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KALENDARIUM
Opracowa³a Maja Kowalska1

Przegl¹d wa¿niejszych wydarzeñ2
(15 czerwca–15 lipca 2013)
17–18.06. W Obserwatorium Astronomiczno-Geodezyjnym w Józefos³awiu
odby³o siê seminarium geodynamiczne
na temat „Badania geodynamiczne z wykorzystaniem wspó³czesnych osi¹gniêæ
geodezji” zorganizowane przez Komisjê
Geodynamiki i Osnów Geodezyjnych
Polskiej Akademii Nauk i Katedrê Geodezji i Astronomii Geodezyjnej Wydzia³u
Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Mia³o
ono na celu wymianê doœwiadczeñ zwi¹zanych z szeroko
pojêtymi badaniami geodynamicznymi. Podczas spotkania
poruszono zagadnienia dotycz¹ce misji satelitarnych na
potrzeby geodynamiki, ruchu obrotowego Ziemi, badania
zmian pozycji obiektów ruchomych metodami satelitarnymi (w tym ASG EUPOS) oraz badania pola si³y ciê¿koœci
metodami naziemnymi.
18.06. Na zaproszenie g³ównego geologa kraju, podsekretarza stanu w Ministerstwie Œrodowiska Piotra WoŸniaka przedstawiciele Dyrekcji Generalnej ds. Œrodowiska
Komisji Europejskiej (DG ENV – Environment Directorate-General) – Alan Seatter, zastêpca dyrektora generalnego
DG ENV, oraz Robin Miege, dyrektor Dyrekcji F: Strategia
– z³o¿yli w województwie pomorskim jednodniow¹ wizytê, podczas której m.in. odwiedzili wiertniê Kochanowo-1
w D¹brówce k. Wejherowa, gdzie pod okiem specjalistów
z Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa zapoznali siê z technologi¹ wykonywania wierceñ i metodami
zabezpieczania œrodowiska stosowanymi podczas prac rozpoznawczych. Gospodarzem wizyty by³o PGNiG, bêd¹ce
w³aœcicielem koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie
z³ó¿ ropy i gazu Wejherowo. Przedstawiciele DG ENV
zapoznali siê tak¿e ze stanem poszukiwañ w Polsce i propozycjami nowych regulacji dotycz¹cych wêglowodorów.
Ich partnerami w rozmowach byli Piotr WoŸniak oraz przedstawiciele trzech resortów: œrodowiska, spraw zagranicznych i gospodarki, a tak¿e Ma³gorzata Maria Klawiter,
pe³nomocnik marsza³ka województwa pomorskiego ds. gazu
³upkowego.
19.06. W Pa³acu Staszica w Warszawie odby³a siê
konferencja podsumowuj¹ca dzia³alnoœæ wojewódzkich
funduszy ochrony œrodowiska i gospodarki wodnej, które
w tym roku obchodz¹ dwudziest¹ rocznicê istnienia. Z wojewódzkich funduszy od pocz¹tku powstania w 1993 r. prze-

kazano beneficjentom na realizacjê proekologicznych zadañ
prawie 29 mld z³. Dofinansowano z nich ponad 114 tys.
zadañ zwi¹zanych m.in. z ochron¹ wód, gospodark¹ wodn¹,
ochron¹ powietrza, ochron¹ ziemi i gospodark¹ odpadami,
edukacj¹ ekologiczn¹, ochron¹ przyrody, a tak¿e profilaktyk¹ zdrowotn¹. Z okazji rocznicy otwarto tak¿e wystawê
fotograficzn¹ o inwestycjach ekologicznych i ochronie
przyrody.
20.06. Minister œrodowiska Marcin Korolec spotka³ siê
z przedstawicielami organizacji przedsiêbiorców, m.in.
Business Center Club, Pracodawców RP oraz Konfederacji
Lewiatan. Spotkanie zainaugurowa³o projekt „Przejrzyste
prawo w ochronie œrodowiska” realizowany przez Ministerstwo Œrodowiska. Ma on prowadziæ do redukcji zbêdnych wymogów administracyjnych i uproszczenia prawa,
tak by osi¹gaæ cele ochrony œrodowiska przy minimalnym
obci¹¿eniu przedsiêbiorców. Wydarzenie rozpoczê³o równie¿ proces konsultacji spo³ecznych. Na stronie internetowej MŒ http://przejrzysteprawo.mos.gov.pl dostêpny jest
m.in. formularz ankiety dotycz¹cej problemów przedsiêbiorców z wype³nianiem œrodowiskowych obowi¹zków
prawnych.
20–21.06. Na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu
Œl¹skiego w Sosnowcu odby³a siê Miêdzynarodowa Konferencja Hydrogeochemia’13 pt. „Aktualne problemy hydrogeochemii”, podczas której omówiono m.in. wp³yw górnictwa na œrodowisko wodne w Górnoœl¹skim Zag³êbiu
Wêglowym oraz zagadnienia zwi¹zane z gospodark¹ wodn¹
w rejonie Zbiornika Gocza³kowickiego. By³a to 14. edycja
spotkania organizowanego przez Zak³ad Hydrogeologii
i Geologii In¿ynierskiej Wydzia³u Nauk o Ziemi Uniwersytetu Œl¹skiego we wspó³pracy z Katedr¹ Hydrogeologii Wydzia³u Przyrodniczego Uniwersytetu Komeñskiego w Bratys³awie i z Instytutem Geologii In¿ynierskiej Wydzia³u
Górniczo-Geologicznego Wy¿szej Szko³y Górniczej – Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie.
22.06. W Strzegowie podczas zorganizowanego przez
Pañstwowy Instytut Geologiczny – Pañstwowy Instytut
Badawczy pikniku geologicznego towarzysz¹cego obchodom Dni Strzegowa dyrektor PIG-PIB Jerzy Nawrocki
wraz wójtem gminy Strzegowo Wies³awem Zalewskim
uroczyœcie otworzyli Lapidarium G³azów Narzutowych.
Zgromadzono w nim 22 g³azy narzutowe przytransporto-
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wane przez l¹dolód ze Skandynawii; 17 spoœród nich to
eratyki przewodnie, o znanych miejscach pochodzenia,
charakterystycznych dla czterech prowincji skandynawskich. Wszystkie eratyki przewodnie zosta³y przywiezione
z Kopalni Wêgla Brunatnego Konin w Kleczewie, a pozosta³e piêæ g³azów z terenu gminy Strzegowo. Wraz z lapidarium otwarto dwie œcie¿ki geologiczno-edukacyjne –
Na Wzniesienia M³awskie oraz Pêtl¹ wokó³ Wkry – zaprojektowane i opracowane przez pracowników PIG-PIB.
Obie trasy wiod¹ przez polodowcowy obszar gminy,
mo¿na na nich zobaczyæ zarówno interesuj¹ce punkty
geologiczno-geomorfologiczne, jak i lokalne ciekawostki
historyczne.
24–26.06. W Lublinie odby³a siê II Ogólnopolska Konferencja z cyklu GIS w Nauce, zorganizowana przez Wydzia³ Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie oraz Instytut
Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ide¹
spotkania jest promowanie systemów informacji geograficznej w badaniach naukowych. Konferencja oraz towarzysz¹ce jej warsztaty by³y okazj¹ do przedstawienia
osi¹gniêæ, nawi¹zania kontaktów i wymiany doœwiadczeñ
z innymi uczestnikami. Podczas spotkania odby³y siê sesje
referatowe i posterowa oraz warsztaty z jêzyka Python
w QGIS i ArcGIS.
25.06. Rada Ministrów przyjê³a projekt rozporz¹dzenia
zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie w sprawie przedsiêwziêæ
mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko przed³o¿ony przez ministra œrodowiska. Zmiana ma siê przyczyniæ do uzupe³nienia obecnie obowi¹zuj¹cych przepisów
i dostosowania ich do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie
oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsiêwziêcia publiczne i prywatne na œrodowisko, czyli tzw. dyrektywy EIA (Environmental Impact Assesment). W nowym
rozporz¹dzeniu przewidziano regulacje, które u³atwi¹ poszukiwanie gazu z ³upków. Podwy¿szono próg g³êbokoœci
(z 1000 m do 5000 m) otworów wiertniczych wykonywanych w celu rozpoznawania lub poszukiwania z³ó¿
kopalin. Firmy, które planuj¹ odwierty, nie bêd¹ musia³y
uzyskiwaæ decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach,
jeœli otwór o g³êbokoœci do 5000 m wykonany zostanie
poza obszarami wra¿liwymi, tzn. w odleg³oœci wiêkszej
ni¿ 500 m od terenów zabudowy mieszkaniowej, poza strefami ochrony ujêæ wody, obszarami ochronnymi zbiorników wód œródl¹dowych oraz obszarami objêtymi formami
ochrony przyrody. W nowym projekcie rozszerzono katalog
przedsiêwziêæ mog¹cych zawsze znacz¹co oddzia³ywaæ
na œrodowisko, m.in. o du¿e instalacje do przesy³u, wychwytywania i podziemnego sk³adowania dwutlenku wêgla.
Z listy przedsiêwziêæ mog¹cych potencjalnie znacz¹co
oddzia³ywaæ na œrodowisko skreœlono m.in. poszukiwanie
lub rozpoznawanie z³ó¿ kopalin po³¹czone z robotami
geologicznymi wykonywanymi z u¿yciem materia³ów wybuchowych; stacje obs³ugi lub remontowe sprzêtu budowlanego, rolniczego lub œrodków transportu oraz punkty
zbierania odpadów innych ni¿ z³om.
25–27.06. W Krakowie odby³o siê 5th Symposium on
Mesozoic and Cenozoic Decapod Crustaceans zorganizo444

wane przez Akademiê Górniczo-Hutnicz¹ im. Stanis³awa
Staszica w Krakowie oraz Pañstwowy Instytut Geologiczny – Pañstwowy Instytut Badawczy.
28.06. W Mazowieckim Urzêdzie Wojewódzkim w Warszawie odby³a siê V Konferencja Bezpieczeñstwa Powodziowego w Regionie Wodnym Œrodkowej Wis³y wraz
z posiedzeniem Komitetu Steruj¹cego Programu Bezpieczeñstwa Powodziowego w Regionie Wodnym Œrodkowej
Wis³y. Przedstawiciele rz¹du, samorz¹dowcy i specjaliœci
od gospodarowania wodami debatowali na temat zwiêkszenia bezpieczeñstwa powodziowego mieszkañców regionu
dorzecza œrodkowej Wis³y. Sekretarz stanu w Ministerstwie
Œrodowiska Stanis³aw Gaw³owski podkreœli³ koniecznoœæ
reformy gospodarki wodnej oraz umieszczenia projektów
przeciwpowodziowych w Planach Gospodarowania Wodami w Dorzeczach. W dokumentach tych zawarte zostan¹
m.in. programy bezpieczeñstwa powodziowego, a tak¿e
strategie zwi¹zane z ¿eglug¹, rybactwem, czy turystyk¹
wodn¹. Niezwykle istotne jest równie¿ doprecyzowanie
definicji prawnych wprowadzaj¹cych do prawa polskiego
zapisy dyrektyw unijnych z zakresu gospodarowania wodami. Spotkaniu towarzyszy³a konferencja prasowa pt. „Jak
poprawia siê bezpieczeñstwo powodziowe?” z udzia³em
Micha³a Boniego, ministra administracji i cyfryzacji, Stanis³awa Gaw³owskiego oraz Jacka Koz³owskiego, wojewody mazowieckiego.
1.07. Minister Œrodowiska powo³a³ Jerzego ZwoŸdziaka
na stanowisko zastêpcy prezesa Krajowego Zarz¹du Gospodarki Wodnej. Akt powo³ania wrêczy³ sekretarz stanu
w Ministerstwie Œrodowiska Stanis³aw Gaw³owski podczas spotkania z pracownikami KZGW.
2.07. Rada Ministrów podjê³a uchwa³ê w sprawie przyjêcia „Planu dzia³ania w zakresie planowania strategicznego w gospodarce wodnej” przed³o¿on¹ przez ministra
œrodowiska. Przyjêcie „Planu dzia³ania...” zobowi¹zuje rz¹d
do opracowania dwóch przejœciowych dokumentów strategicznych dotycz¹cych dorzeczy Odry i Wis³y, tzw. masterplanów, co pomo¿e w wype³nieniu wymogów Ramowej
Dyrektywy Wodnej (RDW). Pod k¹tem zgodnoœci z RDW
zostan¹ w nich ocenione prowadzone i planowane przedsiêwziêcia w sektorach ochrony przeciwpowodziowej,
gospodarki wodnej, ¿eglugi œródl¹dowej i morskiej oraz
hydroenergetyki, które mog¹ wywieraæ wp³yw na stan wód.
W „Planie dzia³ania...” rz¹d zobowi¹zuje siê dostosowaæ
polskie prawo do prawodawstwa europejskiego w zakresie
gospodarki wodnej. Zatwierdzenie tego planu przez Radê
Ministrów jest jednym z warunków umo¿liwiaj¹cych
odblokowanie refundacji ze œrodków Unii Europejskiej
wydatków ponoszonych na obecnie realizowane projekty
przeciwpowodziowe.
4.07. W Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk otwarto wystawê fotografii Stanis³awa Jachymka zatytu³owan¹
„Roztocze idzie do góry”. Jest to kolejna ekspozycja
z cyklu Natura–Sztuka, w ramach którego prezentowane
s¹ ró¿ne przejawy artystycznej aktywnoœci inspirowanej
przyrod¹. Cykl organizowany jest w Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk od ponad 20 lat. Wystawê mo¿na
ogl¹daæ do 1 wrzeœnia br.
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4.07. W Pa³acu Prezydenckim w Warszawie odby³o siê
seminarium eksperckie „Finansowanie projektów sektora
energii w nowej perspektywie finansowej 2014–2020”.
Gospodarzem i moderatorem spotkania by³ Olgierd Dziekoñski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Celem
spotkania by³o okreœlenie g³ównych aspektów ryzyka
inwestycyjnego w sektorze energii w ramach wspólnego
rynku energii w 2014 r., wskazanie obszarów wsparcia
bran¿y w latach 2014–2020, a tak¿e okreœlenie roli podmiotów kapita³owych w rozwoju rynku energii. Dyskusja
dotyczy³a rozbudowy sieci elektroenergetycznych w kontekœcie wsparcia finansowego poszczególnych sektorów
energii w okresie 2014–2020 z uwzglêdnieniem perspektywy europejskiej. W debacie udzia³ wziêli przedstawiciele instytucji publicznych, œrodowisk naukowych, prawniczych i finansowych oraz dziennikarze bran¿owi.
10.07. Ministerstwo Œrodowiska rozpoczê³o konsultacje w ramach przygotowywania projektu raportu z wykonania „Konwencji o dostêpie do informacji, udziale spo³eczeñstwa w podejmowaniu decyzji oraz o dostêpie do
sprawiedliwoœci w sprawach dotycz¹cych œrodowiska”
(tzw. Konwencji z Aarhus). Dok³adniejsze informacje
znajduj¹ siê na stronie internetowej Ministerstwa Œrodowiska (www.mos.gov.pl).
14.07. W ca³ej Polsce odby³a siê miêdzynarodowa
akcja ekologiczna BIG JUMP. Jest to europejska inicjatywa, której pomys³odawc¹ jest European Rivers Network.

Poprzez wejœcie do wody ludzie w ca³ej Europie manifestuj¹
swoje poparcie dla dzia³añ na rzecz czystych i ¿yj¹cych
rzek. G³ówna czêœæ akcji BIG JUMP w Polsce odby³a siê
nad Wis³¹ w Warszawie. Wzi¹³ w niej udzia³ minister œrodowiska Marcin Korolec. W Polsce wydarzenie organizuje
Klub Gaja w ramach programu edukacji ekologicznej
„Zaadoptuj rzekê”. Ma on zwróciæ uwagê na wspóln¹
odpowiedzialnoœæ za stan rzek i zaanga¿owaæ spo³ecznoœæ
do otaczania ich opiek¹ (w latach 2005–2013 zaadoptowano 670 rzek i akwenów w ponad 1050 miejscach). Program
„Zaadoptuj rzekê” zosta³ dofinansowany ze œrodków Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
15.07. W Madrycie odby³y siê IX Polsko-Hiszpañskie
Konsultacje Miêdzyrz¹dowe. Delegacjom przewodniczyli
premierzy obu krajów. Ze strony polskiej w rozmowach
brali tak¿e udzia³ m.in. podsekretarz stanu w Ministerstwie
Œrodowiska Aneta Wilmañska, minister pracy i polityki
spo³ecznej W³adys³aw Kosiniak-Kamysz, minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej S³awomir Nowak
i minister spraw wewnêtrznych Bart³omiej Sienkiewicz. Dyskutowano m.in. o aspektach œrodowiskowych zwi¹zanych
z rozwojem ró¿nych Ÿróde³ energii, w szczególnoœci gazu
z ³upków i odnawialnych Ÿróde³ energii, jak równie¿ na temat
przysz³oœci polityki klimatycznej, w tym planów dotycz¹cych
organizacji COP19, która odbêdzie siê jesieni¹ tego roku
w Warszawie.
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