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KALENDARIUM
Opracowa³a Maja Kowalska1

Przegl¹d wa¿niejszych wydarzeñ2
(15 kwietnia–15 maja 2014)
15.04. Rada Ministrów podjê³a uchwa³ê
w sprawie przyjêcia przygotowanej przez
Ministerstwo Gospodarki strategii „Bezpieczeñstwo Energetyczne i Œrodowisko –
perspektywa do 2020 roku” (BEiŒ). Dokument zosta³ opracowany we wspó³pracy
z Ministerstwem Œrodowiska. G³ównym
celem strategii jest stworzenie warunków
do zwiêkszenia konkurencyjnoœci i efektywnoœci sektora energetycznego z jednoczesnym poszanowaniem zasad zrównowa¿onego rozwoju i dba³oœci o œrodowisko naturalne. W przyjêtym dokumencie wytyczono
kierunki rozwoju bran¿y energetycznej oraz okreœlono kluczowe reformy i niezbêdne dzia³ania, które powinny zostaæ
podjête do 2020 r. w zakresie energii i œrodowiska. Strategia ma zapewniæ m.in. zrównowa¿one wykorzystanie
zasobów kopalin, racjonalne gospodarowanie odpadami
oraz ochronê ró¿norodnoœci biologicznej. Jako priorytetowe wskazano dzia³ania zmierzaj¹ce do ograniczenia zanieczyszczeñ powietrza oraz reformê systemu gospodarki
wodnej. Jednym z celów strategii jest tak¿e stymulowanie
ekologicznego wzrostu gospodarczego. Dokument „Bezpieczeñstwo Energetyczne i Œrodowisko – perspektywa do
2020 roku” uszczegó³awia zapisy œredniookresowej strategii
rozwoju kraju (Strategia Rozwoju Kraju 2020) w dziedzinie energetyki i œrodowiska oraz stanowi ogóln¹ wytyczn¹
dotycz¹c¹ polityki energetycznej Polski.
17.04. W Pañstwowym Instytucie Geologicznym –
Pañstwowym Instytucie Badawczym w Warszawie podczas wizyty Xiangdonga Ye, radcy ds. nauki i technologii
z Ambasady Chiñskiej Republiki Ludowej w Warszawie,
oraz Shao Yinghong z Sekcji Nauki i Technologii Ambasady Chiñskiej Republiki Ludowej w Warszawie, prowadzono rozmowy na temat zacieœniania wspó³pracy obu krajów
w dziedzinie geologii, przede wszystkim dziêki wymianie
specjalistów, a tak¿e o mo¿liwoœci uruchomienia dwustronnych projektów dotycz¹cych monitoringu, zrównowa¿onego wykorzystania i ochrony wód podziemnych, geochemicznego badania zanieczyszczenia gleb, poszukiwania zasobów mineralnych i zrównowa¿onego zarz¹dzania
nimi, wychwytywania i geologicznego sk³adowania CO2
(CCS), drena¿u metanu w celu zwiêkszenia bezpieczeñstwa wydobycia wêgla oraz geoinformacji. Zaproponowano równie¿ utworzenie wspólnego centrum badawczego.

17.04. W Warszawie odby³o siê spotkanie koordynacyjne dotycz¹ce dzia³añ na rzecz bezpieczeñstwa powodziowego œrodkowej Wis³y. Na zaproszenie wojewody mazowieckiego Jacka Koz³owskiego uczestniczyli w nim przedstawiciele rz¹du, samorz¹dowcy i specjaliœci od gospodarowania wodami. W wydarzeniu wzi¹³ udzia³ wiceminister
œrodowiska Stanis³aw Gaw³owski. Tematyka dotyczy³a g³ównie poprawy bezpieczeñstwa powodziowego dziêki reformie gospodarki wodnej, omówiono tak¿e plany zarz¹dzania
ryzykiem powodziowym.
22.04. Obchodzono Œwiatowy Dzieñ Ziemi. Jest to najwiêksze ekologiczne œwiêto œwiata, ustanowione w 1970 r.
W Polsce jest ono celebrowane od 1990 r. Tegoroczna
edycja odby³a siê pod has³em „Zmieniaj nawyki – nie klimat!”. G³ówne cele œwiêta to przybli¿enie spo³eczeñstwu
problematyki zwi¹zanej z ochron¹ œrodowiska i ekologi¹,
szeroko pojêta edukacja w tym zakresie i propagowanie
idei zrównowa¿onego rozwoju. Œwiatowy Dzieñ Ziemi
stanowi równie¿ doskona³¹ okazjê do przedstawienia du¿ej
liczbie odbiorców zagro¿eñ naszej planety oraz do podjêcia
dyskusji o zale¿noœciach miêdzy ochron¹ œrodowiska naturalnego a zdrowiem i ¿yciem ludzi. W Warszawie fina³
obchodów Œwiatowego Dnia Ziemi tradycyjnie odby³ siê
podczas festynu na Polu Mokotowskim (27 kwietnia), na
którym stoiska rozstawi³y samorz¹dowe i rz¹dowe instytucje zajmuj¹ce siê ochron¹ œrodowiska, wy¿sze uczelnie
i liczne organizacje pozarz¹dowe.
24.04. Sejm przyj¹³ nowelizacjê „Prawa wodnego”
oraz niektórych innych ustaw. Do najwa¿niejszych regulacji nowelizacji nale¿¹: doprecyzowanie i uzupe³nienie
definicji prawnych wynikaj¹cych z Ramowej Dyrektywy
Wodnej, okreœlenie gminy wiod¹cej w aglomeracji wodno-œciekowej oraz w³¹czenie planu utrzymania wód do prawodawstwa polskiego. Ustawa wprowadza do polskich
przepisów postanowienia Ramowej Dyrektywy Wodnej,
a tak¿e inne unijne regulacje dotycz¹ce gospodarki wodnej – dyrektywy: powodziow¹, o wodach podziemnych,
œciekow¹, OOŒ (dyrektywa w sprawie oceny wp³ywu wywieranego przez niektóre przedsiêwziêcia publiczne i prywatne na œrodowisko), ptasi¹ i siedliskow¹. Nowe przepisy
zak³adaj¹ tak¿e modernizacjê blisko 300 oczyszczalni œcieków w ci¹gu 10 lat.
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28.04. Ministerstwo Œrodowiska, jako instytucja poœrednicz¹ca Programu Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko, og³osi³o nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie projektów z Funduszu Spójnoœci
w ramach Priorytetu II – „Gospodarka odpadami i ochrona
powierzchni ziemi”, Dzia³ania 2.1 – „Kompleksowe przedsiêwziêcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi
ze szczególnym uwzglêdnieniem odpadów niebezpiecznych”. Œrodki przeznaczone s¹ na dofinansowanie przedsiêwziêæ polegaj¹cych na rekultywacji sk³adowisk odpadów komunalnych lub ich wydzielonych czêœci na cele
przyrodnicze. Do wykorzystania jest 5 mln EUR pochodz¹cych z Funduszu Spójnoœci. O dofinansowanie mog¹
ubiegaæ siê jednostki samorz¹du terytorialnego lub ich
zwi¹zki, podmioty œwiadcz¹ce us³ugi z zakresu zadañ w³asnych jednostek samorz¹du terytorialnego oraz marsza³kowie województw. Wnioski nale¿y sk³adaæ do Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (projekty o szacowanej wartoœci powy¿ej
25 mln EUR) lub do w³aœciwego dla danego rejonu wojewódzkiego funduszu ochrony œrodowiska i gospodarki wodnej (projekty o szacowanej wartoœci poni¿ej 25 mln EUR).
Nabór trwa do 9 czerwca 2014 r.
1.05. Jacek Maciej Bajorek zosta³ nowym cz³onkiem
Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej. Na stanowisko powo³a³ go
minister œrodowiska Maciej Grabowski.
5.05. Wizytê w Pañstwowym Instytucie Geologicznym – Pañstwowym Instytucie Badawczym w Warszawie
z³o¿y³a delegacja chiñskiego Ministerstwa Ziemi i Zasobów (MLR) – Zhang Dawei, dyrektor Centrum Oceny
Zasobów Surowców Mineralnych MLR, Li Yuxi i Li Jian
z tego centrum oraz Gary Sun, dyrektor finansowy SPT Energy Group Inc. z Pekinu. Spotkanie poœwiêcone by³o przede
wszystkim gospodarce surowcami mineralnymi. Przedstawiciele chiñskiego MLR poinformowali o postêpach prowadzonych prac z zakresu eksploatacji gazu z ³upków.
Chiny, jako trzeci kraj na œwiecie (po USA i Kanadzie),
uruchomi³y wydobycie gazu z ³upków na skalê przemys³ow¹.
Wielkoœæ wydobycia rokuje nadzieje na osi¹gniêcie b¹dŸ
nawet przekroczenie poziomu produkcji gazu 6,5 mld m3/r.
na koniec 2015 r.
6.05. W Lublinie odby³y siê obchody Ogólnopolskiego
Œwiêta Lasu. Tego dnia œwiêtowano 90-lecie powstania
Lasów Pañstwowych i 70-lecie utworzenia Regionalnej
Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Lublinie. Lasy Pañstwowe obecnie gospodaruj¹ na ok. 30% terytorium Polski.
Od 1945 r. powierzchnia lasów w naszym kraju zwiêkszy³a
siê z 21% do ponad 29%. W polskich lasach wystêpuje 32 tys.
gatunków flory i fauny – blisko 65% wszystkich gatunków
dzikiej flory i fauny spotykanych w naszym kraju.
7.05. W Sejmie odby³o siê pierwsze czytanie projektu
nowelizacji „Prawa geologicznego i górniczego”. Projekt
obejmuje wiele zmian reguluj¹cych poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobycie kopalin, w tym gazu z ³upków. Przepisy wprowadz¹ jedn¹, ³¹czn¹ koncesjê na poszukiwanie i rozpoznawanie z³ó¿ wêglowodorów oraz na
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wydobywanie wêglowodorów. Zast¹pi ona trzy osobne
istniej¹ce obecnie. Koncesja bêdzie przyznawana w postêpowaniu przetargowym prowadzonym z urzêdu, jednak od
regu³y tej mo¿liwe bêd¹ odstêpstwa. Ubiegaæ siê o ni¹
bêdzie mog³o kilka podmiotów ³¹cznie, gdy z³o¿¹ wspólnie
jedn¹ ofertê w przetargu i wska¿¹ operatora. Koncesja
bêdzie udzielana na okres 10–30 lat. Projekt daje przedsiêbiorcom mo¿liwoœæ rozpoczêcia wydobycia wêglowodorów ju¿ w trakcie poszukiwania i rozpoznawania
z³o¿a (po udokumentowaniu czêœci z³o¿a) i jednoczesnego
prowadzenia prac poszukiwawczych i rozpoznawczych
w pozosta³ej czêœci obszaru objêtego koncesj¹, jednak nie
d³u¿ej ni¿ do zakoñczenia etapu poszukiwania i rozpoznawania. Kolejne u³atwienie dla przedsiêbiorców to mo¿liwoœæ wykonywania badañ geofizycznych w celu zbadania struktur geologicznych na podstawie zg³oszenia. Decyzjê œrodowiskow¹ bêdzie mo¿na uzyskaæ przed decyzj¹
o rozpoczêciu wierceñ. Projekt trafi³ do dalszych prac
w Komisji Nadzwyczajnej Sejmu RP ds. Energetyki i Surowców Energetycznych.
7–8.05. W Wyszehradzie odby³o siê 20. spotkanie
ministrów œrodowiska z krajów Grupy Wyszehradzkiej
w rozszerzonej formule – V4+3 (Czechy, Polska, S³owacja
i Wêgry oraz Bu³garia, Chorwacja i Rumunia). Wspó³praca
krajów Grupy Wyszehradzkiej opiera siê na wymianie doœwiadczeñ i umo¿liwia wypracowanie jednomyœlnego stanowiska na forum Unii Europejskiej. Na spotkaniach omawiane s¹ bie¿¹ce problemy wspó³pracy miêdzy krajami
w ramach wspólnych interesów, w tym wzmocnienia wysi³ków na rzecz osi¹gniêcia zrównowa¿onego rozwoju, zapobiegania zmianom klimatu, a tak¿e ochrony przyrody i bioró¿norodnoœci. W ostatnich latach zebrania odbywaj¹ siê
w rozszerzonej formule V4+. Podczas tegorocznych majowych rozmów omówiono propozycjê Komisji Europejskiej w sprawie polityki klimatyczno-energetycznej Unii
Europejskiej na lata 2020–2030, która dotyczy m.in. ustanowienia nowego, 40-procentowego poziomu redukcji
emisji gazów cieplarnianych dla pañstw cz³onkowskich
po 2020 r., a tak¿e dyskutowano na temat unijnych pakietów w sprawie polityki czystego powietrza oraz GMO.
Organizatorem spotkania by³o wêgierskie Ministerstwo
Rozwoju Wsi, które po reformie administracyjnej na
Wêgrzech przejê³o czêœæ obowi¹zków dotycz¹cych ochrony œrodowiska.
8.05. Pañstwowa s³u¿ba geologiczna, której funkcje
pe³ni Pañstwowy Instytut Geologiczny – Pañstwowy Instytut Badawczy, uruchomi³a internetowy serwis informacyjny na temat gazu ziemnego i ropy naftowej ze z³ó¿ niekonwencjonalnych. Jest on dostêpny pod internetowym
adresem http://infolupki.pgi.gov.pl. Fundament serwisu stanowi¹ artyku³y poœwiêcone geologicznym, œrodowiskowym oraz technologicznym aspektom poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania gazu ziemnego i ropy naftowej z ³upków, a tak¿e informacje dotycz¹ce genezy tych
z³ó¿ i miejsc ich wystêpowania. Materia³y udostêpniane
w serwisie pochodz¹ zarówno z Polski, jak i ze œwiata.
W celu kompleksowego przedstawienia wszystkich zagadnieñ zwi¹zanych z poszukiwaniami i eksploatacj¹ wêglowodorów nawi¹zano wspó³pracê z licznymi profesjonalistami
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z innych dziedzin: prawnikami, socjologami, ekonomistami, a tak¿e politologami. Na adres infolupki@pgi.gov.pl
mo¿na zg³aszaæ zagadnienia warte wyjaœnienia i dok³adniejszego opracowania (wiêcej informacji znajduje siê na
str. 282).
8–9.05. W salach Muzeum Geologicznego Pañstwowego Instytutu Geologicznego – Pañstwowego Instytutu
Badawczego w Warszawie odby³y siê XII Miêdzynarodowe Targi Geologiczne GEO-EKO-TECH „Geologia 2014”.
Ta cykliczna impreza ma na celu promocjê najnowszych
technologii, us³ug oraz sprzêtu, które mog¹ byæ wykorzystane w poszukiwaniu i eksploatacji z³ó¿, realizacji inwestycji hydrogeologicznych i hydrotechnicznych, planowaniu przestrzennym, rozwoju infrastruktury oraz ochronie
œrodowiska. Pañstwowy Instytut Geologiczny – Pañstwowy Instytut Badawczy zorganizowa³ dwie konferencje,
które odby³y siê podczas tegorocznych targów: „Realne
i potencjalne zaplecze surowcowe Polski” oraz „Geologia
i innowacje”. Patronat honorowy nad wydarzeniem objêli:
Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Œrodowiska, Pañstwowy Instytut Geologiczny – Pañstwowy Instytut Badawczy, Krajowy Zarz¹d Gospodarki Wodnej, Polskie Towarzystwo Geologiczne, Instytut Badawczy Dróg i Mostów
oraz Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej. Impreza zosta³a zorganizowana przez Zarz¹d
Targów Warszawskich SA.
9.05. W Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk
w Warszawie otwarto kolejn¹ wystawê czasow¹ z cyklu
Natura–Sztuka pt. „Retrospekcje polarne”. Mo¿na na niej
zobaczyæ wspó³czesne oraz dawne fotografie ze Spitsbergenu. Autorem zdjêæ jest Ryszard Czajkowski, znany
polski geofizyk, polarnik, podró¿nik oraz dziennikarz
i reporter, autor licznych programów telewizyjnych oraz
filmów o tematyce podró¿niczej. Wystawê mo¿na bêdzie
ogl¹daæ do 29 czerwca br. (wiêcej informacji znajduje siê
na str. 283).
14.05. Minister nauki i szkolnictwa wy¿szego Lena
Kolarska-Bobiñska og³osi³a nabór kandydatów na cz³onków Rady Narodowego Centrum Nauki (NCN). Rada ta
odpowiada m.in. za kszta³t konkursów organizowanych
przez NCN, w których naukowcy mog¹ ubiegaæ siê o pieni¹dze na badania prowadzone w polskich uczelniach,

instytutach i innych jednostkach. Zespó³ ten sk³ada siê
z 24 wybitnych naukowców, reprezentuj¹cych nauki humanistyczne, spo³eczne i o sztuce, nauki œcis³e i techniczne
oraz nauki o ¿yciu. Kadencja Rady NCN trwa cztery lata,
przy czym co dwa lata zmienia siê po³owa jej sk³adu. Kandydatów mog¹ zg³aszaæ jednostki naukowe, które maj¹ co
najmniej kategoriê A, i podmioty reprezentuj¹ce œrodowisko naukowe. Cz³onkiem Rady NCN mo¿e zostaæ osoba,
która ma stopieñ naukowy co najmniej doktora, korzysta
z pe³ni praw publicznych i nie by³a skazana prawomocnym
wyrokiem za umyœlne przestêpstwo lub przestêpstwo skarbowe. Nie mo¿e ona pozostawaæ w jakimkolwiek pokrewieñstwie z cz³onkami NCN i byæ z nimi w stosunku
prawnym, który móg³by mieæ wp³yw na jej prawa i obowi¹zki. W Radzie NCN nie mog¹ zasiadaæ m.in. rektorzy,
prorektorzy, dyrektorzy instytutów badawczych, jednostek
Polskiej Akademii Nauk i cz³onkowie Polskiej Komisji
Akredytacyjnej. Zg³oszenia mo¿na przesy³aæ do 30 czerwca br. na adres Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego (wiêcej informacji na temat funkcjonowania Narodowego Centrum Nauki i prowadzonych przez nie konkursów mo¿na znaleŸæ na str. 278).
14.05. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego rozstrzygnê³o konkurs na jednostki naukowe, które uzyskaj¹
presti¿owy status KNOW (Krajowy Naukowy Oœrodek
Wiod¹cy) w naukach biologicznych, rolniczych i o Ziemi.
Nagrodzone instytucje uzyska³y dodatkow¹ premiê finansow¹, w wysokoœci do 50 mln PLN na piêæ lat. Do szeœciu
jednostek, którym ju¿ wczeœniej przyznano status KNOW
w naukach medycznych i œcis³ych, do³¹czy³y kolejne cztery elitarne oœrodki – w dziedzinie nauk biologicznych:
Jagielloñskie Konsorcjum Naukowo-Biznesowe dla Badañ
Biomolekularnych i Komórkowych (Cell-Mol-Tech) oraz
Poznañskie Konsorcjum RNA, w dziedzinie nauk rolniczych: Wroc³awskie Centrum Biotechnologii, w dziedzinie
nauk o Ziemi: Centrum Studiów Polarnych. W sk³ad tej
ostatniej instytucji wchodz¹: Wydzia³ Nauk o Ziemi Uniwersytetu Œl¹skiego w Katowicach, Instytut Geofizyki
Polskiej Akademii Nauk i Instytut Oceanologii Polskiej
Akademii Nauk. Centrum Studiów Polarnych ma najwiêkszy w Polsce potencja³ naukowy, jeœli chodzi o badania
polarne, i dysponuje unikatow¹, nowoczesn¹ aparatur¹.
Prowadzi prace badawcze z zakresu geografii, geologii,
geofizyki i oceanologii.
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