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KALENDARIUM
Opracowa³a Maja Kowalska1

Przegl¹d wa¿niejszych wydarzeñ2
(12 lutego–15 marca 2013)
19.02. Minister stanu w Ministerstwie
Górnictwa Etiopii Tewodros Gebreegziabher oraz dyrektor generalny S³u¿by Geologicznej Etiopii Masresha Gebreselassie
z³o¿yli wizytê w Pañstwowym Instytucie
Geologicznym – Pañstwowym Instytucie Badawczym w Warszawie. Rozmowy
dotyczy³y mo¿liwoœci wspó³pracy instytutu oraz jego partnerów z etiopskimi
instytucjami geologicznymi, przede wszystkim w zakresie
wsparcia etiopskiej s³u¿by geologicznej we wdra¿aniu
nowoczesnych metod poszukiwañ i w okreœlaniu zasobów
surowców naturalnych. Podczas spotkania podpisano porozumienie o wspó³pracy s³u¿b geologicznych obu krajów,
która ma obejmowaæ nowoczesn¹ kartografiê geologiczn¹,
geochemiczn¹ i hydrogeologiczn¹, poszukiwanie z³ó¿ surowców mineralnych z wykorzystaniem metod kartografii metalogenicznej, ocenê zasobów, monitoring i ochronê wód
podziemnych, ochronê œrodowiska i zasobów, zw³aszcza
w odniesieniu do rzemieœlniczej eksploatacji z³ota i innych
bogactw naturalnych, geozagro¿enia, nowoczesne techniki
w geoinformacji, przygotowywanie geologicznych pakietów informacyjnych dla inwestorów, datowanie minera³ów
i ska³ oraz geochronologiê izotopow¹, szkolenia i podnoszenie kwalifikacji kadry administracji geologicznej, zwiêkszenie potencja³u i roli laboratorium chemicznego oraz
analizê basenów osadowych jako potencjalnych struktur
ropo-, gazo- i wêglonoœnych.
20.02. Po pierwszym czytaniu w Sejmie projekt nowelizacji prawa wodnego skierowano do dalszych prac w sejmowej Komisji Ochrony Œrodowiska, Zasobów Naturalnych
i Leœnictwa. Do najwa¿niejszych zmian nale¿y uzupe³nienie definicji prawnych wynikaj¹cych z Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz z pozosta³ych dyrektyw dotycz¹cych
gospodarki wodnej, jak równie¿ doprecyzowanie sposobu
dokumentowania planowania w gospodarowaniu wodami.
Plany gospodarowania wodami na obszarze dorzecza maj¹
byæ przyjmowane w formie rozporz¹dzenia Rady Ministrów. Zak³adane jest tak¿e wprowadzenie dokumentu
zwanego planem utrzymania wód. W nowelizacji ustawy
okreœlono te¿ ramy prawne umo¿liwiaj¹ce pe³n¹ koordynacjê dzia³añ przeciwpowodziowych z osi¹ganiem celów
œrodowiskowych dotycz¹cych jednolitych czêœci wód oraz
ochrony przyrody. Zgodnie z projektem gminy odpowie-

dzialne za aglomeracjê wodno-œciekow¹ powinny co dwa
lata przeprowadzaæ przegl¹d ich obszarów i granic, a w razie
potrzeby bêd¹ mog³y dokonaæ stosownych zmian. Pozwoli
to na systematyczne dostosowywanie obszarów i inwestycji do rzeczywistych potrzeb. W nowej ustawie wprowadzone zostanie równie¿ pojêcie gminy wiod¹cej, pe³ni¹cej
funkcjê koordynuj¹c¹ w aglomeracji.
26.02. W Berlinie niemiecka minister œrodowiska, ochrony przyrody i bezpieczeñstwa reaktorów Barbara Hendricks, francuski minister ekologii, zrównowa¿onego rozwoju i energii Philippe Martin i polski minister œrodowiska
Maciej Grabowski wymienili pogl¹dy na temat miêdzynarodowej i europejskiej polityki klimatycznej. Dyskusja
koncentrowa³a siê wokó³ przysz³ego globalnego porozumienia w sprawie redukcji emisji gazów cieplarnianych.
Ma ono zostaæ podpisane na szczycie klimatycznym COP21
w Pary¿u w 2015 r. Omówiono tak¿e propozycje Komisji
Europejskiej w sprawie polityki klimatyczno-energetycznej do 2030 r. Spotkanie odby³o siê w ramach Trójk¹ta
Weimarskiego, czyli organizacji powo³anej w 1991 r. przez
ministrów spraw zagranicznych Niemiec, Francji i Polski
w celu rozwoju wspó³pracy miêdzy tymi pañstwami.
26.02. W Mazowieckim Urzêdzie Wojewódzkim w Warszawie odby³a siê konferencja pod nazw¹ „Dla spo³eczeñstwa – redukcja ryzyka klêsk ¿ywio³owych. Naukowe
i praktyczne rozwi¹zania w regionach”, adresowana do
specjalistów z ró¿nych dyscyplin zajmuj¹cych siê szeroko
pojêtymi studiami minimalizacji skutków zagro¿eñ naturalnych i klêsk ¿ywio³owych, uwzglêdniaj¹cych aspekt
przyrodniczo-spo³eczny. Spotkanie zorganizowa³y Wydzia³
Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydzia³ Bezpieczeñstwa i Zarz¹dzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzêdu Wojewódzkiego.
28.02. Prezydent Bronis³aw Komorowski wrêczy³ akty
nominacyjne 24 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Nominowani profesorowie specjalizuj¹ siê m.in. w naukach chemicznych, medycznych,
fizycznych, ekonomicznych i biologicznych i s¹ to przedstawiciele zarówno polskich, jak i zagranicznych instytucji
– uczelni, instytutów, centrów badawczych. Wœród nich
znaleŸli siê m.in. Witold Alexandrowicz z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanis³awa Staszica w Krakowie,
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Marek Michalik z Uniwersytetu Jagielloñskiego w Krakowie i Stanis³aw Pogorzelski z Uniwersytetu Gdañskiego,
którzy otrzymali z r¹k prezydenta nominacje na profesora
nauk o Ziemi.
28.02. W Warszawie minister œrodowiska Maciej Grabowski i prezes Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŒiGW) Ma³gorzata Skucha
podpisali „Porozumienie w sprawie wspó³pracy w zakresie
wsparcia wdra¿ania programu dzia³añ na rzecz œrodowiska i klimatu LIFE” ustanowionego na lata 2014–2020.
Ca³kowity bud¿et programu LIFE na poziomie Unii Europejskiej na lata 2014–2020 wynosi ponad 3,4 mld EUR.
Œrodki te zostan¹ rozdzielone w ramach dwóch podprogramów: „Dzia³ania na rzecz œrodowiska”, w którym wsparcie
uzyskaj¹ przedsiêwziêcia zwi¹zane z ochron¹ œrodowiska
i efektywnym gospodarowaniem zasobami, przyrod¹ i ró¿norodnoœci¹ biologiczn¹ oraz zarz¹dzaniem i informacj¹
w zakresie œrodowiska, oraz „Dzia³ania na rzecz klimatu”,
w którym wspierane bêd¹ inicjatywy dotycz¹ce ³agodzenia
skutków zmian klimatu i dostosowania siê do nich oraz
zarz¹dzania i informacji w zakresie klimatu. Beneficjentami programu, podobnie jak w latach poprzednich, mog¹
byæ podmioty zarejestrowane na obszarze UE. Funkcjê
krajowego punktu kontaktowego dla programu LIFE bêdzie
pe³ni³ NFOŒiGW. Zgodnie ze wstêpnym harmonogramem
Komisji Europejskiej pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie siê w drugim kwartale 2014 r.
Przedsiêwziêcia prowadzone przez beneficjentów z Polski oprócz wsparcia finansowego z programu LIFE bêd¹
mog³y uzyskaæ dodatkowe œrodki z NFOŒiGW. Szczegó³owe informacje dotycz¹ce zasad przygotowania wniosków bêd¹ publikowane na stronie internetowej NFOŒiGW:
http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-zagraniczne/instrumenfinansowy-life/projekty-zintegrowane-life.
10–14.03. W Bonn odby³a siê konferencja Narodów
Zjednoczonych dotycz¹ca zmian klimatycznych. Jednym
z wa¿niejszych wydarzeñ by³a sesja negocjacyjna, w której
uczestniczyli przedstawiciele stron konwencji klimatycznej (United Nations Framework Convention on Climate
Change, UNFCCC). W sesji udzia³ wziê³o ponad 1200
uczestników. Omawiano kwestie zwi¹zane z nowym globalnym porozumieniem klimatycznym oraz z dzia³aniami
w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, które
nale¿y podj¹æ przed 2020 r. Przedmiotem posiedzenia by³
tak¿e plan prac na 2014 r. oraz stan przygotowañ do kolejnego szczytu klimatycznego COP20, który odbêdzie siê
w Peru, w Limie, w grudniu tego roku. Nowa umowa klimatyczna ma zostaæ przyjêta w 2015 r. w Pary¿u, podczas
COP21. Porozumienie wejdzie w ¿ycie w 2020 r. i po raz
pierwszy w historii zobowi¹zaniami zostan¹ objête wszystkie strony konwencji klimatycznej. Polska prezydencja
bêdzie trwa³a jeszcze do grudnia tego roku, do rozpoczêcia
COP20 w Limie. W sesji negocjacyjnej w Bonn uczestniczy³ m.in. Marcin Korolec, sekretarz stanu w Ministerstwie
Œrodowiska, pe³nomocnik rz¹du ds. polityki klimatycznej.
Jako prezydent COP19/CMP9 przewodniczy³ posiedzeniu
Sekretariatu Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu, najwa¿niejszego organu
konwencji klimatycznej, poprowadzi³ tak¿e konsultacje pre172

zydencyjne ze stronami konwencji w sprawie planowanych na czerwiec ministerialnych spotkañ.
11.03. Rz¹d przyj¹³ projekt nowelizacji ustawy „Prawo
geologiczne i górnicze” i projekt ustawy o specjalnym
podatku od wydobycia wêglowodorów oraz propozycje
zmian w kilku innych powi¹zanych z nimi ustawach.
Celem planowanych zmian jest przyspieszenie i u³atwienie
prac poszukiwawczych, rozpoznawczych i wydobywczych
z jednoczesnym poszanowaniem œrodowiska naturalnego.
Nowe przepisy maj¹ wejœæ w ¿ycie po trzech miesi¹cach
od daty ich publikacji w Dzienniku Ustaw, z wyj¹tkiem
regulacji, które zaczn¹ obowi¹zywaæ w innych terminach.
W znowelizowanym prawie przewidziano tylko jedn¹ ³¹czn¹ koncesjê – na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie wêglowodorów ze z³o¿a – która zast¹pi trzy osobne
istniej¹ce obecnie. Ma byæ ona przyznawana w postêpowaniu przetargowym prowadzonym z urzêdu, jednak od
regu³y tej mo¿liwe bêd¹ odstêpstwa. Koncesja bêdzie
udzielana na okres nie krótszy ni¿ 10 lat i nie d³u¿szy ni¿
30 lat. Znowelizowana ustawa umo¿liwi przedsiêbiorcom
stopniowe dokumentowanie z³ó¿. W praktyce rozwi¹zanie
to pozwala na rozpoczêcie wydobycia wêglowodorów ju¿
w trakcie trwania fazy poszukiwania i rozpoznawania po
udokumentowaniu czêœci z³o¿a i na jednoczesne prowadzenie dalszych prac poszukiwawczych i rozpoznawczych
w pozosta³ej czêœci z³o¿a objêtej koncesj¹, jednak nie
d³u¿ej ni¿ do zakoñczenia fazy poszukiwania i rozpoznawania. Mo¿liwe bêdzie te¿ wykonywanie badañ geofizycznych na podstawie zg³oszenia, co wp³ynie na zwiêkszenie
konkurencyjnoœci firm specjalizuj¹cych siê w takich badaniach, a tak¿e sprawi, ¿e wzroœnie liczba podmiotów wykonuj¹cych badania geofizyczne oraz dostêpnoœæ do podstawowej informacji geologicznej. W nowych przepisach
uregulowano równie¿ zasady przekazywania pañstwowej
s³u¿bie geologicznej danych oraz próbek geologicznych
i wyników ich badañ. Zaplanowano zast¹pienie dwóch
dotychczasowych dokumentacji (czyli geologicznej z³o¿a
wêglowodorów i projektu zagospodarowania z³o¿a) jedn¹:
geologiczno-inwestycyjn¹ dokumentacj¹ z³o¿a wêglowodorów. Przewidziano u³atwienia w uzyskiwaniu decyzji
œrodowiskowych przez przedsiêbiorców. Bêdzie je mo¿na
otrzymaæ jeszcze przed decyzj¹ o rozpoczêciu wierceñ
(planu ruchu zak³adu górniczego). W celu nale¿ytego zabezpieczenia uprawnieñ Skarbu Pañstwa jako w³aœciciela
z³ó¿ przewidziano zwiêkszenie kompetencji kontrolnych
organów nadzoru górniczego oraz inspekcji ochrony œrodowiska. Zrezygnowano z powo³ania Narodowego Operatora Kopalin Energetycznych (NOKE). Zaplanowano tak¿e
intensywniejszy nadzór geologiczny nad poszukiwaniem
i rozpoznawaniem z³ó¿ wêglowodorów, w tym monitorowanie przez ministra œrodowiska wykonywania koncesji.
W przepisach wprowadzono te¿ nowy podzia³ wp³ywów
z op³aty eksploatacyjnej za wydobywanie wêglowodorów.
Oprócz gmin i Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska
i Gospodarki Wodnej beneficjentami tych œrodków bêd¹
równie¿ powiaty i województwa. Przewidziano podwy¿szenie stawek op³aty za eksploatacjê wêglowodorów, a w przypadku tzw. z³ó¿ marginalnych utrzymane zostan¹ stawki
dotychczasowe.
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13–14.03. Na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odby³a siê III Konferencja
M³odych Naukowców z Okazji Œwiatowego Dnia Wody,
który obchodzony jest corocznie w dniu 22 marca. Problematyka sesji referatowych i posterowych dotyczy³a biologii i ekologii organizmów wodnych, technologii oczyszczania wody i œcieków, zarz¹dzania zasobami wodnymi
i ich ochrony, fizycznych i chemicznych w³aœciwoœci wód
i osadów, zanieczyszczenia wód i toksycznoœci, a tak¿e
hydrologii i hydrogeologii.
13–14.03. W Ministerstwie Œrodowiska w Warszawie
odby³y siê polsko-francuskie warsztaty zorganizowane
w ramach dzia³añ krajowej sieci organów œrodowiskowych
i instytucji zarz¹dzaj¹cych funduszami unijnymi Partnerstwo: Œrodowisko dla Rozwoju. Spotkanie poœwiêcono
przygotowaniom nowej perspektywy finansowej na lata
2014–2020, jak równie¿ koniecznoœci uwzglêdnienia dzia³añ zwi¹zanych z adaptacj¹ do zmian klimatu w krajowych
i regionalnych programach operacyjnych. W rozmowach
wziêli udzia³ przedstawiciele zarówno polskiej, jak i francuskiej administracji rz¹dowej i samorz¹dowej oraz Komisji Europejskiej i Ambasady Francji w Polsce. Organizatorami warsztatów byli Generalna Dyrekcja Ochrony
Œrodowiska i Ministerstwo Œrodowiska we wspó³pracy
z francuskim Ministerstwem Ekologii, Zrównowa¿onego
Rozwoju i Energii, a tak¿e z Dyrekcj¹ Generaln¹ ds. Zmian
Klimatu Komisji Europejskiej.

14–15.03. Na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego (WG UW) odby³o siê wydarzenie edukacyjne pod nazw¹ „£up w ³upkach”, które by³o adresowane
do studentów geologii oraz innych kierunków studiów.
Wydarzenie podzielono na dwie czêœci, w ramach których
odby³y siê wyk³ady i zajêcia warsztatowe. W czêœci interdyscyplinarnej mogli wzi¹æ udzia³ wszyscy studenci,
którzy chcieli siê zapoznaæ z informacjami z zakresu
geologii, ekonomii i prawa wprowadzaj¹cymi w œwiat
wêglowodorów, natomiast czêœæ specjalistyczna by³a przeznaczona dla studentów co najmniej trzeciego roku na
kierunku geologia, geofizyka, wiertnictwo lub górnictwo
i przekazywano na niej informacje fachowe z zakresu
geologii, technologii poszukiwañ oraz prawa i ekonomii,
potrzebne w zawodzie geologa. Spotkaniu towarzyszy³a
wystawa przedsiêbiorstw i instytucji zaanga¿owanych
w rodz¹cy siê przemys³ gazu z ³upków, dziêki czemu
uczestnicy mieli mo¿liwoœæ nawi¹zania kontaktów i zapoznania siê z perspektywami kariery w sektorze naftowo-gazowym oraz z wymaganiami potencjalnych pracodawców. Celem wydarzenia „£up w ³upkach” by³o zainteresowanie uczestników miêdzynarodowym przemys³em
naftowym, w szczególnoœci poszukiwaniami gazu z ³upków, i przedstawienie tej tematyki z punktu widzenia
ró¿nych profesji (geologów, prawników, ekonomistów),
jak równie¿ promocja WG UW oraz stworzenie warunków sprzyjaj¹cych wspó³pracy uczelni wy¿szych, biznesu i instytucji publicznych.
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