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KALENDARIUM
Opracowa³a Maja Kowalska1

Przegl¹d wa¿niejszych wydarzeñ2
(15 marca–15 kwietnia 2014)
17.03. W Warszawie odby³a siê konferencja naukowa z okazji Miêdzynarodowego Dnia Lasów (obchodzonego 21 marca)
i Œwiatowego Dnia Wody (22 marca),
poœwiêcona problematyce ochrony wód
i lasów oraz gospodarki nimi, a tak¿e
edukacji ekologicznej z zakresu ochrony
wód i lasów. Spotkanie, skierowane do
doktorantów i studentów ró¿nych dyscyplin naukowych, zosta³o zorganizowane przez Ko³o Naukowe Sozologów i Instytut Ekologii i Bioetyki Uniwersytetu Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Warszawie.
18.03. Ruszy³ drugi nabór wniosków o dofinansowanie przedsiêwziêæ realizowanych w ramach programu
„Poprawa jakoœci powietrza. Czêœæ 2) KAWKA – likwidacja niskiej emisji wspieraj¹ca wzrost efektywnoœci energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych Ÿróde³
energii”. Jego celem jest zmniejszenie nara¿enia ludnoœci
na oddzia³ywanie zanieczyszczeñ powietrza w strefach,
w których wystêpuj¹ znacz¹ce przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stê¿eñ tych zanieczyszczeñ i dla których zosta³y opracowane programy ochrony
powietrza, polegaj¹ce na obni¿eniu emisji zanieczyszczeñ,
w szczególnoœci py³ów PM2,5 i PM10 oraz emisji CO2.
Nabór og³oszony przez Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŒiGW) skierowany
jest do wojewódzkich funduszy ochrony œrodowiska i gospodarki wodnej. O pieni¹dze w ramach programu KAWKA
mog¹ ubiegaæ siê miasta powy¿ej 10 tys. mieszkañców,
jak równie¿ uzdrowiska, na których obszarze odnotowywane s¹ przekroczenia dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeñ powietrza (py³ PM10 i benzo(a)piren). W sierpniu 2013 r. zakoñczy³ siê pierwszy nabór wniosków do
KAWKI. Œrodki otrzyma³y wówczas wszystkie wojewódzkie fundusze ochrony œrodowiska i gospodarki wodnej,
które o nie aplikowa³y (11 funduszy). £¹cznie przekazano
im ponad 121 mln PLN. Kwota przeznaczona na dofinansowanie przedsiêwziêæ w ramach drugiego naboru wynosi
278,77 mln z³. Wnioski mo¿na sk³adaæ do 8 wrzeœnia br.
w siedzibie NFOŒiGW.
19.03. W Warszawie odby³o siê kolejne seminarium
z cyklu GIS w Praktyce pt. „Wykorzystanie urz¹dzeñ
mobilnych GIS – aspekty technologiczne i praktyczne”
zorganizowane przez Centrum Promocji Informatyki. Podczas spotkania poruszono problematykê zwi¹zan¹ z projektowaniem aplikacji mobilnych GIS, dostêpem do baz
danych GIS z urz¹dzeñ mobilnych oraz bezpieczeñstwem

tych urz¹dzeñ. Wœród prelegentów znaleŸli siê m.in. przedstawiciele Politechniki Warszawskiej, Politechniki Gdañskiej, jak równie¿ Wojskowej Akademii Technicznej
w Warszawie.
20.03. Z okazji obchodów Œwiatowego Dnia Wody
w Pa³acu Staszica w Warszawie rozdano statuetki Lauru
Wodnego. S¹ one przyznawane za szczególne zaanga¿owanie w rozwój gospodarki wodnej w Polsce, w trzech
kategoriach: nagroda indywidualna, organizacja oraz osobista pasja i zaanga¿owanie w pracê na rzecz gospodarki
wodnej. Statuetki wrêczyli sekretarz stanu w Ministerstwie
Œrodowiska Stanis³aw Gaw³owski i prezes Krajowego
Zarz¹du Gospodarki Wodnej Witold Sumis³awski. Spotkanie zosta³o zorganizowane przez Krajowy Zarz¹d Gospodarki Wodnej, Komitet Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
– Pañstwowy Instytut Badawczy oraz Polski Komitet Globalnego Partnerstwa dla Wody.
21.03. Na ca³ym œwiecie obchodzono Miêdzynarodowy Dzieñ Lasów. Zosta³ on ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych.
W tym dniu w wielu miejscach Polski odby³y siê liczne
konferencje, spotkania i inne wydarzenia maj¹ce na celu
zwrócenie uwagi spo³eczeñstwa na rolê lasów. Poprzez
to œwiêto Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw
Wy¿ywienia i Rolnictwa (FAO) zachêca kraje ca³ego
œwiata do podnoszenia wiedzy ludzi na temat znaczenia
lasów oraz propagowania dzia³alnoœci zwi¹zanej z lasami
(w tym sadzenia drzew, sprz¹tania lasów i nag³aœniania
tematyki w mediach). W tym roku miêdzynarodowe obchody rozpoczê³y siê od konferencji „Lasy dla mody – moda
w lasach”, która odby³a siê w Biurze Narodów Zjednoczonych w Genewie. Wiêcej informacji znajduje siê na stronie
internetowej http://www.fao.org/forestry/international-day-of-forests/en.
22.03. Z inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) corocznie w dniu 22 marca obchodzony jest
Œwiatowy Dzieñ Wody. Zosta³ on ustanowiony na Szczycie
Ziemi w 1992 r. Tegoroczny Œwiatowy Dzieñ Wody odby³ siê pod has³em „Woda i energia”, za którego pomoc¹
ONZ chce zwróciæ uwagê na wzajemne powi¹zania miêdzy
wod¹ a energi¹. Firmy wodoci¹gowe, instytucje naukowe
i zarz¹dy gospodarki wodnej przygotowa³y z tej okazji
wiele atrakcji. W Warszawie zorganizowano piknik wodny na Cyplu Czerniakowskim nad Wis³¹, mo¿na te¿ by³o
odwiedziæ najnowoczeœniejsz¹ i jedn¹ z najwiêkszych

1

Pañstwowy Instytut Geologiczny – Pañstwowy Instytut Badawczy, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa; maja.kowalska@
pgi.gov.pl.
2
Czêœæ Kalendarium dotycz¹ca informacji o przysz³ych wydarzeniach jest dostêpna na naszej stronie internetowej (www.pgi.gov.pl/
prz_geol) w zak³adce Kalendarium wydarzeñ.

223

Przegl¹d Geologiczny, vol. 62, nr 5, 2014

w Europie oczyszczalni œcieków „Czajka”. Z kolei na
wroc³awskim Uniwersytecie Przyrodniczym odby³a siê
IV Debata Akademicka „U Przyrodników”. Przedmiotami
otwartej dyskusji by³y aspekty prawne, ekonomiczne, spo³eczne i przyrodnicze reformy gospodarki wodnej. Wœród
zaproszonych goœci by³ Stanis³aw Gaw³owski, sekretarz
stanu w Ministerstwie Œrodowiska. Wiêcej informacji na
temat Œwiatowego Dnia Wody znajduje siê na stronie internetowej http://www.unwater.org/worldwaterday.
26–27.03. W Warszawie odby³o siê szkolenie pt. „Problematyka stosowania znormalizowanej metodyki w krajowych projektach geoinformacyjnych” zorganizowane przez
Komitet Techniczny 297 ds. Informacji Geograficznej Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Spotkanie mia³o na
celu umo¿liwienie wymiany doœwiadczeñ miêdzy instytucjami realizuj¹cymi projekty geoinformacyjne wykorzystuj¹ce znormalizowan¹ metodykê w ramach krajowej
infrastruktury informacji przestrzennej.
27.03. W Ministerstwie Œrodowiska w Warszawie odby³a siê konferencja „Propozycje zmian prawnych maj¹ce
na celu poprawê jakoœci powietrza w Polsce” zorganizowana przez stowarzyszenie Zielone Mazowsze. Uczestnicy
konferencji dyskutowali o mo¿liwoœciach poprawy jakoœci
powietrza w polskich miastach. Podczas spotkania przybli¿ono m.in. obecny stan jakoœci powietrza oraz przyczyny przekroczeñ poziomów substancji szkodliwych. Przedstawiono tak¿e wyniki badañ dotycz¹cych wp³ywu zanieczyszczeñ na zdrowie cz³owieka. Honorowy patronat nad
konferencj¹ objê³o m.in. Ministerstwo Œrodowiska.
1.04. Rozpocz¹³ siê nabór wniosków o dofinansowanie przedsiêwziêæ w ramach programu priorytetowego
„Wspieranie rozproszonych, odnawialnych Ÿróde³ energii.
Czêœæ 1) BOCIAN – rozproszone, odnawialne Ÿród³a energii”. Suma œrodków przeznaczonych na dofinansowanie
przedsiêwziêæ w tym programie wynosi 420 mln PLN.
Beneficjentami s¹ przedsiêbiorcy realizuj¹cy przedsiêwziêcia zwi¹zane z odnawialnymi Ÿród³ami energii (OZE)
na terenie Polski. Celem programu jest ograniczenie lub
unikniêcie emisji CO2 przez zwiêkszenie produkcji energii
z instalacji wykorzystuj¹cych OZE. Dofinansowane s¹
przedsiêwziêcia zwi¹zane z szerokim wachlarzem OZE.
S¹ to m.in. elektrownie wiatrowe, systemy fotowoltaiczne,
ma³e elektrownie wodne oraz biogazownie. Na wsparcie
liczyæ mog¹ równie¿ przedsiêbiorcy inwestuj¹cy w pozyskiwanie energii z wód geotermalnych oraz w Ÿród³a ciep³a opalane biomas¹. Wnioski przyjmowane bêd¹ przez NFOŒiGW
do 30 wrzeœnia br.
1.04. W Pary¿u odby³a siê konferencja „European shale gas revolution. EU legal framework, business risks and
opportunities: state of play and impacts on competitiveness”, podczas której przedstawiciele biznesu, administracji i przemys³u wydobywczego dyskutowali o ³upkowej
szansie dla Europy, omawiaj¹c przyk³ady najlepszych
praktyk, najnowsze wyniki badañ, a tak¿e potencjalne
zagro¿enia. Poruszono równie¿ temat europejskich i krajowych uregulowañ prawnych, w tym ich wp³ywu na konkurencyjnoœæ. W spotkaniu wzi¹³ udzia³ minister œrodowiska
Maciej Grabowski. Konferencja zorganizowana zosta³a
przez European Voice.
1.04. Zmar³a Krystyna Poœlednia, pos³anka na Sejm,
cz³onkini sejmowej Komisji Ochrony Œrodowiska, Zaso224

bów Naturalnych i Leœnictwa. By³a prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, a tak¿e samorz¹dowcem z wieloletnim
doœwiadczeniem. Wspó³pracowa³a z resortem œrodowiska
jako cz³onek sejmowych komisji: Ochrony Œrodowiska,
Zasobów Naturalnych i Leœnictwa oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jako cz³onek sejmowej Podkomisji Sta³ej do
spraw Monitorowania Gospodarki Odpadami aktywnie
uczestniczy³a w pracach legislacyjnych dotycz¹cych gospodarki odpadami.
4.04. G³ówny inspektor ochrony œrodowiska Andrzej
Jagusiewicz oraz wykonuj¹cy obowi¹zki prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego Miros³aw Koziura podpisali
w obecnoœci wiceministra œrodowiska S³awomira Brodziñskiego porozumienie dotycz¹ce wêglowodorów ze z³ó¿
niekonwencjonalnych. Jego podstawowe cele to wspó³dzia³anie w zakresie kontroli przestrzegania przepisów
dotycz¹cych ochrony œrodowiska na ka¿dym etapie robót
poszukiwawczo-rozpoznawczych wêglowodorów ze z³ó¿
niekonwencjonalnych oraz wydobywania tych wêglowodorów. Wspó³praca odbywaæ siê bêdzie na szczeblu centralnym (miêdzy g³ównym inspektorem ochrony œrodowiska
a prezesem Wy¿szego Urzêdu Górniczego) i terenowym
(miêdzy wojewódzkimi inspektorami ochrony œrodowiska
a dyrektorami okrêgowych urzêdów górniczych).
4.04. Na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego odby³o siê I Ogólnopolskie Sympozjum Geointerdyscyplinarnych Metod Badawczych, którego celem by³o rozpowszechnienie wiedzy na temat nowoczesnych metod
badawczych stosowanych na styku dziedzin zwi¹zanych
z naukami o Ziemi, dyskusja nad trudnoœciami napotykanymi podczas prowadzenia prac badawczych, takich jak
pomiary terenowe, testy laboratoryjne, przetwarzanie oraz
interpretacja danych, a tak¿e popularyzacja wyników badañ
naukowych prowadzonych przez uczestników. Omawiane
zagadnienia podzielono na cztery bloki tematyczne: „Metody
geofizyczne w badaniach przypowierzchniowych warstw
oœrodka geologicznego”, „Modelowanie zjawisk geodynamicznych w systemach informacji przestrzennej GIS”, „Geodezyjne monitorowanie obiektów in¿ynierskich oraz zjawisk
naturalnych” i „Problematyka geologiczno-in¿ynierska”. Sympozjum zosta³o zorganizowane przez Wydzia³ Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, Wydzia³ Geodezji i Kartografii
Politechniki Warszawskiej oraz Wydzia³ In¿ynierii i Budownictwa Szko³y G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego. Patronat
honorowy nad spotkaniem objêli g³ówny geolog kraju, podsekretarz stanu w Ministerstwie Œrodowiska S³awomir Brodziñski, g³ówny geodeta kraju, prezes G³ównego Urzêdu
Geodezji i Kartografii Kazimierz Bujakowski oraz prezes
Stowarzyszenia Geodetów Polskich Stanis³aw Cegielski.
Patronat medialny sprawowali: Przegl¹d Geologiczny, Przegl¹d Geodezyjny, Studia Quaternaria oraz Challenges of
Modern Technology. W ramach Ogólnopolskiego Sympozjum Geointerdyscyplinarnych Metod Badawczych planowana jest organizacja cyklicznych spotkañ. Kolejna edycja
ma odbyæ siê za 2 lata. Streszczenia posterów i referatów
z tegorocznego spotkania dostêpne s¹ na stronie internetowej http://geo.uw.edu.pl/tl_files/publikacje/I_geosympozjum-mat_konferencyjne.pdf.
7.04. Rozpocz¹³ siê nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójnoœci w ramach
Priorytetu I – Gospodarka wodno-œciekowa. Wnioski
powinny dotyczyæ przygotowania dokumentacji dla pro-
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jektów dotycz¹cych przedsiêwziêæ z obszaru gospodarki
wodno-œciekowej w aglomeracjach powy¿ej 10 tys. RLM
(równowa¿na liczba mieszkañców). Œrodki przeznaczone
na dofinansowanie w ramach konkursu wynosz¹ ³¹cznie
10 mln EUR. O wsparcie mog¹ ubiegaæ siê samorz¹dy i ich
zwi¹zki oraz podmioty realizuj¹ce ich zadania w³asne
w zakresie gospodarki wodno-œciekowej. Nabór wniosków bêdzie trwa³ do 30 maja 2014 r., nale¿y je 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 województwa wojewódzkiego funduszu ochrony œrodowiska
i gospodarki wodnej (projekty o szacowanej wartoœci poni¿ej
25 mln EUR).

giczny – Pañstwowy Instytut Badawczy, który na stoisku
wystawienniczym przybli¿a³ swoje dokonania i us³ugi.
W ofercie instytutu szczególny nacisk po³o¿ono na zagadnienia surowcowe i geoturystykê. Podczas Salonu Kamienia zorganizowano konferencjê z cyklu Kamieñ w Z³o¿u,
Krajobrazie i Architekturze. Poruszane tematy dotyczy³y
m.in. kamieni drogowych i budowlanych w naszym kraju,
pocz¹tków eksploatacji i wykorzystania „marmurów”
chêciñskich w sztuce polskiej (ok. 1585–1610), perspektywy rozwoju kamieniarstwa w Polsce oraz nowych materia³ów na rynku. Konferencja zosta³a zorganizowana przez
Targi Kielce, Pañstwowy Instytut Geologiczny – Pañstwowy Instytut Badawczy oraz Zwi¹zek Pracodawców Bran¿y
Kamieniarskiej.

7.04. Ruszy³a ogólnopolska kampania informacyjna
podnosz¹ca wiedzê na temat ró¿norodnoœci biologicznej.
Jest ona skierowana jest do dzieci w wieku 4–9 lat oraz
ich rodziców i nauczycieli. W ramach kampanii powsta³
m.in. program dla wychowawców przedszkolnych oraz
nauczycieli klas I–III szkó³ podstawowych. Przedsiêwziêcie zosta³o dofinansowane ze œrodków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014.
Wiêcej informacji o kampanii mo¿na znaleŸæ na stronie
internetowej www.ekodzieciaki.pl.

14–15.04. W Pañstwowym Instytucie Geologicznym
– Pañstwowym Instytucie Badawczym w Warszawie
w ramach realizowanego przez instytut projektu „Wsparcie dzia³añ informacyjnych i analityczno-wdro¿eniowych
nt. wêglowodorów z formacji ³upkowych na rzecz bezpieczeñstwa energetycznego Polski i ochrony œrodowiska, w tym udzia³u spo³eczeñstwa w procesie udzielania
koncesji” odby³y siê warsztaty filmowe, bêd¹ce jednym
z etapów konkursu wiedzy o wêglowodorach ze z³ó¿ niekonwencjonalnych skierowanego do m³odzie¿y ze szkó³
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Polski. Przedmiotem konkursu jest opracowanie scenariusza
na film krótkometra¿owy nt. gazu z ³upków (aspekty geologiczne, œrodowiskowe, spo³eczne). Uczestnicy maj¹ dowolnoœæ w opracowaniu historii (film dokumentalny, przyrodniczy, obyczajowy, komedia, krymina³ itp.). Autorów najciekawszych prac zaproszono na dwudniowe warsztaty ³¹cz¹ce
wiedzê o gazie z formacji ³upkowych z warsztatami filmowymi. Spoœród fina³owych scenariuszy wybrany zostanie
najlepszy, który nastêpnie zrealizuje profesjonalna ekipa
filmowa. Organizatorem konkursu jest PIG-PIB we wspó³pracy z Fundacj¹ Instytut Innowacji. Projekt finansuje Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej.

9.04. Premier Donald Tusk przyj¹³ dymisjê wiceministra œrodowiska, g³ównego konserwatora przyrody Janusza
Zaleskiego. Janusz Zaleski pe³ni³ funkcjê podsekretarza
stanu w Ministerstwie Œrodowiska od 2007 r., a g³ównego
konserwatora przyrody – od 2009 r. Minister Zaleski uzasadni³ swoj¹ dymisjê innymi planami zawodowymi.
11–13.04. W Kielcach odby³o siê bran¿owe spotkanie
Salon Kamienia. Towarzyszy³o ono targom Dom oraz
Ogród i Ty, na których swoje produkty pokaza³o blisko 300
firm z ca³ej Polski. Wœród wystawców bior¹cych udzia³
Salonie Kamienia znalaz³ siê Pañstwowy Instytut Geolo-

WIADOMOŒCI GOSPODARCZE
Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego
Jerzy Zagórski1
OPEC. Wydobycie ropy naftowej
w krajach OPEC w lutym br. osi¹gnê³o
rekordowy poziom 4,09 mln t/d, co spowodowane by³o zwiêkszonym zapotrzebowaniem, a to z kolei wed³ug przedstawicieli organizacji œwiadczy o o¿ywieniu
w œwiatowej gospodarce. Wa¿nym sygna³em by³ te¿ okresowy wzrost notowañ
ceny ropy WTI – 3 marca br. wynios³a
ona 104,92 USD za bary³kê (cena ropy Brent w tym samym
dniu wynosi³a 110,95 USD). Producenci wyci¹gnêli wniosek, ¿e potrzebna jest korekta poprzedniej prognozy wydo-
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bycia w górê o 13 tys. t/d i zgoda na œrednie wydobycie
w 12 krajach cz³onkowskich na poziomie 4,03 mln t/d.
OPEC zwróci³a uwagê na znaczny wzrost wydobycia
w Iraku, które w lutym br. osi¹gnê³o 462 tys. t/d i czêœciowo zrekompensowa³o spadek wydobycia w Libii i Arabii
Saudyjskiej.
Œwiat. We wstêpie do prognozy stanu poszukiwañ
w 2014 r. redaktor miesiêcznika World Oil Kurt Abraham
stwierdzi³ z satysfakcj¹, ¿e sprawdzi³y siê opinie z grudnia
2012 r. zapowiadaj¹ce 2013 r. jako okres wzrostu aktywnoœci w sektorze poszukiwañ i wydobycia. Nast¹pi³o to
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