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KALENDARIUM
Opracowa³a Maja Kowalska1

Przegl¹d wa¿niejszych wydarzeñ2
(15 lipca–15 sierpnia 2014)
15.07. Rada Ministrów przyjê³a „Raport z realizacji polityki ekologicznej pañstwa (PEP) w latach 2009–2012 z perspektyw¹ do 2016 r.” przed³o¿ony przez
ministra œrodowiska. Dotyczy³ on strategii okreœlaj¹cej najwa¿niejsze cele ekologiczne konieczne do osi¹gniêcia. W dokumencie zamieszczono ocenê efektów polityki ekologicznej pañstwa, ze szczególnym
uwzglêdnieniem stopnia i zakresu realizacji jej priorytetów. Dokonano szczegó³owego przegl¹du obszarów tematycznych okreœlonych w PEP, w tym m.in. zasad ochrony
œrodowiska w strategiach sektorowych, zarz¹dzania œrodowiskowego, odpowiedzialnoœci za szkody w œrodowisku,
ochrony przyrody, ochrony i zrównowa¿onego rozwoju
lasów, racjonalnego gospodarowania zasobami wody, ochrony powierzchni ziemi, gospodarowania zasobami geologicznymi, jakoœci powietrza czy gospodarki odpadami. Oceniono
tak¿e wp³yw, jaki na tê politykê mia³y programy wspó³finansowane ze œrodków Unii Europejskiej oraz narodowe
i wojewódzkie fundusze ekologiczne. Stwierdzono, ¿e wp³yw
polityki ekologicznej pañstwa w latach 2009–2012, jako
osobnej strategii, na wykonanie kluczowych dzia³añ zwi¹zanych z ochron¹ œrodowiska by³ ograniczony, a bardziej
istotne by³y inne dokumenty strategiczne i operacyjne obowi¹zuj¹ce na poziomie kraju oraz regionów (województw).
Najwiêksze znaczenie dla realizacji za³o¿eñ PEP 2009–
2012 mia³y œrodki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko, Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej, funduszy wojewódzkich,
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Regionalnych Programów Operacyjnych.
16.07. W Mediolanie odby³o siê nieformalne posiedzenie Rady Unii Europejskiej ds. Œrodowiska. Rozmowy
dotyczy³y polityki energetyczno-klimatycznej i zwiêkszenia zatrudnienia w tzw. zielonej gospodarce. Dyskutowano
tak¿e na temat wrzeœniowego Szczytu Klimatycznego
2014, zwo³anego przez sekretarza generalnego ONZ Bana
Ki-moona. Unijni ministrowie omawiali równie¿ przygotowania do tegorocznej konferencji ONZ w sprawie zmian
klimatu – COP20, która odbêdzie siê w grudniu w Limie
(Peru). W obradach wziêli udzia³ m.in. Maciej Grabowski,
minister œrodowiska, W³adys³aw Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki spo³ecznej, a tak¿e Marcin Korolec,
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pe³nomocnik rz¹du ds. polityki klimatycznej i wiceminister œrodowiska.
16.07. W Ministerstwie Œrodowiska w Warszawie spotkali siê Stanis³aw Gaw³owski, sekretarz stanu w Ministerstwie Œrodowiska, i Mohamed Diare, wicepremier, minister
gospodarki i finansów Republiki Gwinei. G³ównymi tematami rozmów by³y: oczyszczanie œcieków, dostêp do wody
pitnej i gospodarka odpadami. Mohamed Diare podkreœli³,
¿e wœród priorytetów nowego rz¹du Republiki Gwinei s¹
rozwój rolnictwa oraz ochrona wód, a polskie rozwi¹zania i technologie zwi¹zane m.in. z oczyszczaniem i uzdatnianiem wody mog¹ byæ w tym pomocne. Planowana jest
wspó³praca Ministerstwa Œrodowiska, Lasów i Zasobów
Wodnych Republiki Gwinei i polskiego Ministerstwa
Œrodowiska.
31.07. W siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie odby³o
siê 68. Forum Energia – Efekt – Œrodowisko po³¹czone
z 19. Forum Dobre Praktyki w Gospodarce Odpadami.
Has³o spotkania brzmia³o: „Zagospodarowanie wysokokalorycznych frakcji odpadów komunalnych/paliw alternatywnych w modernizowanych ciep³owniach/elektrociep³owniach”. W wydarzeniu uczestniczy³o blisko 200
osób, w tym przedstawiciele resortów œrodowiska, gospodarki i finansów, inspekcji ochrony œrodowiska, œwiata
nauki, agencji poszanowania energii, przedsiêbiorstw gospodarki odpadami i przedsiêbiorstw ciep³owniczych oraz izb
gospodarczych je skupiaj¹cych.
1.08. Prezes Rady Ministrów Donald Tusk powo³a³
Piotra Otawskiego na stanowisko podsekretarza stanu
w Ministerstwie Œrodowiska i jednoczeœnie g³ównego konserwatora przyrody. Nowy wiceminister bêdzie odpowiedzialny m.in. za kwestie zwi¹zane z ochron¹ przyrody,
leœnictwem i ³owiectwem. Piotr Otawski jest doktorem prawa, adiunktem i wyk³adowc¹ na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
oraz Wy¿szej Szko³y Zarz¹dzania i Bankowoœci w Poznaniu. By³ doradc¹ ministra œrodowiska prof. Macieja Nowickiego. Od lutego 2009 r. pe³ni³ funkcjê zastêpcy generalnego
dyrektora ochrony œrodowiska.
1.08. Prezydent Bronis³aw Komorowski podpisa³ nowelizacjê ustawy „Prawo geologiczne i górnicze” i niektórych
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innych ustaw. Nowelizacja reguluje racjonalne poszukiwanie i wydobycie wêglowodorów – gazu ziemnego, w tym
gazu z ³upków, i ropy naftowej.
1.08. Ruszy³ nabór kandydatów do Rady Narodowego
Centrum Badañ i Rozwoju (NCBR). Rada, jako cia³o
doradcze i opiniodawcze NCBR, m.in. przygotowuje projekty strategicznych programów badañ naukowych i prac
rozwojowych, wypowiada siê w sprawie warunków konkursów na wykonanie projektów w ramach realizowanych
przez centrum programów oraz w sprawie innych zadañ
NCBR wynikaj¹cych z przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badañ i Rozwoju. Kandydatów na cz³onków Rady NCBR mog¹ zg³aszaæ œrodowiska naukowe, spo³eczno-gospodarcze i finansowe. Do
rady wejdzie czterech cz³onków wybranych spoœród osób
wskazanych przez œrodowiska naukowe, posiadaj¹cych
co najmniej stopieñ naukowy doktora, prowadz¹cych badania naukowe lub prace rozwojowe, oraz trzech cz³onków
powo³anych spoœród aktywnych zawodowo kandydatów
wytypowanych przez œrodowiska spo³eczno-gospodarcze
i finansowe. Kadencja nowych cz³onków Rady Narodowego Centrum Badañ i Rozwoju rozpocznie siê 30 listopada 2014 r. Nabór kandydatów trwa do 15 wrzeœnia 2014 r.
9.08. Ruszy³ nabór wniosków w II edycji konkursu
w ramach Programu Gekon – Generator Koncepcji Ekologicznych. Bud¿et ca³ego programu, który bêdzie prowadzony do 2019 r., wynosi 400 mln PLN. Konkurs jest
podzielony na dwa etapy, dotycz¹ce odpowiednio fazy
badawczo-rozwojowej i fazy wdro¿eniowej projektów.
W pierwszym z nich przedsiêbiorcy mogli sk³adaæ zg³oszenia o dofinansowanie planowanych prac badawczo-rozwojowych zwi¹zanych z pozyskiwaniem gazu niekonwencjonalnego, efektywnoœci¹ energetyczn¹ i magazynowaniem
energii, ochron¹ i racjonalizacj¹ wykorzystania wód, pozyskiwaniem energii z czystych Ÿróde³ lub nowatorskimi
metodami otrzymywania paliw, energii i materia³ów z odpadów, a tak¿e z recyklingiem odpadów. Nabór wniosków
o dofinansowanie fazy badawczo-rozwojowej w tej edycji
programu by³ jednoetapowy. Po ukoñczeniu prac badawczo-rozwojowych (termin nadsy³ania wniosków dotycz¹cych
pierwszego etapu min¹³ 8 wrzeœnia 2014 r.) wnioskodawcy mog¹ ubiegaæ siê o wsparcie wdro¿enia opracowanego
rozwi¹zania. Dotowane bêd¹ jedynie projekty zak³adaj¹ce
opracowanie i wprowadzenie nowego lub znacz¹co udoskonalonego produktu – wyrobu lub us³ugi (innowacja produktowa) albo procesu technologicznego (innowacja procesowa).
Nabór wniosków o dofinansowanie fazy wdro¿eniowej

bêdzie prowadzony w trybie ci¹g³ym, po zakoñczeniu fazy
badawczo-rozwojowej. Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 24 miesi¹ce dla fazy badawczo-rozwojowej
oraz 36 miesiêcy dla fazy wdro¿eniowej. O wsparcie mog¹
ubiegaæ siê zarówno pojedyncze przedsiêbiorstwa, jak
i grupy firm oraz konsorcja naukowe.
13.08. Minister nauki i szkolnictwa wy¿szego Lena
Kolarska-Bobiñska zaprosi³a uczelnie/podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, kszta³c¹ce studentów w zakresie
technologii eksploatacji i rozpoznawania zasobów gazu
z ³upków, do przeprowadzenia naboru kandydatów do
udzia³u w programach sta¿owo-szkoleniowych w czo³owych oœrodkach akademickich na œwiecie. Nabór ten stanowi pierwszy etap konkursu zorganizowanego w ramach
projektu systemowego ministra nauki szkolnictwa wy¿szego pt. „Stworzenie i wdro¿enie systemu szkoleñ i sta¿y
w zakresie energetyki j¹drowej i technologii eksploatacji
oraz rozpoznawania zasobów gazu ³upkowego”, realizowanego w ramach Dzia³ania 4.1 Programu Operacyjnego
Kapita³ Ludzki. Projekt zak³ada bezp³atny udzia³ 120 polskich pracowników uczelni i oœrodków naukowo-badawczych w sta¿ach i szkoleniach w najlepszych oœrodkach
naukowych na œwiecie (w grupach 30–40-osobowych, od
ostatniego kwarta³u 2014 r. do trzeciego kwarta³u 2015 r.).
Konkurs jest skierowany do polskich naukowców/badaczy
ze stopniem co najmniej magistra in¿yniera, prowadz¹cych
badania w dziedzinie nauk technicznych, a tak¿e doktorantów i absolwentów studiów wy¿szych (kierunki: geofizyka, górnictwo, geologia in¿ynierska i in¿ynieria naftowa,
a zw³aszcza specjalnoœci: geologia naftowa, wiertnictwo,
eksploatacja z³ó¿ surowców p³ynnych i in¿ynieria gazownicza). Szkolenia obejm¹ kszta³cenie tzw. edukatorów, czyli
osób, które nabyt¹ wiedzê bêd¹ przekazywaæ w Polsce. Ich
zadaniem bêdzie rozwój na macierzystej uczelni kierunków studiów i specjalnoœci zwi¹zanych z danymi tematami, opracowywanie programów kszta³cenia oraz rozwój
badañ naukowych, a ponadto m.in. dzia³alnoœæ na rzecz
wspó³pracy z przedsiêbiorstwami i wzrostu akceptacji spo³ecznej dla wydobycia gazu z ³upków w Polsce. Uczelnia/
podstawowa jednostka organizacyjna uczelni mo¿e zg³aszaæ
swoich kandydatów do udzia³u w programie sta¿owo-szkoleniowym w nieprzekraczalnym terminie do 15 paŸdziernika 2014 r. Rekomendowane przez uczelnie osoby
bêd¹ mog³y zg³osiæ chêæ udzia³u w konkursie, rejestruj¹c
siê w systemie rekrutacyjnym MNiSW, który zostanie uruchomiony 16 paŸdziernika 2014 r. W drugim etapie kandydaci wybrani przez komisjê konkursow¹ zostan¹ zaproszeni
na rozmowê kwalifikacyjn¹ do MNiSW.
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