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KALENDARIUM
Opracowa³a Maja Kowalska1

Przegl¹d wa¿niejszych wydarzeñ2
15 marca–15 kwietnia
17.03. W Pañstwowym Instytucie
Geologicznym – Pañstwowym Instytucie
Badawczym w Warszawie odby³a siê konferencja prasowa, podczas której przedstawiono raport o zasobach gazu ziemnego
zamkniêtego (tight gas). W raporcie przeanalizowano trzy najbardziej perspektywiczne, w œwietle obecnego stanu wiedzy,
kompleksy geologiczne zlokalizowane
w strefie poznañsko-kaliskiej, wielkopolsko-œl¹skiej oraz
w zachodniej czêœci basenu ba³tyckiego. Ca³kowita objêtoœæ gazu ziemnego w tych obszarach jest prognozowana
w przedziale 1528–1995 mld m3. Na konferencjê przyby³o
ok. 100 osób – przedstawicieli mediów, firm wydobywczych, instytucji naukowych i ministerstw. W spotkaniu
uczestniczyli m.in. podsekretarz stanu w Ministerstwie
Œrodowiska, g³ówny geolog kraju S³awomir Brodziñski,
dyrektor Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych w MŒ Rafa³ Miland, dyrektor ds. wspó³pracy
i promocji PIG-PIB Grzegorz Pieñkowski, dyrektor ds.
pañstwowej s³u¿by geologicznej Andrzej Przybycin oraz
Hubert Kiersnowski – ekspert instytutu, jeden z autorów
raportu. Po konferencji prasowej odby³ siê wyk³ad Huberta
Kiersnowskiego pt. „Uwagi metodyczne dotycz¹ce gazu
zamkniêtego (tight gas) w odniesieniu do raportu: Prognostyczne zasoby gazu ziemnego w wybranych zwiêz³ych
ska³ach zbiornikowych Polski”.
18–20.03. W Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska w Warszawie odby³y siê VII Miêdzynarodowe Targi
Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab, którym towarzyszy³y targi CrimeLab 2015. By³y one miejscem promocji najnowszych rozwi¹zañ i technologii przeznaczonych
dla laboratoriów, jak równie¿ niezast¹pionym Ÿród³em
informacji oraz opinii o najnowoczeœniejszych metodach
i technikach badawczych. Targi zosta³y podzielone na sektory tematyczne: analityka chemiczna, biotechnologia &
life science, metrologia, medyczna diagnostyka laboratoryjna, nanotechnologia oraz kryminalistyka. Podczas imprezy zorganizowano liczne seminaria, sesje, konferencje
i wyk³ady prowadzone przez wybitnych specjalistów
z bran¿y. Honorowy patronat nad targami EuroLab objêli:
wiceprezes Rady Ministrów, minister gospodarki Janusz
Piechociñski, przewodnicz¹ca Sejmowej Komisji Sprawiedliwoœci i Praw Cz³owieka Stanis³awa Prz¹dka, minister
nauki i szkolnictwa wy¿szego prof. dr hab. Lena Kolarska-

-Bobiñska, minister sprawiedliwoœci Cezary Grabarczyk,
prezes Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. Micha³ Kleiber
oraz Komenda G³ówna Policji.
21.03. W ca³ej Polsce pod has³em „Lasy, klimat, zmiana” odby³y siê obchody Miêdzynarodowego Dnia Lasów.
Dzieñ wczeœniej obchody tego œwiêta zorganizowa³y Europejska Komisja Gospodarcza ONZ i Organizacja Narodów
Zjednoczonych do spraw Wy¿ywienia i Rolnictwa. Has³em
wydarzenia by³o „Lasy dla ¿ywnoœci – ¿ywnoœæ dla lasów”.
W genewskim Pa³acu Narodów zosta³a otwarta wystawa,
na której Lasy Pañstwowe zaprezentowa³y model polskiego leœnictwa. W jej otwarciu wzi¹³ udzia³ wiceminister œrodowiska, g³ówny konserwator przyrody Piotr Otawski.
22.03. Obchodzono Œwiatowy Dzieñ Wody, którego
celem jest podkreœlenie roli wody w ¿yciu cz³owieka.
Poprzez has³o przewodnie tegorocznych obchodów „Woda
i zrównowa¿ony rozwój” ONZ zwraca uwagê, ¿e poprawiaj¹c jakoœæ naszego ¿ycia, musimy jednoczeœnie pamiêtaæ o nienaruszaniu œrodowiska przyrodniczego, a w szczególnoœci zasobów wodnych. Polska, podobnie jak inne
pañstwa Unii Europejskiej, zobowi¹za³a siê do racjonalnego
wykorzystywania oraz ochrony zasobów wodnych, zgodnie
z zasadami zrównowa¿onego rozwoju. Z okazji Œwiatowego Dnia Wody w ca³ym kraju odby³y siê wyk³ady, pikniki
i spotkania z naukowcami. Liczne instytucje, firmy i organizacje przygotowa³y ró¿norodne atrakcje, m.in. Miejskie
Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji wraz z Krajowym Zarz¹dem Gospodarki Wodnej zorganizowa³o Piknik
Wodny na Cyplu Czerniakowskim nad Wis³¹ w Warszawie, na Dolnym Œl¹sku odby³y siê wyk³ady i warsztaty
zorganizowane przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc³awiu i Politechnikê Wroc³awsk¹, Regionalny Zarz¹d Gospodarki Wodnej zorganizowa³ dzieñ otwarty na Zaporze
Zbiornika Kozielno.
23.03. Ruszy³a I edycja Konkursu „Projekt: przestrzeñ”
promuj¹cego inwestycje przyjazne cz³owiekowi i œrodowisku. Konkurs jest skierowany do inwestorów i deweloperów, których inwestycje oprócz zysku gospodarczego
przynosz¹ korzyœci œrodowisku i spo³eczeñstwu. Konkurs
Ministra Œrodowiska jest organizowany w partnerstwie
merytorycznym z firm¹ doradcz¹ EY. Wnioski konkursowe
nale¿y sk³adaæ w terminie do 11 maja br. Wiêcej informacji
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o konkursie znajduje siê pod adresem: http://projekt-przestrzen.pl/.
24.03. W Warszawie podczas konferencji „Gaz z ³upków: bezpieczeñstwo i odpowiedzialnoœæ – wyniki projektu badawczego” przedstawiono rezultaty kompleksowych
badañ œrodowiskowych, które by³y prowadzone w rejonie
7 odwiertów za gazem z ³upków – w województwach
pomorskim i lubelskim. Projekt zwi¹zany z uwarunkowaniami œrodowiskowymi pozyskiwania gazu z ³upków
w Polsce, na zlecenie ministra œrodowiska zrealizowa³a
Generalna Dyrekcja Ochrony Œrodowiska. Badania prowadzi³o ponad 60 ekspertów z pañstwowych instytutów
badawczych i uczelni wy¿szych, a koordynowa³ je Pañstwowy Instytut Geologiczny – Pañstwowy Instytut Badawczy.
Badania terenowe mia³y okreœliæ rzeczywiste oddzia³ywanie prac poszukiwawczych na ludzi i œrodowisko. Analizy
wykonywano na wszystkich etapach prac poszukiwawczych:
przed zabiegiem szczelinowania, w jego trakcie i bezpoœrednio po zakoñczeniu oraz w d³u¿szym czasie po ukoñczeniu wszelkich prac. Wykonane badania pozwoli³y na
stwierdzenie, ¿e prowadzone prace rozpoznawcze, w tym
szczelinowanie, nie wp³ywaj¹ znacz¹co na stan œrodowiska.
27.03. W Warszawie podpisano porozumienie o wspó³pracy pomiêdzy Pañstwowym Instytutem Geologicznym –
Pañstwowym Instytutem Badwczym a Politechnik¹ Œwiêtokrzysk¹. Jego celem jest wykorzystanie potencja³u naukowo-badawczego obu instytucji do utworzenia nowego
kierunku studiów, a tak¿e prowadzenia wspólnych projektów badawczych. Porozumienie podpisali rektor Politechniki
Œwiêtokrzyskiej prof. dr hab. in¿. Stanis³aw Adamczak
oraz kierownik PIG-PIB mgr Roman Smó³ka.
27.03. Minister œrodowiska Maciej Grabowski podpisa³ w Gdañsku rozporz¹dzenie w sprawie utworzenia nowego okrêgowego urzêdu górniczego, który od kwietnia br.
obejmie nadzór nad firmami górniczymi dzia³aj¹cymi na
terenie województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego
oraz na obszarze morskim RP. Powstanie Okrêgowego
Urzêdu Górniczego w Gdañsku przyczyni siê do zmniejszenia kompetencji miejscowych urzêdu w Poznaniu. Ma
to spowodowaæ zwiêkszenie efektywnoœci wykonywanych
kontroli i tym samym podnieœæ poziom bezpieczeñstwa
i higieny pracy oraz bezpieczeñstwa powszechnego. Utworzenie nowego urzêdu u³atwi prowadzenie sta³ego nadzoru
nad dzia³alnoœci¹ poszukiwawczo-wydobywcz¹, dotycz¹c¹
m.in. z³ó¿ wêglowodorów, w tym tak¿e na obszarze Morza
Ba³tyckiego. Okrêgowy Urz¹d Górniczy w Gdañsku bêdzie
sprawowa³ nadzór i kontrolê nad 880 zak³adami prowadz¹cymi prace poszukiwawczo-wydobywcze.
27.03. W siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie odby³o siê
spotkanie Rady Programowej UN Global Compact, inicjatywy sekretarza generalnego ONZ zwi¹zanej m.in. ze
zrównowa¿onym rozwojem. Podczas posiedzenia dyskutowano o œrodowiskowych priorytetach UN Global Compact na kolejne lata. W spotkaniu uczestniczy³ m.in.
podsekretarz stanu w Ministerstwie Œrodowiska, g³ówny
konserwator przyrody Piotr Otawski. W trakcie posiedzenia podpisano porozumienie pomiêdzy UN Global Com272

pact w Polsce i Generaln¹ Dyrekcj¹ Ochrony Œrodowiska
w zakresie wspó³pracy dotycz¹cej rozwoju systemu ekozarz¹dzania i audytu (EMAS), maj¹ce na celu promowanie
systemu jako efektywnego narzêdzia zarz¹dzania ochron¹
œrodowiska i kszta³towania kultury zrównowa¿onego rozwoju.
28.03. O godzinie 20.30 odby³a siê „Godzina dla Ziemi”, globalna akcja organizowana przez WWF (World
Wide Fund for Nature). Jej celem jest zwrócenie uwagi na
koniecznoœæ ochrony przyrody. Jedna godzina, na któr¹
gasn¹ œwiat³a na ca³ym œwiecie, to symboliczny gest dla
naszej planety. Tegoroczna edycja „Godziny dla Ziemi”
by³a poœwiêcona ochronie morœwina ba³tyckiego, który
jest jedynym waleniem zamieszkuj¹cym wody Ba³tyku.
W Polsce jest on objêty œcis³¹ ochron¹, zosta³ te¿ okreœlony
jako gatunek wymagaj¹cy ochrony czynnej, co oznacza
najwy¿szy mo¿liwy stopieñ ochrony gatunkowej przewidziany w ustawie o ochronie przyrody.
8.04. Tygodnik Polityka og³osi³ kolejn¹, XV edycjê
Konkursu Nagród Naukowych, programu stypendialnego
skierowanego do m³odych naukowców. Jest on adresowany do doktorantów, pracowników naukowych i dydaktycznych w stopniu magistra, doktora i doktora habilitowanego.
Nagrody s¹ przyznawane w piêciu g³ównych kategoriach:
nauki humanistyczne, œcis³e, spo³eczne, o ¿yciu i techniczne. G³ówn¹ nagrod¹ w konkursie jest 5 stypendiów w wysokoœci 30 tys. PLN ka¿da, a tak¿e dziesiêæ nagród po
10 tys. PLN. Honorowy patronat nad konkursem objê³o
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego. Termin
sk³adania wniosków up³ywa 22 czerwca 2015 r. Wiêcej
informacji oraz regulamin konkursu dostêpne s¹ pod adresem: http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka w zak³adce
Nauka
9.04. Na stanowisko prezesa Polskiej Akademii Nauk
na lata 2015–2018 zosta³ powo³any prof. Jerzy Duszyñski.
Dotychczas pe³ni³ on m.in. funkcje: podsekretarza stanu
w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego w latach
2008–2009, dziekana Wydzia³u II Nauk Biologicznych
i Rolniczych PAN (2011–2014) i dyrektora Instytutu Biologii Doœwiadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN
(2003–2008). W 2007 r. zosta³ cz³onkiem korespondentem
PAN. Jerzy Duszyñski jest biochemikiem. Spotkanie, podczas którego otrzyma³ z r¹k premier Ewy Kopacz nominacjê na stanowisko prezesa PAN, odby³o siê w Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów. Prof. Jerzy Duszyñski zosta³
wybrany na stanowisko prezesa PAN na Sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN w dniu 19 marca br.
10.04. W Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk w
Warszawie otwarto kolejn¹ wystawê z cyklu Natura – Sztuka. Wystawa autorstwa Doroty Kycia „Pejza¿e we mgle” to
fotograficzne ujêcia krajobrazów przedstawionych w niezwykle tajemniczy, czêsto magiczny sposób. Zaprezentowane prace zosta³y wykonane nie tylko w Polsce – na
Podlasiu, w Bieszczadach, okolicach Suwa³k i Warszawy,
ale równie¿ poza granicami naszego kraju – w Austrii,
Holandii i Szwecji. Ekspozycjê mo¿na podziwiaæ do
30 kwietnia br.
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10–12.04. W Kielcach odby³ siê Salon Kamienia 2015.
Towarzyszy³a mu zorganizowana przez Pañstwowy Instytut Geologiczny – Pañstwowy Instytut Badwczy i Targi
Kielce XX Konferencja Naukowa „Kamieñ w z³o¿u, krajobrazie i architekturze”.
14.04. W Narodowym Funduszu Ochrony Œrodowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie odby³ siê dzieñ informacyjny LIFE 2015. Jest to jedyny instrument finansowy
Unii Europejskiej poœwiêcony wy³¹cznie wspó³finansowaniu projektów z dziedziny ochrony œrodowiska i klimatu.
Jego g³ównym celem jest wspieranie procesu wdra¿ania
wspólnotowego prawa ochrony œrodowiska, realizacja
polityki unijnej w tym zakresie, a tak¿e identyfikacja i promocja nowych rozwi¹zañ dla problemów dotycz¹cych œrodowiska. Dzieñ informacyjny pozwoli³ na zdobycie wiedzy dotycz¹cej pozyskiwania funduszy z programu LIFE
oraz aplikowania o œrodki na projekty z dziedziny ochrony
œrodowiska i klimatu. Podczas spotkania zosta³y zaprezentowane za³o¿enia programu na lata 2014–2020 oraz jego
wspó³finansowania przez NFOŒiGW. Dodatkowo uczestnicy konferencji mogli poznaæ doœwiadczenia wczeœniejszych wnioskodawców oraz ich dzia³ania realizowane
w ramach projektów finansowanych z programów LIFE
i LIFE+.
14.04. Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej og³osi³ nabór wniosków o dofinansowanie
projektów LIFE ze œrodków krajowych. Program LIFE
w nowej perspektywie zosta³ poszerzony o tematykê klimatyczn¹ i obecnie sk³ada siê z 2 podprogramów. S¹ to
„Dzia³ania na rzecz Œrodowiska” oraz „Dzia³ania na rzecz
Klimatu”. £¹czny bud¿et programu wynosi 3,4 mld EUR, z
tego 75% œrodków jest przeznaczonych na podprogram
œrodowiskowy, a 25% na klimatyczny. Wnioski bêd¹ przyjmowane w terminie od 1 do 22 czerwca 2015 r.
14–15.04. W Zawierciu odby³a siê XVII Konferencja
„Problemy bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia w polskim
górnictwie”, z udzia³em ponad 100 przedstawicieli wszyst-

kich rodzajów górnictwa (podziemnego, odkrywkowego
i otworowego). Zosta³a ona zorganizowana przez Wy¿szy
Urz¹d Górniczy. Podczas spotkania zaprezentowano referaty dotycz¹ce ró¿nych aspektów bezpieczeñstwa pracy
i zwalczania zagro¿eñ w polskim górnictwie. Obrady zosta³y podzielone na cztery sesje problemowe, a poprzedzi³ je
panel dyskusyjny pt. „Zdrowie i bezpieczeñstwo – priorytety przedsiêbiorcy?”. Wprowadzeniem do rozwa¿añ
w sesjach referatowych by³y prezentacje dotycz¹ce trendów wypadkowoœci w polskim górnictwie i dzia³añ prewencyjnych podejmowanych przez Wy¿szy Urz¹d Górniczy.
14–15.04. W Rydze podczas nieformalnej Rady Ministrów ds. Œrodowiska i Energii odby³o siê spotkanie ministrów œrodowiska pañstw cz³onkowskich UE. Omówiono
realizacjê celów unijnej strategii ochrony i zachowania
ró¿norodnoœci biologicznej w kontekœcie wykorzystania
energii ze Ÿróde³ odnawialnych. W debacie, zorganizowanej przez prezydencjê ³otewsk¹, wziêli udzia³ m.in. minister œrodowiska Maciej Grabowski i pe³nomocnik rz¹du ds.
polityki klimatycznej Marcin Korolec. Podczas spotkania
ministrowie zaprezentowali krajowe oraz regionalne
doœwiadczenia, narzêdzia i dobre praktyki w zakresie
w³¹czania ró¿norodnoœci biologicznej do ró¿nych sektorów gospodarki, w tym rolnictwa, leœnictwa, gospodarki
rybackiej, planowania przestrzennego i turystyki. Rozwa¿ano tak¿e, jak planowaæ i wdra¿aæ politykê wykorzystania
energii ze Ÿróde³ odnawialnych, minimalizuj¹c jednoczeœnie presjê na gatunki i ekosystemy.
15.04. W siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie odby³o siê
szkolenie dla wnioskodawców z zakresu I czêœci programu
priorytetowego „Ochrona i przywracanie ró¿norodnoœci
biologicznej” pt. „Ochrona obszarów i gatunków cennych
przyrodniczo”. Przedstawione zosta³y za³o¿enia programu,
regulaminy naborów oraz zagadnienia z zakresu przygotowywania i sk³adania wniosków o dofinansowanie przedsiêwziêæ ze œrodków NFOŒiGW.
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