Przegl¹d Geologiczny, vol. 65, nr 4, 2017

KALENDARIUM
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KRAJ
16.02. Premier Beata Szyd³o na wniosek ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego powo³a³a nowego prezesa
Wy¿szego Urzêdu Górniczego. Zosta³ nim dr in¿. Adam
Mirek, absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, specjalista w dziedzinie geofizyki górniczej i mechaniki górotworu. Od lat zwi¹zany z nadzorem górniczym, kierowa³ m.in. Departamentem Górnictwa WUG
(2008–2013). Bra³ te¿ udzia³ w nowelizacji ustawy Prawo
geologiczne i górnicze. Jako autor lub wspó³autor wyda³
ponad 70 publikacji z zakresu górnictwa, zagadnieñ prawnych z nim zwi¹zanych oraz geomechaniki i geofizyki.
18.02. Na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Œl¹skiego w Katowicach odby³a siê miêdzynarodowa konferencja
zatytu³owana „W trosce o jakoœæ powietrza na Œl¹sku”. Inicjatorem spotkania by³o Internationales Bildungsnetzwerk
PILGRIM, a patronat nad nim obj¹³ metropolita górnoœl¹ski abp Wiktor Skworc.
Za³o¿ona w Austrii organizacja PILGRIM zajmuje siê
edukacj¹ ekologiczn¹. Od czterech lat jest obecna równie¿
w Polsce. Nale¿¹ce do niej placówki wychowawcze realizuj¹ kszta³cenie dla zrównowa¿onego rozwoju, ³¹cz¹c je
z wymiarem religijnym, etycznym i filozoficznym. Dzia³alnoœæ stowarzyszenia ma charakter miêdzywyznaniowy
i wielokulturowy.
27–28.02. W warszawskim Hotelu Marriot odby³a siê
konferencja „Morska energetyka wiatrowa ko³em zamachowym polskiej gospodarki”. Organizatorem by³a Fundacja na rzecz Energetyki Zrównowa¿onej, a jednym z partnerów merytorycznych Pañstwowy Instytut Geologiczny
– Pañstwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB). Uczestnicy
spotkania podkreœlali znaczenie morskiego sektora energetyki wiatrowej jako czynnika, który stabilizuje dzia³anie
systemów l¹dowych. Rolê badañ geologicznych w procesie projektowania morskich i nadbrze¿nych instalacji
wiatrowych omawiano podczas panelu dyskusyjnego
„Geotechnika i projektowanie” prowadzonego przez
Reginê Kramarsk¹ i Zbigniewa Frankowskiego z PIG-PIB.

1–2.03. W Kielcach odbywa³y siê XX Miêdzynarodowe Targi Energetyki i Elektrotechniki ENEX. Jednym
z wydarzeñ imprezy by³o X Forum Pomp Ciep³a. Wziêli w
nim udzia³ geolodzy z PIG-PIB, a stoisko instytutu cieszy³o siê du¿ym zainteresowaniem zwiedzaj¹cych. Pra1

cownicy s³u¿by geologicznej demonstrowali sposoby korzystania z informacji geologicznej dostêpnej bezp³atnie w
Internecie. Odpowiadali na szereg pytañ w tym dotycz¹cych
oferty badañ TRT (thermal response test). Umo¿liwiaj¹
one kalibracjê projektu instalacji wielootworowych dziêki
pomiarom w otworze pilota¿owym.
2.03. „Wczujmy siê w klimat” – to has³o konferencji w
Ministerstwie Œrodowiska inauguruj¹cej projekt „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach
powy¿ej 100 tys. mieszkañców”. Wykonawc¹ planów dla
44 miast bêd¹ specjaliœci z Instytutu Ochrony Œrodowiska
– Pañstwowy Instytut Badawczy, Instytutu Meteorologii
i Gospodarki Wodnej – Pañstwowy Instytut Badawczy,
Instytutu Ekologii Terenów Uprzemys³owionych oraz firmy konsultingowo-in¿ynierskiej Arcadis. Inicjatywa jest
wspó³finansowana przez Uniê Europejsk¹. Plany maj¹ powstaæ do 2019 r. W spotkaniu uczestniczy³ minister œrodowiska prof. Jan Szyszko oraz wiceminister œrodowiska,
pe³nomocnik rz¹du ds. polityki klimatycznej Pawe³ Sa³ek.
Do udzia³u w rozmowach zaproszono prezydentów i burmistrzów miast objêtych projektem oraz przedstawicieli
administracji pañstwowej, organizacji pozarz¹dowych i stowarzyszeñ bran¿owych. Podczas dyskusji samorz¹dowcy
uznali, ¿e g³ównym tematem opracowañ powinno byæ zagospodarowanie wód opadowych.
6.03. W Sejmie RP odby³a siê konferencja „Geotermia
impulsem rozwoju polskiej gospodarki”. Organizatorem
by³o Ministerstwo Œrodowiska. W wyst¹pieniu otwieraj¹cym spotkanie minister œrodowiska prof. Jan Szyszko
zwróci³ uwagê na potencja³ energii hydrogeotermalnej.
– Wed³ug szko³y prof. J. Soko³owskiego zasoby s¹
ogromne i wielokrotnie przewy¿szaj¹ potrzeby naszego
kraju – powiedzia³ minister, dodaj¹c, ¿e rozwój geotermii
w Polsce jest wielk¹ szans¹ i ma swoje miejsce w rz¹dowej
Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Jako przyk³ad udanej inwestycji wymieni³ geotermiê toruñsk¹.
10.03. Samorz¹d Katowic zaprezentowa³ delegacji
Ministerstwa Œrodowiska sw¹ kandydaturê jako organizatora szczytu klimatycznego COP 24, który ma siê odbyæ w
2018 r. Miasto akcentowa³o swe doœwiadczenie w organizacji du¿ych imprez. Kandydatura Katowic nie jest jedyn¹ – o organizacjê szczytu zabiegaj¹ te¿ samorz¹dowcy
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z Gdañska. Spotkanie mog³oby byæ zorganizowane równie¿ w Warszawie, Poznaniu lub Wroc³awiu.
16.03. W warszawskiej siedzibie Szko³y G³ównej Handlowej odby³a siê doroczna studencka konferencja pod

nazw¹ Energy, Industry & Oil Summit. Celem przedsiêwziêcia by³o zachêcenie przysz³ych absolwentów SGH do
zwi¹zania swych karier zawodowych z przemys³em energetycznym i naftowym. Istotn¹ czêœci¹ imprezy by³y targi
pracy z udzia³em m.in. PGNiG.

ŒWIAT
21–23.02. The International Petroleum Week (IP Week
2017) odbywa siê co roku w Londynie, a organizatorem
jest brytyjski The Energy Institute, wydawca m.in. Energy
World i Petroleum Review. Tegoroczny IP Week zgromadzi³ ok. 1500 uczestników, którzy w eleganckich wnêtrzach Grosvenor House debatowali nad przysz³oœci¹ swej
bran¿y w œwiecie tanich wêglowodorów p³ynnych i gazowych. Sporo miejsca poœwiêcono wyzwaniom globalnej
polityki klimatycznej, którym musz¹ sprostaæ firmy paliwowe. Kluczowy referat w tej sprawie wyg³osi³ jeden z dyrektorów Shella – Bob Dudley. Hoesung Lee, cz³onek
zarz¹du Intergovernmental Panel of Climate Change, mówi³
o koniecznoœci dostosowania œwiatowego systemu energetycznego do wymagañ porozumienia paryskiego.
22–24.02. Konferencja poœwiêcona surowcom wêglowodorowym P³d. Wschodniej Azji odby³a siê w Yangon
(Myanmar). Spotkanie specjalistów bran¿y naftowej operuj¹cych w tym regionie œwiata by³o organizowane przez
trzy du¿e stowarzyszenia: American Association of Petroleum Geologists (AAPG), Myanmar Geosciences Society
(MSC) oraz European Association of Geoscientists and
Engineers (EAGE). Konferencje w tej formule odbywaj¹
siê co dwa lata, tegoroczna by³a trzeci¹ z kolei. Mimo ¿e
tematem wiod¹cym by³y surowce naftowe, to omawiano
te¿ problematykê dotycz¹c¹ innych kopalin, w tym wêgla
kamiennego.
22–24.02. Zaplanowana z du¿ym rozmachem impreza
Australasian Oil & Gas Exhibition & Conference (AOG
2017) odby³a siê w Perth (Australia). Odbywaj¹ce siê po
raz 36. spotkanie zgromadzi³o ponad 8 tys. uczestników.
W ekspozycji stanowi¹cej g³ówn¹ czêœæ wydarzenia wziê³o udzia³ 250 wystawców z 15 krajów œwiata. Szczególnym
zainteresowaniem cieszy³y siê zminiaturyzowane roboty
podwodne (ROVS) oraz podwodne drony wyposa¿one w
sensory geofizyczne.
28.02. Doroczne plenarne posiedzenie Komisji Ochrony Œrodowiska Morskiego Obszaru Ba³tyku (HELCOM)
odby³o siê w Helsinkach. Wziêli w nim udzia³ przedstawiciele pañstw ba³tyckich oraz Komisji Europejskiej. Polskê
reprezentowa³ wiceminister œrodowiska Mariusz Gajda.
Uczestnicy spotkania podkreœlali koniecznoœæ przyspieszenia wdra¿ania regionalnego planu zwalczania odpadów
na morzu i przeciwdzia³ania eutrofizacji Ba³tyku. Zwrócono uwagê na potrzebê uwzglêdnienia kwestii adaptacji do
zmian klimatu. Sesja stanowi³a element przygotowañ do
konferencji ONZ „Our Oceans, Our Future: Partnering for
implementation of SGD 14”, która odbêdzie siê w dniach
5–7 czerwca 2017 r. w Nowym Jorku.
28.02. Debata Rady Unii Europejskiej ds. Œrodowiska
(ENVI) odby³a siê w Brukseli. Przedstwicielem Polski by³
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minister œrodowiska prof. Jan Szyszko, któremu towarzyszy³ wiceminister œrodowiska, pe³nomocnik rz¹du ds.
polityki klimatycznej Pawe³ Sa³ek. Przedmiotem obrad
by³o stanowisko wobec propozycji Parlamentu Europejskiego w sprawie reformy unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (EU ETS).
Zmiany postulowane przez parlament maj¹ na celu szybsz¹
redukcjê iloœci uprawnieñ, co ma podwy¿szyæ ich cenê
rynkow¹ i zmusiæ przemys³ do efektywniejszego wdra¿ania za³o¿eñ unijnej polityki klimatycznej. Mimo sprzeciwu kilku krajów cz³onkowskich – w tym Polski, ENVI
przyjê³a stanowisko nie spe³niaj¹ce ich oczekiwañ.
1–2.03. W Nikozji (Cypr) odby³o siê 8th Mediterranean
Oil & Gas Forum. Inicjatorem przedsiêwziêcia by³a amerykañska firma konsultingowa U.S. Energy Stream. W spotkaniu wziêli udzia³ przedstawiciele administracji pañstw
wschodniej czêœci basenu Morza Œródziemnego, m.in. prezydent Cypru Nicos Anastasiades, wiceminister egipskiego Ministerstwa Ropy Naftowej i Surowców Mineralnych
Sherif Sousa oraz ambasador Izraela Ron Adam. Stany
Zjednoczone reprezentowa³a Robin Dunnigan z federalnego Bureau of Energy Resources (ENR). Obecni byli managerowie wielkich firm naftowych operuj¹cych w tym
niezwykle interesuj¹cym regionie œwiata. Omawiane by³y
ostatnie, bardzo obiecuj¹ce odkrycia gazowe w morskich
strefach ekonomicznych Cypru, Izraela i Libanu oraz perspektywy zagospodarowania tych zasobów.
6–10.03. CERAWeek – jedno z piêciu najwa¿niejszych
spotkañ œwiatowych liderów bran¿y energetycznej i surowcowej, wp³ywowych polityków i cz³onków rz¹dów,
finansistów oraz ekspertów odby³o siê w Houston (USA).
Od 36 lat imprezê organizuje londyñska firma doradcza
IHS Markit. W tegorocznej jej edycji wziêli udzia³ m.in.:
premier Kanady Justin Trudeau, saudyjski minister energetyki Khalid al Falih, minister energetyki Federacji Rosyjskiej Aleksander Nowak oraz Scott Pruitt, nowy szef
amerykañskiej Agencji ds. Ochrony Œrodowiska. Z uwagi
na skomplikowan¹ sytuacjê w dziedzinie energetyki spotkanie w Houston by³o bacznie obserwowane przez analityków i decydentów we wszystkich krajach œwiata.
14–16.03. Drilling Conference and Exhibition to
nazwa dorocznego spotkania organizowanego od 30 lat
przez dwa stowarzyszenia techniczne sektora nafty i gazu:
International Association of Drilling Contractors (IADC)
oraz Society of Petroleum Engineers (SPE). Tegoroczna
konferencja odby³a siê w holenderskiej Hadze. Osiemnaœcie paneli dyskusyjnych prowadzili specjaliœci z firm:
Schlumberger, The Oil and Gas Technology Centre, Energy Ventures, BP, McLaren Applied Technologies, GE Oil
and Gas, European Space Agency i Evercore. G³ównym
sponsorem wydarzenia by³o BP i Shell.

