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KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE
Kongres Surowcowy, 20–23.11.2018 Rytro
Zapewnienie gospodarce surowców mineralnych staje
siê we wspó³czesnym œwiecie jednym z najbardziej istotnych problemów. Odpowiednia poda¿ surowców mo¿e zapewniæ bezpieczeñstwo surowcowe naszemu krajowi,
a tak¿e – szerzej – œwiatu, oraz stwarzaæ warunki do rozwoju gospodarczego i spo³ecznego.
W Polsce dobiegaj¹ koñca prace zwi¹zane z przyjêciem projektu za³o¿eñ Polityki Surowcowej Pañstwa (PSP).
Œwiadomoœæ znaczenia powy¿szych zagadnieñ by³a jednym z powodów, które sk³oni³y dwie instytucje naukowe:
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi¹
PAN (IGSMiE PAN) z Krakowa oraz Pañstwowy Instytut
Geologiczny – Pañstwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB),
do zorganizowania nowego, wa¿nego wydarzenia naukowego poœwiêconego problematyce surowcowej – pierwszego Kongresu Surowcowego. Odby³ siê on w dniach
20–23.11.2018 r. w oœrodku Per³a Po³udnia w Rytrze k.
Nowego S¹cza. Spotkanie sk³ada³o siê z dwóch integralnych czêœci: XXVIII Konferencji Aktualia i perspektywy
gospodarki surowcami mineralnymi, przygotowanej przez
IGSMiE PAN, oraz V Konferencji Z³o¿a kopalin – aktualne
problemy prac poszukiwawczych, badawczych i dokumentacyjnych zorganizowanej przez PIG-PIB. Honorowym
patronatem wydarzenia te objêli minister energii oraz
g³ówny geolog kraju. Partnerami kongresu by³y Jastrzêbska Spó³ka Wêglowa S.A. (partner g³ówny) oraz Polskie
Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Obydwa spotkania by³y tak¿e dofinansowane przez Narodowy Fundusz
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej. W kongresie
udzia³ wziêli: g³ówny geolog kraju prof. dr hab. Mariusz O.
Jedrysek, wiceprezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego mgr
in¿. Piotr Wojtacha, z-ca dyrektora Pañstwowego Instytutu
Geologicznego dr Agnieszka Wójcik, dyrektor Instytutu
Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi¹ PAN prof.
Krzysztof Galos.
W Kongresie Surowcowym uczestniczy³o ponad 200
osób reprezentuj¹cych najwa¿niejsze geologiczne oœrodki
naukowe (uczelnie, instytuty, PAN) oraz jednostki gospodarcze sektora surowcowego (m.in. PGNiG SA, Polska
MiedŸ SA, ZGH Boles³aw SA, JSW SA, inni producenci
wêgla, liczni producenci surowców skalnych), a tak¿e firm
poszukiwawczych realizuj¹cych swoje projekty w Polsce
(m.in. Miedzi Copper, Amarante Investments). Liczna by³a
tak¿e reprezentacja przedstawicieli administracji geologicznej z Ministerstwa Œrodowiska, geologów z urzêdów
marsza³kowskich i starostw oraz pracowników Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej.
Nie by³o do tej pory w Polsce tak reprezentatywnej œrodowiskowo, licznej i kompleksowej konferencji poœwiêconej
problematyce surowców mineralnych. Kongres sk³ada³ siê
z dziesiêciu sesji naukowych i sesji posterowej, a w ostatnim dniu mia³a miejsce wycieczka terenowa do uzdrowiska Piwniczna-Zdrój.
Obrady Kongresu Surowcowego otworzy³ dyrektor
Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi¹
PAN dr hab. in¿. Krzysztof Galos. Nastêpnie g³os zabra³
prof. dr hab. Mariusz Orion Jêdrysek – g³ówny geolog kraju, sekretarz stanu w Ministerstwie Œrodowiska, pe³nomocnik rz¹du ds. polityki surowcowej pañstwa. W swoim

wyst¹pieniu minister Jêdrysek podkreœli³ rolê i znaczenie
surowców mineralnych dla polskiej gospodarki oraz potrzebê opracowania d³ugofalowej polityki pañstwa w tym
obszarze. Przedstawi³ aktualny stan prac nad Polityk¹
Surowcow¹ Pañstwa, omówi³ wnioski p³yn¹ce z przeprowadzonych w ci¹gu roku 2018 konsultacji spo³ecznych nad
jej projektem. Minister podkreœli³ znaczenie, a zarazem
koniecznoœæ przyjêcia tego dokumentu, zawieraj¹cego zbiór
nadrzêdnych zasad i wykaz dzia³añ niezbêdnych dla zmniejszenia wyst¹pienia ryzyka w poda¿y surowców oraz zabezpieczenia wieloletnich potrzeb gospodarczych i spo³ecznych
pañstwa. G³ówny geolog kraju zaprezentowa³ tak¿e za³o¿enia programów wykonawczych dotycz¹cych geotermii
oraz rozpoznania geologicznego oceanów (PROGEO).
Na zaproszenie PIG-PIB w kongresie wziêli aktywny
udzia³ goœcie zagraniczni, którzy wyst¹pili w trakcie sesji
otwieraj¹cej spotkanie. By³ wœród nich Slavko Solar –
sekretarz generalny EuroGeoSurveys, który wyg³osi³ referat Recent developments in raw materials policy in the
European Union: Perspective of EuroGeoSurveys as a data
supplier. Sekretarz Solar podkreœli³ niezwykle istotn¹ rolê

Ryc. 1. Wyst¹pienie ministra Mariusza Oriona Jêdryska

Ryc. 2. Prezentacjê na temat roli europejskich s³u¿b geologicznych w zakresie pozyskiwania informacji o zasobach z³ó¿ kopalin
zaprezentowa³ Slavko Solar – sekretarz generalny EuroGeoSurveys
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europejskich s³u¿b geologicznych w dostarczaniu rzetelnych i kompletnych informacji na temat z³ó¿ kopalin mineralnych, zw³aszcza tych niezbêdnych dla bezpieczeñstwa
narodowego oraz rozwoju innowacyjnych technologii.
Wskazywa³ na potrzebê bli¿szej i efektywnej wspó³pracy
miêdzy s³u¿bami geologicznymi Unii Europejskiej.
W sesji plenarnej otwieraj¹cej kongres wyst¹pili równie¿:
prof. Krzysztof Szama³ek z referatem Ewolucja polityki
surowcowej w Polsce w latach 1935–2018, prof. Stanis³aw
Wo³kowicz z wyst¹pieniem Geologia w polityce surowcowej pañstwa, oraz zaproszony goœæ prof. Judith L. Hannah
z Colorado State University z referatem Applying Re-Os
geochemistry for innovative research on metallic ore deposits and hydrocarbons. Profesor Szama³ek podkreœli³, ¿e
pierwsz¹ politykê surowcow¹ przyj¹³ rz¹d II RP w 1938 r.
i prace nad przyjêciem aktualnej PSP odbywaj¹ siê w 80
rocznicê uchwalenia pierwszego dokumentu poœwiêconego tej problematyce. Szeroko omówi³ podejmowane na
przestrzeni lat w Polsce próby i propozycje opracowania
polityki surowcowej, a zw³aszcza dokument przyjêty przez
Radê Ministrów w 1996 r. Za³o¿enia polityki pañstwa w
dziedzinie surowców mineralnych.
Tak¿e w pierwszym dniu spotkania odby³o siê otwarte
posiedzenie Komitetu Zrównowa¿onej Gospodarki Surow-

Ryc. 3. Autorzy posterów mieli „swoje 5 minut” na omówienie
prezentowanej problematyki; tutaj mgr A. Koz³owska-Roman
z PIG-PIB przedstawia zagadnienia dotycz¹ce charakterystyki
geochemicznej konkrecji polimetalicznych z pola koncesyjnego
na Oceanie Spokojnym. Sesjê prowadzi³ widoczny na zdjêciu
prof. K.Galos

cami Mineralnymi PAN (wspó³organizatora konferencji
Aktualia…), na którym wyg³oszono 6 referatów dotycz¹cych:
ochrony obszarów prognostycznych wystêpowania z³ó¿
kopalin (J. Stefanowicz), zabezpieczania dostêpu do z³ó¿
(M. Ptak, Z. Kasztelewicz), ochrony z³ó¿ kopalin w kontekœcie rozwoju budownictwa mieszkaniowego (A. Lipiñski),
konsekwencji dla górnictwa w zwi¹zku z ustaw¹ o u³atwieniach dla inwestycji mieszkaniowych (M. Wiland), konfliktów spo³ecznych dotycz¹cych inwestycji surowcowych
(J. Belzyt, J. Badera), wreszcie – problematyki spo³ecznej
akceptacji dzia³alnoœci górniczej w krajach UE (B. Radwanek-B¹k). Drugiego dnia odby³y siê cztery sesje referatowe
konferencji Aktualia…. Poœwiêcone by³y one m.in. wybranym zagadnieniom rozpoznania i zagospodarowania
z³ó¿ kopalin metalicznych, optymalizacji zarz¹dzania eksploatacj¹ wybranych z³ó¿ kopalin energetycznych, Ÿróde³
pozyskiwania i rynków ró¿norodnych surowców skalnych,
a tak¿e kwestiom wyceny z³ó¿ kopalin (sesja wspó³organizowana z Polskim Stowarzyszeniem Wyceny Z³ó¿ Kopalin).
W trzecim dniu spotkania odby³a siê wspólna sesja
posterowa obydwu konferencji, a nastêpnie trzy sesje referatowe konferencji Z³o¿a…. By³y one poœwiêcone m.in.
zagadnieniom prospekcji z³o¿owej w kraju i za granic¹,
perspektyw z³o¿owych wystêpowania w Polsce pierwiastków
ziem rzadkich czy rud miedzi, modelowaniu geologicznemu i ocenie geologiczno-gospodarczej z³ó¿ rozpoznanych,
bilansowaniu zasobów z³ó¿ i zwi¹zanych z tym bazami
danych, wreszcie – wybranym aspektom œrodowiskowym
i spo³ecznym eksploatacji z³ó¿. Na zakoñczenie odby³ siê
geologiczny quiz historyczny, poœwiêcony stuleciu dzia³alnoœci Pañstwowego Instytutu Geologicznego.
Ogó³em, w trakcie 10 sesji referatowych Kongresu
Surowcowego zosta³o wyg³oszonych blisko 60 referatów
z tak istotnych dziedzin jak: gospodarka surowcami mineralnymi, geologia gospodarcza, geologia z³o¿owa, technologie przeróbki kopalin, mineralogia stosowana, ekonomika
górnictwa, a na sesji posterowej zaprezentowano niemal 40
posterów.
Wœród uczestników i autorów referatów przewa¿ali
pracownicy z PIG-PIB oraz IGSMiE PAN. Tak liczna
i kompetentna reprezentacja tych jednostek naukowych
pokaza³a, po raz kolejny, jak znacz¹cym potencja³em naukowym one dysponuj¹. Warto podkreœliæ, ¿e autorzy referatów oraz uczestnicy to zarówno doœwiadczeni naukowcy,
jaki i liczna grupy m³odych pracowników, dla których zdobywanie doœwiadczeñ, nawi¹zywanie kontaktów, konfrontacja pogl¹dów, krytyka naukowa jest konieczna do
efektywnego rozwoju naukowego.
Zorganizowanie Kongresu Surowcowego dla 200 osób to
wyzwanie nie tylko organizacyjne, ale równie¿ finansowe. Instytucjom naukowym coraz trudniej jest sprostaæ kosztom organizacji konferencji i kongresów. Tym bardziej pragniemy podziêkowaæ
Polskiemu Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu S.A. oraz
Jastrzêbskiej Spó³ce Wêglowej S.A. za udzielone nam wsparcie
finansowe. Wierzymy, ¿e korzyœci p³yn¹ce ze spotkania bêd¹
istotne zarówno dla œwiata nauki, jak i gospodarki.

Krzysztof Szama³ek, Krzysztof Galos

Ryc. 4. Pracownicy PIG-PIB zaprezentowali zagadnienia dotycz¹ce
wêgla kamiennego w Polsce. Od lewej: mgr in¿. M. Woroszkiewicz, mgr M. M³ynarczyk, mgr M. Szuflicki. Wszystkie fot.
M. Hodbod
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