
Miêdzynarodowa konferencja Wychwytywanie i sk³adowanie dwutlenku wêgla (CCS).
Perspektywa australijska, polska i globalna

Warszawa, 13.11.2009

W dniu 13 listopada 2009 r. w Hotelu Polonia Palace w
Warszawie odby³a siê konferencja Wychwytywanie i sk³a-
dowanie dwutlenku wêgla (CCS). Perspektywa australijska,
polska i globalna. Zosta³a ona zorganizowana przez Amba-
sadê Australii w Warszawie oraz Fundacjê demosEuropa
— Centrum Strategii Europejskiej.

Uczestników spotkania powita³a pani J.E. Ruth Pearce
— ambasador Australii w Warszawie. W swym wyst¹pie-
niu podkreœli³a, ¿e Polska jest jednym z dwóch krajów
(obok Niemiec), w którym przeprowadzono tego typu
seminarium. Wspomnia³a, ¿e rz¹d Australii przywi¹zuje
du¿e znaczenie do CCS, wskazuj¹c, ¿e podobnie powinna
te¿ post¹piæ Polska, gdy¿ gospodarka energetyczna obu
krajów opiera siê na wêglu.

El¿bieta Wróblewska z Departamentu Energetyki
Ministerstwa Gospodarki przedstawi³a bilans energetycz-
ny Polski oraz za³o¿enia polityki energetycznej do 2030 r.,
które potwierdzaj¹ podstawow¹ rolê wêgla. Podkreœli³a
koniecznoœæ uruchomienia wielkoskalowych projektów
CCS, nawi¹zuj¹c do dwóch projektów flagowych w tym
zakresie, które bêd¹ realizowane w Polsce w latach
2011–2015 (PKE Be³chatów SA i Kêdzierzyn). Wskaza³a
tak¿e, i¿ zainteresowanie wykorzystaniem technologii
CCS wykazuj¹ kolejne zak³ady, np. Vattenfall oraz Zak³ady
Azotowe w Pu³awach.

Mariola Jakubczak z Departamentu Geologii i Koncesji
Geologicznych Ministerstwa Œrodowiska podkreœli³a, ¿e
MŒ jest odpowiedzialne za wdro¿enie Dyrektywy CCS.
Wspomnia³a, ¿e na pocz¹tku listopada ministerstwo przeka-
za³o do spo³ecznej konsultacji za³o¿enia do projektu zmian
w prawie geologicznym i górniczym oraz w innych usta-
wach z tym zwi¹zanych.

W czêœci zatytu³owanej Strategie dla CCS przedsta-
wiono 5 referatów. John Hartwell z Ministerstwa Zasobów
Naturalnych i Energii Australii omówi³ Strategie Rz¹du
Australijskiego i formy wsparcia dla projektów CCS.
Wskaza³, ¿e rz¹d tego kraju bardzo powa¿nie traktuje
wdro¿enie CCS. Podkreœli³, ¿e je¿eli chcemy obni¿yæ emi-
sjê CO2 do 2050 r. o 50%, to CCS musi odegraæ znacz¹c¹
rolê, szczególnie w krajach, gdzie gospodarka oparta jest
na wêglu, jak Australia i Polska. Zaprezentowa³ on liczne
inicjatywy w zakresie CCS w Australii oraz sposoby
wsparcia w ostatnich latach projektów w tym zakresie
przez rz¹d australijski, w niebagatelnej wysokoœci 3 mld
dolarów australijskich. Doda³, i¿ w³adze Australii zastana-
wiaj¹ siê nad wprowadzeniem na pe³n¹ skalê instalacji
przemys³owych, wyprowadzeniem CCS z laboratoriów i
stworzeniem odrêbnej bran¿y w przemyœle, zajmuj¹cej siê
t¹ tematyk¹.

Crispin Walker, kierownik projektów CCC z Global
CCS Institute, zaprezentowa³ Program dzia³añ Globalnego
Instytutu CCS. Przedstawi³ informacje o instytucie
powo³anym przez 8 najbardziej uprzemys³owionych kra-
jów œwiata. Celem dzia³ania tej organizacji jest stworzenie
globalnego portfela projektów CCS ró¿nego typu: piloto-
wych, badawczych, przemys³owych, demonstracyjnych,
równie¿ tych, które dopiero zaczynaj¹ dzia³aæ. Instytut
wspó³pracuje z ró¿nymi instytucjami, inicjatywami, Ban-
kiem Œwiatowym, Bankiem Azji, a jego celem jest transfer
wiedzy i doœwiadczeñ. Zosta³ on powo³any w 2009 r. w

celu przyœpieszenia wdra¿ania CCS na skalê przemys³ow¹,
dzielenia siê wiedz¹, transferem technologii, wspó³prac¹ z
rz¹dami krajów w celu przekazywania informacji miêdzy-
narodowych.

Jacek Skiba z G³ównego Instytutu Górnictwa zapre-
zentowa³ projekty realizowane przez GIG w zakresie CCS
oraz udzia³ GIG-u w projektach europejskich. Chai
McConnell z Worley Parsons przedstawi³ Wyzwania
zwi¹zane z wdra¿aniem projektów CCS. Pokaza³ wyniki
wprowadzenia nowych technologii CCS, przy czym jak
podkreœli³ brak jest dzisiaj uzasadnienia ekonomicznego
u¿ycia tej technologii. Pomimo, ¿e jest ona rekomendowa-
na przez IEA (Miêdzynarodow¹ Agencjê Energii), stwier-
dzi³, ¿e projekty przemys³owe musz¹ pokonaæ jeszcze
wiele trudnoœci, by sta³y siê op³acalne.

Przewodnicz¹cy Polskiej Platformy Czystych Techno-
logii Wêglowych Jacek Piekacz wskaza³, ¿e technologia
CCS jest dzisiaj mocno zaawansowana równie¿ dziêki
instalacjom wdro¿eniowym, przy czym doda³, ¿e koszty
energii z wykorzystaniem tej technologii s¹ wci¹¿ zbyt
du¿e (60–80% wy¿sze ni¿ energii wytworzonej bez tech-
nologii CCS). Przytoczy³ on wyniki analiz wskazuj¹ce, ¿e
koszty energii z wykorzystaniem CCS w ci¹gu najbli¿-
szych 20 lat mog¹ spaœæ o po³owê i wynieœæ ju¿ tylko o
20% wiêcej, ni¿ bez zastosowania tej technologii. Wska-
za³, i¿ zdaniem IEA, aby wdro¿yæ CCS potrzeba 15–20 lat i
100 mld dolarów. Musz¹ byæ w to zaanga¿owane œrodki
publiczne, unijne, przychody ze sprzeda¿y pozwoleñ na
emisjê CO2, gwarancje rz¹dowe, sprawna infrastruktura
(np. ruroci¹gi), a tak¿e spo³eczna akceptacja. Nale¿y
uœwiadomiæ spo³eczeñstwu — podkreœli³ — co to jest CCS
i stworzyæ dla niego gwarancjê, ¿e bêdzie to proces bez-
pieczny. Wskaza³, i¿ dzisiaj transport i sk³adowanie to ele-
menty krytyczne CCS. Istnieje te¿ inna koncepcja
(alternatywna) — transgraniczne ruroci¹gi i sk³adowanie
pod dnem Morza Pó³nocnego. Niemniej 5000–6000 km
ruroci¹gów kosztowa³oby ok. 20 mld dolarów i mo¿na je
traktowaæ obecnie jako rozwi¹zanie awaryjne. Podkreœli³
on, ¿e je¿eli sk³adowanie bêdzie wykonywane zgodnie z
najlepsz¹ dostêpn¹ wiedz¹, to bêdzie ono bezpieczne.

Trzecia czêœæ konferencji poœwiêcona by³a dyskusji
panelowej — Budowanie œwiadomoœci spo³ecznej — jak
rz¹d i przemys³ powinny wspó³pracowaæ, aby osi¹gn¹æ
akceptacjê spo³eczeñstwa dla CCS. W tej czêœci g³os zabra-
li: Anne-Maree Dowd reprezentuj¹ca CSIRO — Organiza-
cjê ds. Badañ Naukowych i Przemys³owych Zwi¹zku
Australijskiego oraz Ewa G¹siorowska z Vattenfall Poland.

Pierwsza z pañ przedstawi³a wyniki budowania œwia-
domoœci spo³ecznej w zakresie CCS przez CSIRO,
wspó³pracuj¹cej w tym celu z przedstawicielami nauk
spo³ecznych i przemys³u. Stwierdzi³a, ¿e na œwiecie braku-
je œwiadomoœci tego, czym w istocie jest CCS. Przytoczy³a
przyk³ad Japonii, gdzie poziom wiedzy o CCS jest najwy¿-
szy na œwiecie. Jednak¿e wskaza³a, ¿e pomimo i¿ 36%
badanych tam respondentów uwa¿a³o, ¿e ma wiedzê o
CCS, po jej weryfikacji okaza³o siê, ¿e rzeteln¹, podsta-
wow¹ wiedzê posiada tylko 6%. Niebezpieczeñstwem, na
które zwróci³a uwagê, by³o to, ¿e ludzie, nawet nie posia-
daj¹cy wiedzy na ten temat, próbuj¹ formu³owaæ opinie
dotycz¹ce tej dziedziny. Wskaza³a na podmiot przeka-
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zuj¹cy wiedzê o CCS — nie powinni to byæ przedstawicie-
le w³adzy lokalnej, ani zainteresowane sk³adowaniem
podmioty, a szeroko pojêta opinia publiczna. Tak¹ wiedzê
trzeba przekazywaæ w sposób interesuj¹cy, wspólnymi
si³ami, co podnosi jej wiarygodnoœæ. Wiêkszoœæ osób przej-
muje siê zmianami klimatycznymi, st¹d ludzie chc¹ wyra-
¿aæ swoj¹ w³asn¹ opiniê — mówi³a.

Ewa G¹siorowska z Vattenfall Poland kontynuowa³a
tematykê akceptacji spo³ecznej dla CCS, prezentuj¹c temat
kreowania publicznej akceptacji dla tej tematyki. Poka-
za³a, jak ró¿ne podmioty zainteresowane projektami CCS
mog¹ wp³yn¹æ na podniesienie poziomu ogólnej œwiado-
moœci w tym zakresie. Kluczowe elementy to wg niej
uporz¹dkowany program dzia³añ pod k¹tem zwiêkszenia
spo³ecznej akceptacji CCS w ró¿nych grupach spo³ecz-
nych, a tak¿e okreœlenie, co chcemy przekazaæ, kto ma
przekazywaæ informacje, jakie materia³y maj¹ byæ u¿yte,
tak aby by³y dla odbiorcy zrozumia³e oraz cel, czyli co
chcemy osi¹gn¹æ, zwiêkszaj¹c œwiadomoœæ (wzbudziæ
entuzjazm czy unikn¹æ protestów). Podkreœli³a, ¿e ludzie
boj¹ siê tego, co nieznane i wtedy ryzyko spowodowane
niewiedz¹ jest traktowane jako wy¿sze. Spo³eczeñstwo
nale¿y oswoiæ z nowymi technologiami, zapewniæ, ¿e
wszystko jest pod kontrol¹, ustanowiæ niezale¿ny organ

nadzoru, zapewniæ odpowiedni¹ edukacjê, to odpowiednia
droga do akceptacji — podkreœli³a. Zaznaczy³a, ¿e w Pol-
sce rozpoczêto kampaniê informacyjn¹ o CCS, a tematyka
ta by³a omawiana przy okazji Konferencji Klimatycznej w
Poznaniu. Wskaza³a, ¿e rozwa¿a siê równie¿ jej skierowa-
nie do dzieci i m³odzie¿y. W podsumowaniu zaznaczy³a
ona, i¿ nale¿y rozmawiaæ o ró¿nych technologiach ograni-
czenia emisji CO2 do atmosfery, uwzglêdniaj¹c równie¿ w
tym zakresie ró¿ne uwagi sceptyków. Kampania informa-
cyjna powinna siê odbywaæ w oparciu o dane naukowe, z
wykorzystaniem sieci spo³ecznego przekazu, by zrekom-
pensowaæ spo³eczeñstwu braki powsta³e wskutek ma³ej
iloœci informacji o polityce UE dotycz¹cej zmian klimatu,
p³yn¹cych z Brukseli.

W czwartej, ostatniej czêœci konferencji, zatytu³owa-
nej Technologia CCS — badania, wdra¿anie i projekty
pilota¿owe, zaprezentowano 5 wyst¹pieñ, dotycz¹cych
wyników badañ i projektów pilota¿owych w zakresie CCS
w Australii i Polsce. Kolejno przemawiali: D. Hilditch z
Commercial Manager; J. Carras, dyrektor Coal Research
CSIRO; C. Dugan, dyrektor zarz¹dzaj¹cy z Process Group;
M. Niewiadomski, dyrektor z PGE Górnictwo i Energetyka
SA oraz T. Dobrzañski z ZAK SA.

Piotr Tarkowski

Jubileuszowe 10. Seminarium Wspó³czesna geodynamika Sudetów i obszarów przyleg³ych

Szklarska Porêba, 5–7.11.2009

W dniach 5–7 listopada 2009 r. odby³o siê w Szklar-
skiej Porêbie jubileuszowe 10. Seminarium Wspó³czesna
geodynamika Sudetów i obszarów przyleg³ych (On Recent
Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas), zor-
ganizowane przez Instytut Geodezji i Geoinformatyki Uni-
wersytetu Przyrodniczego we Wroc³awiu, Instytut Struktury
i Mechaniki Górotworu Akademii Nauk Republiki Cze-
skiej w Pradze, Centrum Badañ Dynamiki Ziemi Akademii
Nauk Republiki Czeskiej oraz Sekcjê Geodynamiki Komi-
tetu Geodezji PAN. W sk³ad Komitetu Organizacyjnego
weszli: J. Bosy (przewodnicz¹cy), V. Schenk (wiceprze-
wodnicz¹cy), S. Cacoñ, B. Kontny oraz W. Rohm i Z.
Schenková (sekretarze). W seminarium wziê³o udzia³ ok.
60 osób, zarówno geodetów, geologów, geofizyków, geo-
grafów, jak równie¿ astronomów, z ró¿nych oœrodków
naukowych Czech, Polski i S³owacji.

Na seminarium wyg³oszono 43 referaty w czasie 8 sesji
tematycznych. Streszczenia referatów w jêzyku angiel-
skim wydrukowano w zeszycie streszczeñ (ryc. 1).

Zaprezentowano nastêpuj¹ce referaty:
S. Cacoñ, J. Kap³on, B. Košt’ák— Badania geody-
namiczne w Parku Narodowym Gór Sto³owych —
wstêpne wyniki;
V. Schenk, Z. Schenková, R. Pichl — Geodynamika
zachodnich Czech podczas wstrz¹sów rojowych w
paŸdzierniku 2008;
P. Aleksandrowski — Neotektoniczne przemieszcze-
nia pionowe powierzchni zrównania g³ównego grzbietu
Karkonoszy na wschód od Œnie¿ki;
J. Vondrák, C. Ron, V. Štefka — Parametry orienta-
cji Ziemi na podstawie katalogu astrometrycznego
EOC-4;
Z. Perski — Metody interferometrii SAR (INSAR)
oraz stabilnych rozpraszaczy w badaniach geodyna-
micznych;

A. Zeman, Z. Novotný, J. Holešovský, J.
Kostelecký— Deformacje miêdzy p³ytami afryka-
ñsk¹ i eurazjatyck¹ oszacowane metodami geodezji
satelitarnej — nowe wyniki;
W. Zuchiewicz, A. Tokarski, A. Œwierczewska, N. Q.
Cuong — Czwartorzêdowa geodynamika strefy
uskokowej doliny Skawy (zewnêtrzne Karpaty
Zachodnie, Polska);
O. Krejèi, I. Baroò, F. Hubatka, D. Nývlt, V. Petrová
—Tektonika stoków z du¿ymi osuwiskami blokowymi
na granicy Masywu Czeskiego;
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Ryc. 1. Strona tytu³owa zeszytu streszczeñ
referatów w j. angielskim


