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W latach 90. ubieg³ego wieku

kilkakrotnie goœci³em w niemiec-

kim GeoForschungsZentrum (GFZ)

w Poczdamie. Po upadku muru

berliñskiego GFZ wszed³ w fazê

intensywnej przebudowy, której

elementem by³y g³êbokie zmiany

strukturalne i kadrowe. By³em pod

wra¿eniem ogromnego rozmachu,

z jakim instalowano najnowoczeœ-

niejsz¹ infrastrukturê badawcz¹.

Niew¹tpliwie ju¿ wtedy wiele

osób zauwa¿a³o, ¿e i w Polsce instytucja lub struktura inte-

gruj¹ca wysi³ki badaczy i infrastrukturê z dziedziny „geo”

by³aby niezwykle potrzebna. Nastêpne lata pokaza³y, ¿e

zapotrzebowanie na badania i us³ugi z tej sfery nie maleje,

a wrêcz wzrasta. Nowe wyzwania – rosn¹cy popyt na

surowce mineralne czy te¿ koniecznoœæ radykalnych

dzia³añ zwi¹zanych z zapisami pakietu klimatycznego UE

– wymagaj¹ coraz bardziej wyrafinowanej infrastruktury

badawczej i coraz œciœlejszej wspó³pracy nauki i prze-

mys³u. Potrzebê integracji podmiotów dzia³aj¹cych w ob-

szarze nauk o Ziemi dostrzeg³y niektóre s³u¿by geolo-

giczne Starej Europy. Duñska s³u¿ba geologiczna (GEUS)

kilka lat temu zainicjowa³a utworzenie Geocentrum Den-

mark, w którego sk³ad, poza ni¹, wesz³y uniwersytety z

Kopenhagi oraz �rhus. GEUS, podobnie jak polska pañ-

stwowa s³u¿ba geologiczna, znajduje siê w obrêbie instytu-

tu badawczego. W tym miejscu muszê podkreœliæ, ¿e

w¹tpliwoœci, czy s³u¿ba geologiczna danego kraju powin-

na byæ wysoko wyspecjalizowan¹ instytucj¹ naukowo-

badawcz¹, pojawiaj¹ siê tylko w niektórych krajach by³ego

bloku wschodniego, gdzie nie postawiono wyraŸnej grani-

cy pomiêdzy s³u¿b¹ a administracj¹ geologiczn¹. Nauko-

wy charakter wiod¹cych s³u¿b geologicznych œwiata,

takich jak amerykañska USGS czy te¿ brytyjska BGS, jest

wrêcz manifestowany w definicjach tych s³u¿b prezentowa-

nych na ich stronach internetowych. Geocentrum Denmark

jest organizacj¹, która nie posiada osobowoœci prawnej i

korzysta z osobowoœci prawnej trzech zrzeszonych w niej

podmiotów. Przy tworzeniu projektu umowy centrum

naukowo-przemys³owego pod nazw¹ Geocentrum Polska

korzysta³em w pewnym zakresie z doœwiadczeñ i statutu

Geocentrum Denmark.

Podstawy prawne utworzenia Geocentrum Polska za-

pewni³a nowa ustawa o instytutach badawczych (Dz.U. z

2010 r., Nr 96, poz. 618), której zapisy stanowi¹, ¿e instytuty

badawcze mog¹ tworzyæ centra naukowo-przemys³owe.

W ich sk³ad powinien wchodziæ co najmniej jeden podmiot

przemys³owy. Czêœæ zwi¹zan¹ z nauk¹, poza instytutami ba-

dawczymi, mog¹ reprezentowaæ wy¿sze uczelnie i jednostki

Polskiej Akademii Nauk. Pañstwowy Instytut Geologiczny

– Pañstwowy Instytut Badawczy, inicjuj¹cy prace nad po-

wstaniem Geocentrum Polska, zaprosi³ do wspó³pracy

trzy firmy: KGHM Polska MiedŸ S.A., Polskie Górnictwo

Naftowe i Gazownictwo S.A., PGE Górnictwo i Energety-

ka Konwencjonalna S.A. oraz podmioty naukowe: Akade-

miê Górniczo-Hutnicz¹ im. Stanis³awa Staszica, Instytut

Morski w Gdañsku, Instytut Nafty i Gazu oraz Uniwersytet

Marii Curie-Sk³odowskiej. Uroczyste podpisanie umowy

nast¹pi³o 10 grudnia 2010 r., podczas obchodów Barbórki,

œwiêta górników i geologów, w Pañstwowym Instytucie

Geologicznym – Pañstwowym Instytucie Badawczym.

Umowa wesz³a w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2011 roku. Geo-

centrum jest struktur¹ otwart¹ i mog¹ do niej przystêpowaæ

nowi cz³onkowie w sposób okreœlony w umowie, po z³o¿e-

niu deklaracji przyst¹pienia. Mam du¿¹ nadziejê, ¿e Geo-

centrum bêdzie w najbli¿szej przysz³oœci platform¹ inte-

gruj¹c¹ znacznie wiêcej podmiotów gospodarczych i nauko-

wych z grupy „geo”.
Organem odpowiedzialnym za operacyjne zarz¹dzenie

funkcjonowaniem Geocentrum jest komitet steruj¹cy,
w którego sk³ad wchodzi po jednym przedstawicielu ka¿-
dego cz³onka Geocentrum. Komitet ten powo³uje jako
organ doradczy i opiniodawczy radê programow¹, w której
sk³adzie ma znaleŸæ siê po dwóch przedstawicieli
cz³onków Geocentrum oraz po jednym przedstawicielu
podmiotów z nim stowarzyszonych. Strony ustanawiaj¹
tak¿e trzyosobowy sekretariat Geocentrum, który bêdzie
odpowiada³ za dzia³ania administracyjne, w tym prowadzi³
serwis internetowy, dla którego zarezerwowano adres
www.geocentrum-polska.pl. Przygotowanie realizacji po-
szczególnych zadañ i projektów przed powo³aniem kon-
sorcjów wykonawczych odbywaæ siê bêdzie w ramach
prac zespo³ów tematycznych. Siedzib¹ Geocentrum jest
warszawska siedziba jego koordynatora, czyli Pañstwowe-
go Instytutu Geologicznego – Pañstwowego Instytutu
Badawczego.

ci¹g dalszy na str. 5
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z wielkim przemys³em sektora „geo” – ci¹g dalszy ze str. 2

Celem Geocentrum, poza wzmacnianiem wspó³pracy

miêdzy stronami, jest pe³nienie w przysz³oœci roli krajowe-

go centrum stosowanych badañ geologicznych, edukacji

geologicznej, konsultingu geologicznego i rozwoju inno-

wacyjnoœci. Cz³onkowie Geocentrum bêd¹ wspó³praco-

waæ w takich dziedzinach, jak: ochrona œrodowiska, zmia-

ny klimatyczne (rekonstrukcja, prognozowanie i adaptacja

do nich spo³eczeñstwa), geologiczna sekwestracja CO2,

wêglowodory konwencjonalne i niekonwencjonalne (roz-

poznanie geologiczne, uwarunkowania œrodowiskowe i spo-

³eczne ich eksploatacji), czyste technologie wêglowe

(uwarunkowania geologiczne i hydrogeologiczne), geo-

termia, energetyka j¹drowa w zakresie geologicznych i

hydrogeologicznych uwarunkowañ jej bezpiecznego roz-

woju, zrównowa¿ona eksploatacja kopalin, magazynowa-

nie i sk³adowanie w strukturach geologicznych, nowo-

czesne metody prezentacji geodanych, promocja walorów

polskiej przyrody nieo¿ywionej.

Powodzenie nowej inicjatywy integruj¹cej podmioty z

dziedziny „geo” zale¿y g³ównie od zaanga¿owania i kre-

atywnoœci tych podmiotów. Dla niektórych przedsiêwziêæ

o wiêkszej skali warunek ten mo¿e okazaæ siê jednak nie-

wystarczaj¹cy. Nie mam w¹tpliwoœci, ¿e niezbêdne bêdzie

wsparcie dzia³añ Geocentrum Polska przez Ministerstwo

Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego, a tak¿e resorty nadzo-

ruj¹ce poszczególne instytuty badawcze. W tym miejscu

muszê podkreœliæ, ¿e nadzoruj¹ce PIG-PIB Ministerstwo

Œrodowiska w osobie G³ównego Geologa Kraju ju¿ w fazie

inicjalnej wspiera³o czynnie dzia³ania zmierzaj¹ce do utwo-

rzenia Geocentrum. Integracja i konsolidacja polskiej prze-

strzeni badawczej, a tak¿e zwiêkszenie stopnia aplikacyjno-

œci prac naukowych to wielokrotnie wyra¿ana troska resor-

tu nauki. Nasza inicjatywa jest w³aœnie krokiem w tym

oczekiwanym kierunku.
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Ryc. 1. Uroczyste podpisanie umowy dotycz¹cej utworzenia
centrum naukowo-przemys³owego Geocentrum Polska. Fot.
B. Ruszkiewicz
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