Tematyka i cel spotkania:
Podczas konferencji przedstawione zostaną dane dotyczące wielkości zasobów
geologicznych Polski na tle wybranych praktycznych aspektów
w zakresie w działalności poszukiwań i eksploatacji złóż.
Zakładanym celem konferencji będzie zebranie postulatów płynących
z
przemysłu
a
dotyczących
przygotowania
projektów
zmian
w obowiązującym prawie obejmującym działalność geologiczno-górniczą.

Parlamentarny Zespół Surowców i Energii

zaprasza
na czwartą konferencję konsultacyjną
Temat: „Surowce strategiczne w Polsce:
potencjał i realia widziane oczami
praktyków”
19 listopada 2013r. w godzinach 10:30 – 14.45

w sali 106 budynku C Sejmu RP

Po zakończeniu prezentacji przewidziana jest obszerna dyskusja
a postulaty i wnioski posłużą do przygotowania projektów zmian
(w
zamierzeniu
trwałych)
ułatwiających
działalność
gospodarczą
i jednocześnie należycie chroniących interesy Skarbu Państwa oraz interesy
społeczne na obszarach objętych działalnością geologiczno-górniczą.
Uprzejmie proszę o zgłaszanie udziału w konferencji – wstęp wolny. Imienne
zgłoszenia udziału są niezbędne do weryfikacji przy wejściu na teren Sejmu RP.
Zgłoszenia uprzejmie proszę przesyłać do Pani Magdaleny Jóźwiak:
magdalena.jozwiak@sejm.gov.pl do dnia 18 listopada br. do godz. 13.00
Konferencję organizuje Parlamentarny Zespół Surowców i Energii
w Sejmie RP. Działanie Zespołu jest ponadpartyjne, stąd z definicji nie powinno
w jego działaniu być obciążeń politycznych.
Adresaci i uczestnicy konferencji:
Liczymy na udział osób funkcjonujących w obrębie tematyki związanej
z działalnością geologiczno-górniczą oraz zainteresowanych wielkością
zasobów oraz stanem i kierunkiem rozwoju polskiej polityki surowcowej
i
surowcowo-energetycznej.
Przewidziane
referaty
o
charakterze
specjalistycznym poprzedzą szeroką dyskusję merytoryczną uczestników
konferencji. Osoby, które wcześniej zgłoszą akces do dyskusji drogą e-mail
(magdalena.jozwiak@sejm.gov.pl) zabiorą głos w pierwszej kolejności.
W konferencji wezmą udział członkowie parlamentu i rządu.
Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w spotkaniu
na terenie Sejmu RP.
Z poważaniem i oczekiwaniem na ważną dyskusję i ustalenia.

/-/ Prof. zw. dr hab. Mariusz O. Jędrysek
Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Surowców i Energii

Czwarta konferencja konsultacyjna
Temat: „Surowce strategiczne w Polsce:

potencjał i realia widziane oczami
praktyków”
19 listopada 2013r. w godzinach 10.30 – 14.45
w sali 106 w budynku C Sejmu RP
Program :
10:30 – Przywitanie gości, słowo wstępne
Marek Kuchciński - Wicemarszałek Sejmu RP
10:40 – Nieenergetyczne surowce strategiczne w Europie
Henryk Karaś – Doradca Zarządu KGHM ds. Współpracy Europejskiej,
członek Komitetu Sterującego stowarzyszenia przedsiębiorstw górniczych UE
„Euromines” w Brukseli jako przedstawiciel KGHM, członek Sherpa Group
w programie UE European Innovation Partnership on Raw Material, w latach
2006-2009 - Prezes Zarządu KGHM Cuprum - Centrum Badawczo Rozwojowe,
od 2007 r. - członek Rady Górniczej przy Min. Środowiska, w latach 2006-2012
Przewodniczący Europejskiej Platformy Technologicznej ds. Surowców
Mineralnych, (jako jedyny Polak) z siedzibą w Brukseli przez trzy kolejne
kadencje (razem 6 lat), obecnie reprezentuje KGHM w Europejskiej Platformie
Technologicznej ds. Surowców Mineralnych, w latach 2009-2011 członek
Komitetu Technologicznego stowarzyszenia International Copper Association
z siedzibą w Nowym Jorku, USA.
11:05 – Potencjał zasobowy Polski w zakresie gazu i ropy naftowej
z punktu widzenia działalności poszukiwawczej PGNiG
Tomasz Solarski - Dyrektor Oddziału Geologii i Eksploatacji Polskie
Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, absolwent AGH (w 1993 r. ukończył

studia na kierunku górnictwo i geologia, specjalność geofizyka stosowana).
W pracy zawodowej zajmuje się sejsmiką oraz kompleksową interpretacją
danych geologiczno-geofizycznych.
11:30 – Potencjał zasobowy Polski w zakresie węgla brunatnego: możliwości
i zagrożenia
dr Sławomir Mazurek – Wiceprezes ds. produkcji i KRZG w PAK KWB Konin
S.A, Członek KZK , wiceprzewodniczący, przewodniczący KZK a w latach
2008 - 2013 prezes KWB Konin, w 2007 Przewodniczący Rady Górniczej
w Ministerstwie Środowiska. Taksator złóż kopalin i współzałożyciel Polskiego
Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin. Współautor rankingu złóż węgla
brunatnego opracowanego w PIG w 2006 r. Geolog uprawniony
(dokumentator, geolog górniczy).
11:55 - Potencjał zasobowy Polski w zakresie węgla kamiennego: możliwości
i zagrożenia
Prof. zw. dr hab. Krystian Probierz - profesor nauk technicznych w zakresie
górnictwa, geolog górniczy,
Kierownik Zakładu Geologii Złóż Węgla
i Gospodarki Surowcami Mineralnymi, od 2003 r. członek Komitetu Górnictwa
PAN, w latach 2007-2011 wiceprzewodniczący Komitetu Górnictwa PAN,
członek Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN,
Przewodniczący Komisji Nauk Geologicznych PAN o. Katowice, Dziekan
wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej (2002-2008), prodziekan
wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej (1990-1993, 1996-2002),
Dyrektor Instytutu Geologii Stosowanej (2006-2013).
12:20 - Geotermia w Polsce - stan, zasoby, możliwości wykorzystania
dr hab. prof. nadzw. Beata Kępińska – Instytut Gospodarki Surowcami
Mineralnymi i Energią PAN, specjalistka w zakresie geotermii, członek zespołu
który zaprojektował i uruchomił Doświadczalny Zakład Geotermalny PAN
Bańska – Biały Dunajec, pracownik Laboratorium Geotermalnego IGSMiE
PAN, prezes Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego, członek (z wyboru)
Zarządu Międzynarodowej Asocjacji Geotermalnej (IGA) w kadencjach 20052010 i 2013 – 2016 oraz Gałęzi Europejskiej IGA, członek Komitetu Sterującego
Światowego Kongresu Geotermalnego (edycje 2010 i 2015). Współautorka
i autorka publikowanych i archiwalnych prac z zakresu badań, rozpoznania,
dokumentowania wód i energii geotermalnej, prac B-R dot. różnorodnych
geotermalnych aspektów złożowych, eksploatacyjnych i utylitarnych
12.45 – 14.45 – Dyskusja i wnioski.

