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W dniach 17-18 listopada 2010 r. w warszawskim
Domu Technika NOT odbyło się II Forum Producentów Kruszyw. Organizatorami jednego z najważniejszych dla branży wydarzeń był Instytut Mechanizacji
Budownictwa i Górnictwa Skalnego wraz z Polskim
Związkiem Producentów Kruszyw.
Summary

W Forum udział wziął m.in. sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Olgierd Dziekoński

Institute of Mechanized Construction and Rock Mining
in cooperation with Polish Aggregates Producers Association for the second time already organized one of the most
important for the branch events. 2nd Aggregates Producers
Forum was held on 17-18th November 2010 in Warsaw.

Bezpieczeństwo
kruszywowe Polski
II Forum Producentów Kruszyw objęte zostało
honorowym patronatem wicepremiera, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka, Ministerstwa Infrastruktury oraz Ministerstwa Środowiska i głównego geologa kraju Henryka Jacka
Jezierskiego. Wśród uczestników, oprócz przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad, reprezentantów organizacji i stowarzyszeń współpracujących z Polskim Związkiem
Pracodawców Producentów Kruszyw oraz Instytutem Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, znaleźli się także goście z Litwy,
Ukrainy i Słowacji.
Tematem przewodnim II Forum było bezpieczeństwo kruszywowe Polski, a celem – spotkanie producentów kruszyw z przedstawicielami
ﬁrm działających na rzecz wydobycia kopalin
do produkcji i samej produkcji kruszyw oraz
z kompetentnymi i odpowiedzialnymi przedstawicielami administracji państwowej, samorządowej i organizacji pozarządowych.
Pierwszego dnia Forum, tj. 17 listopada, gospodarze wydarzenia – dyrektor IMBiGS Stefan
Góralczyk i prezes PZPK Aleksander Kabziński
– przywitali przybyłych gości i dokonali oﬁcjalnego otwarcia Forum.
W swym wystąpieniu inauguracyjnym dyrektor Góralczyk stwierdził: – Przemysł kruszyw
jest jednym z najdynamiczniej rozwijających
się krajowych przemysłów wydobywczych, tak
pod względem wielkości eksploatacji, jak inwestycji, rozwoju technologicznego oraz moż-

liwości produkcyjnych. Następnie Aleksander
Kabziński dokonał przeglądu zgłoszonych
w roku ubiegłym wniosków i zreferował podjęte w celu ich realizacji działania. Prezes
Kabziński podkreślił, że choć udało się już
wprowadzić wiele zmian, to jednak należy
pamiętać, że spora część wniosków nadal
wymaga realizacji.
W dalszej części spotkania poruszono aktualne zagadnienia dotyczące branży, mówiono
m.in. o roli górnictwa skalnego w Europejskiej
Platformie Surowców Mineralnych czy jakości
kruszyw i obowiązkach producentów w tym zakresie, oceniono bazę surowcową, dostępność
i ochronę złóż, dokonano oceny zapotrzebowania na kruszywa oraz możliwości ich produkcji.
Nowością tegorocznej edycji były zorganizowane drugiego dnia Forum spotkania w 2 grupach tematycznych: „Kruszywa do budowy
dróg krajowych” oraz „Ochrona złóż w planowaniu przestrzennym i zrównoważony rozwój”. Gościem I grupy był dyrektor departamentu technologii GDDKiA Wacław Michalski,
a w II grupie udział wzięli sekretarz stanu
w Kancelarii Prezydenta RP Olgierd Dziekoński oraz Henryk Jacek Jezierski, podsekretarz
stanu, główny geolog kraju w Ministerstwie
Infrastruktury.
Podczas Forum specjaliści w dziedzinie
eksploatacji kopalin skalnych rozmawiali
m.in. na temat bazy surowcowej, dostępności
i ochrony złóż, a także o jakości kruszyw i obo-

Przy prezydialnym stole zasiadali organizatorzy wydarzenia
– prezes PZPK Aleksander Kabziński i dyrektor IMBiGS Stefan
Góralczyk. Forum poprowadził red. Krzysztof Michalski

Drugiego dnia Forum prowadzono dyskusje podczas dwóch
warsztatów tematycznych

wiązkach producentów. Wszystkie informacje
oraz opinie przedstawione na II Forum Producentów Kruszyw pozwoliły stwierdzić, że Polska posiada wystarczającą bazę zasobową
do produkcji kruszyw w ilości wystarczającej
do pokrycia potrzeb krajowych, a nasz kraj
ma zapewnione bezpieczeństwo kruszywowe
jeszcze na wiele lat.
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