I FORUM PRODUCENTÓW
KRUSZYW: DYSKUSJA TRWA...
Rozmowa z dr. Stefanem Góralczykiem, Dyrektorem
Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
I Forum Producentów Kruszyw było bez wątpienia jednym z najważniejszych wydarzeń
branżowych roku 2009. Jego wielką wartością, oprócz przygotowanych wcześniej,
interesujących wystąpień merytorycznych, były podejmowane w trakcie obrad dyskusje.
Cenna jest możliwość spotkania się przedstawicieli branży kruszyw, także przedstawicieli
związanych z nią instytucji – wymiana poglądów, sformułowanie problemów oraz wniosków
i postulatów, które przedłużają „życie” tego forum. Na temat okoliczności powstania,
celów i założeń tego projektu z dr. Stefanem Góralczykiem, Dyrektorem Instytutu
Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego rozmawia Karolina Gutowska.
Jaka jest geneza I Forum Producentów Kruszyw?
Skąd wziął się pomysł na podjęcie takiej inicjatywy?
Przemysł kruszyw w ciągu ostatnich kilku lat (od
2000 r.) zmienił się diametralnie, tak pod względem techniczno-technologicznym, potencjału produkcyjnego, jak i jakości oferowanych wyrobów.
Jest to przemysł niemalże w 100% prywatny. Jego
produkcja prawie całkowicie zaspokaja potrzeby
ilościowe i jakościowe polskiej gospodarki. 70 %
tej produkcji pochodzi z dużych firm. Obecnie
przemysł kruszyw to jeden z najbardziej nowoczesnych przemysłów wydobywczych w naszym kraju,
nieustępujący technologicznie konkurencji z rynku
europejskiego. Funkcjonuje on w całkowicie zmienionych uwarunkowaniach zewnętrznych. Zmieniły
się wymagania jakościowo-ilościowe odbiorców
kruszyw, wzrasta zapotrzebowanie gospodarki na
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„dobre” kruszywa. Obowiązujące prawo, szczególnie w zakresie ochrony środowiska (Natura 2000),
z jednej strony wymaga od przemysłu wydobywczego stosowania odpowiednich działań, również technologicznych, aby realizować produkcję w ramach
zrównoważonego rozwoju, z drugiej strony powoduje
liczne konflikty na linii eksploatacja – ochrona środowiska. Pamiętajmy o tym, że Polska jest członkiem UE
i obowiązują ją prawa i przepisy europejskie, również
w obszarach związanych z przemysłem wydobywczym.
Sytuacja ta spowodowała, że przemysł kruszyw
zetknął się z szeregiem nowych, uciążliwych problemów. Wymagają one pilnego omówienia i rozwiązania. Okazuje się przy tym, że wspomniane
problemy pokrywają się w dużym zakresie z tymi,
które występują w przemysłach wydobywczych krajów UE. Zostały one zdefiniowane i zaproponowano działania zapobiegawcze w tworzonej przez UE

Spotkanie o takim charakterze jak forum z pewnością integruje branżę kruszyw i jest doskonałym pomysłem na jej szeroko rozumianą promocję. Jakie były najważniejsze cele I Forum
Producentów Kruszyw?
Jestem przekonany, że I Forum znacząco wpłynie na integrację branży. Do tej pory dominowały własne interesy poszczególnych firm. Polityka
UE dotycząca surowców niejako zmusza nas do
podjęcia wspólnych działań w interesie całego
przemysłu kruszyw.
Głównym celem forum było przedstawienie
i przedyskutowanie sytuacji tego przemysłu
w nowych uwarunkowaniach, z nowymi zadaniami dla przemysłu, wynikającymi z nowej europejskiej strategii surowcowej. Przedstawiono główne
problemy z tym związane i propozycje działań
w celu ich rozwiązania. Adresatem tych propozycji
są urzędy tworzące politykę w tym obszarze oraz
odbiorcy kruszyw.
Drugim podstawowym celem I Forum było omówienie i ustalenie działań ukierunkowanych na promocję tej branży przemysłu wydobywczego, często
niekojarzonej w naszym społeczeństwie z górnictwem. Na stronie internetowej I Forum (www.forum.
imbigs.org.pl) zamieściliśmy referaty prezentowane
na spotkaniu. Szczegółowe cele forum przedstawione są w artykule wstępnym. Dodam, że strona ta
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strategii surowcowej w postaci dokumentu pt. „Inicjatywa europejska na rzecz przemysłu wydobywczego”. Biorąc powyższe pod uwagę, uznaliśmy, że
konieczne jest zorganizowanie spotkania przedstawicieli przemysłu kruszyw, odbiorców produktów,
przedstawicieli urzędów centralnych, administracji
terenowej oraz przedstawicieli nauki.

jest sukcesywnie uzupełniana i w przyszłości będzie
funkcjonowała jako portal, na którym będzie można znaleźć wszystkie ważne informacje dotyczące
przemysłu kruszyw. Będzie ona prowadzona przez
IMBiGS przy współpracy z Polskim Związkiem Pracodawców Producentów Kruszyw.
Jak ocenia Pan pierwszą edycję spotkania? Czy
wszystkie założenia udało się zrealizować?
Najlepszą oceną I Forum jest ocena „zewnętrzna”, gdyż jest ona obiektywna. Miło jest słyszeć
o wysokim poziomie organizacji forum. Również ocena merytoryczna jest wysoka. Uczestnicy
i goście forum podkreślali trafność wyboru tematyki, wysoki poziom wystąpień i merytorycznej
dyskusji oraz proponowanych wniosków. Nie bez
znaczenia było objęcie obrad Forum patronatem
p. Waldemara Pawlaka – Wicepremiera i Ministra Gospodarki oraz wysokich przedstawicieli
urzędów centralnych – Ministerstwa Gospodarki,
Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Środowiska, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad, Głównego Geologa Kraju, że wymienię
te najważniejsze, oraz znaczących gości z zagranicy: p. Jima o’Briena – Prezydenta Europejskiego
Stowarzyszenia Kruszyw (UEPG) oraz p. Corinę
Heberstreit z Europejskiego Stowarzyszenia Przemysłu Górniczego EUROMINES. Zdumiał ich szeroki zakres tematów przedstawionych na Forum, ich
fachowość i szczegółowość oraz propozycje rozwiązań. Zaskoczeniem dla nich była duża frekwencja,
a także udział przedstawicieli władz centralnych
tak wysokiego szczebla. Jak podkreślali, świadczy
to o wysokiej randze przemysłu kruszyw w naszym
kraju. Potwierdzeniem tej opinii są listy gratulacyjne, które otrzymałem od Ministra Gospodarki oraz
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Prezydenta Europejskiej Platformy Zrównoważonego Rozwoju Surowców Mineralnych.
Osobiście I Forum oceniam pozytywnie, lecz
widzę również to, że pewne rzeczy można byłoby zrobić lepiej. Wiedza o tym będzie przydatna
w trakcie organizacji II Forum.
Czy wszystko udało się załatwić? Myslę, że
w ramach tego forum, tak. Przedstawiliśmy i przedyskutowaliśmy podstawowe problemy branży na
dziś. To jednodniowe spotkanie nie dało odpowiedzi na wszystkie pytania. Pobudziło branżę do działania. W swoim podsumowaniu Forum przedstawiłem te tematy, o których nie dyskutowaliśmy, a które
w najbliższym czasie mogą być istotnymi problemami dla przemysłu. Są to m.in.:
• nowe wymagania dla kruszyw w specyfikacjach
technicznych (normy), szczególnie dotyczące
substancji niebezpiecznych;
• nowelizacja dyrektywy 89/106 EEC w postaci rozporządzenia i wynikające z tego konsekwencje
dla branży;
• obwarowania dla kruszyw sztucznych wynikające z rozporządzenia REACH dotyczącego zarządzania i kontroli obrotu chemikaliami na terenie
Unii Europejskiej;
• wymagania dla pyłów zawierających krystaliczną
krzemionkę;
• zapisy o odpadach z przemysłu wydobywczego
w kontekście nowego prawa (ustawa o odpadach
wydobywczych),
• nowe podejście do odpadów i ich wykorzystania
w technologiach recyklingu jako surowców
wtórnych.
To tylko kilka obszarów, które powinny stanowić
tematykę II Forum w 2010 roku.
Które z wniosków złożonych podczas forum uznaje Pan za najważniejsze?
Wszystkie wnioski złożone przez przedstawicieli
branży są ważne. Większość z nich dotyczy pewnych spójnych obszarów problemowych i dlatego
w takim ujęciu będą przekazane do odpowiednich
adresatów, np. urzędów centralnych kreujących
i odpowiadających w danej dziedzinie za politykę
gospodarczą naszego kraju. Chodzi m.in. o ochronę
złóż, środowisko, jakość wyrobów, transport itp.
Składają się one na politykę państwa dotyczącą
surowców. Instytut będzie na pewno podejmował
Pierwsze Forum Producentów
Kruszyw odbyło się 17
listopada 2009 r. w Domu
Technika NOT w Warszawie
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starania, aby zapisy z europejskiej strategii surowcowej zostały przetransferowane do krajowych
przepisów dotyczących przemysłu wydobywczego,
tak aby powstała krajowa strategia surowcowa.
Jest to warunek niezbędny dla stabilnego rozwoju
naszej gospodarki. Komisja Europejska w swoich
dokumentach dobitnie ten warunek podkreśla.
Jest to bowiem jeden z podstawowych zapisów
Strategii Lizbońskiej.
Wiemy już, że wszystkie złożone wnioski zostaną
opublikowane na specjalnej stronie internetowej
www.forum.imbigs.org.pl. Jaką funkcję ma pełnić
ten portal?
Według naszych założeń ma on do spełnienia
szereg funkcji zarówno poznawczych, jak i informacyjnych. Sprawą podstawową jest informowanie
środowiska m. in. o problemach przemysłu kruszyw,
nowych inicjatywach europejskich, działaniach
władz centralnych, zapowiadanych zmianach obowiązujących przepisów prawnych, norm i wytycznych, które mogą mieć wpływ na działanie branży.
Docelowo portal ma stanowić płaszczyznę
wymiany poglądów, zdań i przemyśleń specjalistów, zmierzających do poprawy działalności firm
związanej z wydobyciem, jakością, transportem
i dystrybucją kruszyw. Ma być oknem do prezentacji
nowych inicjatyw i pomysłów, przyczyniając się do
rozwoju i unowocześnienia branży. Portal ma służyć
również promocji krajowego przemysłu kruszyw,
prezentacji najlepszych firm i praktyk produkcyjnych, przedstawianiu nowości w zakresie sprzętu,
logistyki, nowych form finansowania przedsięwzięć
oraz polskich opracowań naukowo-badawczych.
Chcemy, aby upowszechniał nowe europejskie
i światowe rozwiązania techniczne i organizacyjne, a także informował o ważnych działaniach
europejskich organizacji zrzeszających producentów i dystrybutorów kruszyw. Portal będzie miał
charakter otwarty, zakładamy więc możliwość
rozszerzania jego tematyki o inne, niewymienione
tutaj zamierzenia.
Znajdą się tam oczywiście relacje z odbytych już
spotkań, jak i ważne informacje dotyczące kolejnych wydarzeń branżowych, na które już teraz
serdecznie zapraszam przedstawicieli redakcji miesięcznika „Drogi”.

