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Forum Producentów
Kruszyw
17 listopada br. w Domu Technika Naczelnej Organizacji
Technicznej w Warszawie, odbyło się Forum Producentów Kruszyw. To pierwsze takie spotkanie branży. Miało
na celu podjęcie działań związanych z realizacją założeń
Europejskiej Strategii Surowcowej oraz przygotowanie
takiej strategii dla Polski.

Europejska Strategia Surowcowa
określa politykę surowcową w zakresie zaspokojenia potrzeb surowcowych europejskiej gospodarki w celu
podjęcia odpowiednich działań, które
zapewnią stabilne dostawy surowców
mineralnych i zrównoważony rozwój
przemysłu. W Unii Europejskiej trwają działania zmierzające do opracowania nowej polityki w tym zakresie,
dostosowanej do nowych potrzeb oraz
możliwości wykorzystania surowców.
Jednym z celów Forum było zdeﬁ-

Wśród uczestników i honorowych
gości byli m.in.: Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Gospodarki Joanna
Strzelec Łobodzińska, Podsekretarz
Stanu w Ministerstwie Infrastruktury
Olgierd Dziekoński, prezes Wyższego
Urzędu Górniczego, Piotr Litwa,
a także Główny Geolog Kraju, Jacek
Jezierski oraz Jim O’Brien z UEPG
(European Aggregates Association)
i Corina Hebestreit z EUROMINES
(European Association of Mining
Industries).

Na I Forum
Producentów Kruszyw
obecnych było ponad
170 osób
Fot. Forum Budowlane

niowanie zadań wynikających z tej
europejskiej inicjatywy dla branży
kruszyw w Polsce.
Organizatorami I Forum Producentów
Kruszyw był Instytut Mechanizacji
Budownictwa i Górnictwa Skalnego
oraz Polski Związek Pracodawców
Producentów Kruszyw. Spotkaniu
patronował Minister Gospodarki Waldemar Pawlak. Patronat prasowy
sprawował m.in. miesięcznik „Forum
Budowlane”.

Otwierając Forum, dr Stefan Góralczyk – dyrektor Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego stwierdził, że z dokumentów UE
jasno wynika, iż surowce mineralne
są podstawą prawidłowego funkcjonowania gospodarki. Podkreślił również rangę branży kruszyw, która jest
dominująca pod względem wydobycia
w Polsce, jak i w Europie. Wskazał
na jej nowoczesność i wysoką jakość
produkowanych wyrobów. Stwierdził,
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Jacka Jezierskiego
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że branża kruszyw zaspokaja w pełni
potrzeby polskiej gospodarki, jednakże
nie jest pozbawiona problemów.
Forum określiło zadania, które stoją
przed polską branżą kruszyw. Wskazywano jako niezbędne: działania na
rzecz zaliczenia kruszyw do surowców podstawowych, określenie zasad
i przepisów dotyczących dostępu
do surowców oraz zrównoważonego
rozwoju górnictwa, zintensyﬁkowanie
współpracy w ramach krajowych
badań geologicznych w celu powiększenia bazy informacji o surowcach,
a także opracowanie krajowej strategii surowcowej, spójnej ze strategią
europejską uwzględniającej uwarunkowania krajowe.
Forum było także okazją do świętowania z okazji jubileuszu 15-lecia
działalności Polskiego Związku Pracodawców Producentów Kruszyw.
O dotychczasowych osiągnięciach
Związku poinformował zebranych
jego prezes Aleksander Kabziński.
Wręczono również jubileuszowe medale i wyróżnienia.
Po więcej informacji o I Forum Producentów Kruszyw zapraszamy na

stronę www.forum.imbigs.org.pl.
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