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Summary

I Forum Producentów Kruszyw cieszyło się sporym zainteresowaniem

On the 17th November 2009 in Warsaw took place the ﬁrst Forum of Aggregate Producers, which was held
under the patronage of the Vice-Minister, Minister of Economy – Waldemar
Pawlak. The organizers of the Forum
were: the Institute of Mechanized Construction and Rock Mining together
with the Polish Employers’ Association
of Aggregates Producers. „Magazyn
Autostrady” was one of the media
patrons of the event.

I Forum
Producentów Kruszyw
Minister gospodarki Waldemar Pawlak w liście
adresowanym do organizatorów I Forum Producentów Kruszyw wyraził swoje pełne poparcie dla tego rodzaju inicjatywy. Jak zauważył,
podjęcie tematów dotyczących rozwoju produkcji kruszyw jest wysoce uzasadnione, z racji,
iż działania te prowadzą do rozwoju nowoczesnego budownictwa, w tym budowy nowych
i modernizacji istniejących dróg.
Podsekretarz stanu w resorcie gospodarki
Joanna Strzelec-Łobodzińska podczas swojego wystąpienia zauważyła, że: – Produkcja kruszywa jest jedną z nielicznych gałęzi przemysłu
w Polsce, która dostosowała się samodzielnie
do potrzeb rynkowych. Firmy reprezentujące
ten sektor to nowoczesne przedsiębiorstwa
produkcyjne, mające duże możliwości.
Podczas I Forum Producentów Kruszyw
podano prognozy dla przyszłości przemysłu
wydobywczego. Według planu budowy dróg
na lata 2007-2015 potrzebne będzie około
400 mln ton kruszyw i ponad 1 mld ton mas
ziemnych i skalnych. Z danych resortu środowiska wynika, że 73% wydobycia kopalin
w Polsce stanowi wydobycie metodą odkrywkową. Z kolei wydobycie kruszyw naturalnych
to 50% wydobycia krajowych kopalin. W całym
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17 listopada 2009 roku w Warszawie odbyło się I Forum Producentów Kruszyw, objęte patronatem wicepremiera, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka. Organizatorami Forum były Instytut Mechanizacji
Budownictwa i Górnictwa Skalnego oraz Polski Związek Pracodawców Producentów Kruszyw. „Magazyn
Autostrady” był jednym z patronów prasowych wydarzenia.

Stefan Góralczyk, przewodniczący Komitetu Programowego
I Forum Producentów Kruszyw

roku 2008 wyprodukowano łącznie 225 mln
ton kruszyw.
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele producentów kruszyw, firm działających
na rzecz górnictwa skalnego, administracji
państwowej, samorządów, nauki oraz organizacji pozarządowych.
Stefan Góralczyk, dyrektor Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego,
a zarazem przewodniczący Komitetu Progra-

mowego, szeroko wypowiedział się na temat
europejskiej inicjatywy na rzecz surowców naturalnych. Podkreślił, że surowce są niezbędne do funkcjonowania współczesnych społeczeństw zgodnie z zasadą zrównoważonego
rozwoju. Z tego też powodu zapewnienie niezawodnego i wolnego od zakłóceń dostępu do surowców staje się coraz ważniejsze dla konkurencyjności UE, a tym samym ma decydujące
znaczenie dla powodzenia partnerstwa lizbońskiego i wzrostu zatrudnienia. Przewodniczący
Komitetu Programowego dokonał także analizy
popytu i podaży na surowce inne niż energetyczne oraz wskazał kierunki rozwoju w zakresie zapewnienia ich stabilnych dostaw.
Aleksander Kabziński, prezes Polskiego
Związku Pracodawców Producentów Kruszyw,
przedstawił sytuację polskiego przemysłu wydobywczego w latach 1989-2008. Przedstawił także prognozę produkcji kruszyw w latach
2009-2015 oraz dokonał oceny konkurencyjności branży produkcji kruszyw naturalnych.
Warto dodać, że Forum stało się także miejscem, gdzie uczczono 15-lecie działalności
Polskiego Związku Pracodawców Producentów
Kruszyw. Serdecznie gratulujemy jubileuszu i życzymy dalszych owocnych w sukcesy lat. 
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