
Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia 

Polski Komitet Światowego Kongresu Górniczego 

w roku 2020 

 

1. Stan osobowy Stowarzyszenia w roku 2020  

1.1. Stan członków Stowarzyszenia 

 Członkowie zwyczajni: - 42 osoby, (lista  - załącznik  tabela 1a), 

 Członkowie w stanie spoczynku (Senior) – 18 osób, 

 Członkowie wspierający - 9 przedsiębiorstw (lista - załącznik tabela 1b),  

1.2. Skład Zarządu Stowarzyszenia  

a) . W okresie od 19.11.2019 do 31.12.2020 r. 

 Prof. Piotr Czaja  (AGH) – przewodniczący, 

 Prof. Piotr Strzałkowski (Politechnika Śląska),  

 Dr hab. inż. Tomasz Niedoba (AGH) – sekretarz, 

 Dr inż. Jacek Skiba (GIG członek), 

 Mgr inż. Andrzej Niechwiej (KGHM Polska Miedź S.A.). 

b) Komisja Rewizyjna (bez zmian w ciągu roku) 

 Piotr Wojtas, 

 Stanisław Gajos,  

 Andrzej Katulski, 

 

2. Działalność Statutowa Stowarzyszenia w roku 2020  

Ze względu na stan pandemii korona wirusa SARS-COV-2 w kraju działalność 

stowarzyszenia został znacząco ograniczona i sprowadzała się wyłącznie do działań 

zdalnych.  

2.1. Zebranie Zarządu w dn. 18.03.2020 dotyczące konsultacji w sprawie trybu 

zatwierdzenia sprawozdania rocznego (merytorycznego i finansowego). Odbyła się 

konsultacja telefoniczna ze wszystkimi członkami Zarządu oraz zaproponowane 

rozwiązanie procesu zatwierdzania rocznego sprawozdania za rok 2020.  

2.2. W okresie 18-21-03.2020 odbyło się elektroniczne głosowanie nad sposobem 

zatwierdzenia przez Walne zebranie członków sprawozdania rocznego 

Stowarzyszenia. 

2.3.. Na podstawie przeprowadzonego elektronicznie głosowania (protokół nr 1) Zarząd 

Stowarzyszenia podjął w dn. 21.03.2020 decyzję o niezwoływaniu walnego 

zgromadzenia członków, a przeprowadzenie prezentacji sprawozdania i głosowania 

nad nim drogą elektroniczną.  

2.4. Walne Zebranie członków zastąpiono prezentacją sprawozdana rocznego 

Stowarzyszenia, dyskusją nad nim i głosowaniem elektronicznym przeprowadzonym 

za pośrednictwem mediów elektronicznych w dniach  14.05-31.05.2020 r.   

Przedmiotem głosowania były dwie uchwały:  



a) Przyjęcie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia PK ŚKG  nr 

1/05/2020 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego  

za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. 

b) Przyjęcie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia PK ŚKG  nr 

2/05/2020 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 

okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. 

Uzyskany wynik głosowania nad obydwoma uchwałami był identyczny: 

 Uprawnionych do głosowania:  39 

 Uczestniczących w głosowaniu 27 

 Głosów ZA    27 

 Głosów PRZECIW   0 

 WSTRZYMAŁO SIĘ OD GŁOSU:  0 

Uchwały podjęto jednomyślnie 

  

2.5. Zebranie Zarządu Stowarzyszenie Polski Komitet Światowego Kongresu Górniczego w dniu 

3.12.2020 r. w sprawach bieżących.  

2.6. Udział delegacji polskiej w 101. posiedzeniu International Organising Committee 

(IOC) w Moskwie w dn. 11.12.2020  - Posiedzenie zdalne za pomocą platformy 

ZOOM.  

2.7. W ciągu całego roku prowadzono prace związane z zatwierdzeniem przez Sąd 

Rejestrowy zmian w Statucie Stowarzyszenia przyjętych na walnym Zebraniu 

Członków w dn. 19.11. 2019.  

 Sąd dwukrotnie zwrócił się o korektę przesłanych materiałów i nadanie im formy 

wymaganej procedurami sądowymi. Materiał został skrupulatnie zweryfikowany 

i przesłany do Sądu. Do końca roku 2020 sprawa nie została zakończona. Korektę 

potrzebnych dokumentów wykonała mgr Teresa Nosal, z którą Stowarzyszenie 

podpisało stosowną umowę na kwotę netto  500 zł.  

 

3. Bieżące działania Zarządu Stowarzyszenia w roku 2020  

3.1. Analizowano na bieżąco sytuację Stowarzyszenia prowadząc aktywne rozmowy z Zarządami 

przedsiębiorstw, które są Członkami Wspomagającymi.  

3.2. Do Członków Wspomagających przekazano sprawozdania z działalności IOC WMC  

Światowego Kongresu Górniczego w roku 2020, apelując jednocześnie o wpłacenie składki 

członka wspomagającego. Wystawiono noty księgowe na składki do 10 przedsiębiorstw, z 

których 9 przekazało swoje składki. Przedsiębiorstwo PeBeKa z Lubina zawiesiło swe 

członkostwo w Stowarzyszeniu.  

3.3. Dostosowano Strategię dalszego działania SPK ŚKG wobec powstałej sytuacji polegającą 

głównie na intensyfikacji prac w Międzynarodowym Komitecie Organizacyjnym (IOC), w 

szczególności w zakresach, za które odpowiadają polscy przedstawiciele w IOC.  

3.4. Ze względu na stan pandemii przerwane zostały przygotowania do 5. Polskiego 

Kongresu Górniczego, którego organizację rozpoczęła Politechnika Śląska 



w Gliwicach. Zaplanowany na wrzesień 2020 kongres nie odbył się. Do chwili 

obecnej nie wyznaczono nowego terminu.  

3.5. Nadzorowano  przygotowania do 101. posiedzenia IOC w Moskwie przewidzianego na 

wrzesień 2020 r.  

3.6. Wobec przedłużającego się stanu pandemii przyjęto do wiadomości decyzję IOC o 

odwołaniu dorocznego posiedzenia w Moskwie i zorganizowaniu spotkania on-line na 

platformie ZOOM. Spotkanie przewidziano na 11 grudnia 2020 r.  

3.7. Ustalono delegację  Polski na  101. posiedzenie IOC w Moskwie. Ze względu na bezkosztowy 

sposób obradowania – do udziału w 101 posiedzeniu zaproszono wszystkich członków 

Polskiego Komitetu Narodowego (prof. Monika Hardygóra, Prof. Stanisław Prusek, Prof. 

Jerzy Krawczyk, prof. Piotr Czaja oraz członkowie Honorowi: prof. Józef Dubiński oraz dr 

Jerzy Kicki).  

3.8. W październiku 2020 na stronie internetowej Stowarzyszenia poinformowano o decyzji 

Komitetu Organizacyjnego 26 Światowego Kongresu Górniczego w Brisbane– Australia 

(2021)  o przełożeniu Kongresu na rok 2023. Powodem decyzji jest ogólnoświatowy stan 

pandemii koronawirusa SARS COV-2. 

3.8. W dn. 3.12.2020 r. odbyło się zdalne (na platformie MS-Teams) posiedzenie Zarządu 

w czasie którego:  

a)  przyjęto w poczet Stowarzyszenia 5 nowych członków zwyczajnych w tym: 

 przedstawiciele AGH - 3 osoby, 

 przedstawiciel GIG w Katowicach  – 1 osoba, 

 przedstawiciel Politechniki Śląskiej w Gliwicach  1 osoba. 

b)  Po dyskusji Zarząd Stowarzyszenia przyjął decyzję o konieczności ulokowania strony 

internetowej Stowarzyszenia w domenie ogólnodostępnej „Org” nie związanej z AGH 

i Wydziałem Górnictwa i Geoinżynierii gdzie strona jest ulokowana obecnie.  

c)  Zarząd podjął decyzję o utworzeniu specjalnego zespołu redakcyjnego Strony 

Internetowej Stowarzyszenia. Kierownictwo zespołu powierzono Jakubowi 

Szczurowskiemu z Wydziału Paliw i Energii. Do pracy w zespole włączą się wszyscy 

młodzi członkowie Stowarzyszenia.  

d) Zarząd podjął uchwałę nr 5/2020 przyznająca dr inż. Jerzemu Mieszańcowi jednorazową 

gratyfikację w wysokości 1000 zł netto za dotychczasowe prowadzenie strony 

Stowarzyszenia w zakładce strony Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH. 

e) Przeanalizowano stan finansowy Stowarzyszenia . Wobec bardzo słabej skuteczności 

wpłacania  składek przez Członków Zwyczajnych SPK SKG podjęto decyzje o czasowym 

zawieszeniu obowiązek pobierania składek od członków zwyczajnych. (Uchwała Zarządu 

nr 4/2020). Stowarzyszenie bazować będzie na środkach pochodzących ze składek 

członków wspomagających. 

 

3.9. Kontynuowano prace nad uszczegółowieniem zasad przeprowadzenia konkursu o nagrodę 

Krupińskiego („Krupiński Award”) którymi na form IOC ” w ramach pracy podkomitetu IOC 

Schoolarship Sub-committee kieruje prof. Piotr Czaja. Wstępnie przygotowano terminarz 

konkursu na  26. Światowy Kongres Górniczy w Brisbane w Australii w roku 2021.  

3.10. Komitet prowadził na bieżąco współpracę z Birem Rachunkowym „Notax”, które prowadzi 

sprawozdawczość finansową Stowarzyszenia, regulując comiesięczną wpłatę w wysokości 

340 zł.  



3.11. W działalności finansowej Stowarzyszenia uwzględniono działalność Międzynarodowego 

Komitetu Organizacyjnego (IOC) Światowych Kongresów Górniczych, który operuje trzema 

rachunkami bankowymi prowadzonymi w trzech walutach PLN, Euro i USD. Polski Komitet 

Wystawił noty krajom, które  o nie poprosiły (Bułgaria, Republika Czeska, Kolumbia). IOC nie 

zanotował żadnych wydatków poza opłatami za prowadzenie rachunków bankowych. 

 

4. Udział polskiej delegacji w 101. posiedzeniu IOC w Moskwie –video konferencja 

  

W posiedzeniu IOC uczestniczyli wszyscy członkowie Polskiego Komitetu Narodowego IOC.  

4.1. Organizatorzy posiedzenia – Komitet Narodowy Rosyjskiej Federacji zaprezentował 

swoje przygotowania i gotowość do organizacji  27 lub 28. Światowego Kongresu 

Górniczego w Moskwie  

4.2. W trakcie posiedzenia IOC Polski Komitet Narodowy zaprezentował referat na temat 

wpływu pandemii Covid-19 na polskie górnictwo.  

4.3. Narodowy Komitet Australii poinformował o nowym terminie 26. Światowego Kongresu 

Górniczego w Brisbane prezentując ramowy kalendarz przygotowań do Kongresu oraz 

zarys programu Kongresu. W programie uwzględniono prośbę podkomitetu „Award 

Sub-committee” kierowanego przez Polski Komitet Narodowy dotyczącą przeprowadzenia 

podczas Światowego Kongresu konkursu o nagrodę prof. Krupińskiego „Krupinski 

Award”. 

Relacja obrad 101. Posiedzenia w Moskwie została zamieszczona na stronie Internetowej 

Stowarzyszenia.  

 

5. Działalność finansowa stowarzyszenia roku 2020 

5.1. Na zakończenie roku w styczniu 2021 sporządzono sprawozdanie finansowe z 

działalności w roku 2020 i  przekazano do Biura Rachunkowego Notax celem 

sporządzenia właściwej wersji elektronicznej do organów nadzoru. Po sporządzeniu 

sprawozdanie zostanie opatrzone podpisami elektronicznymi lub podpisami 

kwalifikowanymi na profilu zaufanym przez wszystkich członków Zarzadu.  

5.2. Zaangażowanie nowego biura rachunkowego z nieco zmienionym zakresem obowiązków 

wymaga od Stowarzyszenia wzmocnienia roli skarbnika, którego to stanowiska do tej 

pory nie było. W chwili obecnej Obowiązki skarbnika pełnią wspólnie Prezes 

Stowarzyszenia  prof. Piotr Czaja oraz Sekretarz dr hab. Tomasz Niedoba prof. AGH  

5.3. W marcu 2020 roku Stowarzyszenie uregulowało zaległa należność za prowadzenie 

rachunkowości przez Biuro NOTAX. 

5.4. Stowarzyszenie uregulowało swoją składkę w IOC przelewając kwotę 985,00 PLN 

(równowartość 250 USD) na konto złotówkowe IOC. 

5.6. W roku 2020 wszyscy członkowie wspomagający wpłacili składki roczne. 

5.6. Stan wydatków i przychodów w uproszczony sposób prezentuje tabela 1. 

 

 

 



 

Komitet POLSKI  SPK ŚKG     

 

Konto Polskiego Komitetu ŚKG-PLN   

      

 

L.P.  MIESIĄC  WPŁYWY WYDATKI  SALDO  

  
Saldo końcowe roku 2019  100659,93 

 

1 STYCZEŃ 0,01 216,01 100443,92 

 

2 LUTY  100,01 39,00 100504,93 

 

3 MARZEC 100,01 3782,80 96822,14 

 

4 KWIECIEŃ 0,01 380,90 96441,25 

 

5 MAJ 0,01 380,90 96060,36 

 

6 CZERWIEC 0,01 1366,30 94694,07 

 

7 LIPIEC 0,01 380,90 94313,18 

 

8 SIERPIEŃ 0,01 380,90 93932,29 

 

9 WRZESIEŃ 0,01 380,90 93551,40 

 

10 PAŹDZIERNIK 16500,01 380,90 109670,51 

 

11 LISTOPAD 0,00 380,90 129289,62 

 

12 GRUDZIEŃ 5000,01 2520,10 131769,53 

 

  SUMA 21500,08 6552,70 131769,53 

      Przychody     21500,08     

Wydatki        6552,70   

Wynik finansowy roku 2020  

 

14947,38 
 Saldo         131769,53 

Saldo w PLN  

    

131769,53 

 

5.7. Nadwyżkę przychodów nad wydatkami przeznacza się na podniesienie funduszu na 

działalność statutową w następnych latach. 

5.8. Stan finansowy Stowarzyszenia na koniec roku 2020 jest bezpieczny. 

5.9. Do działalności finansowej Stowarzyszenia Polski Komitet ŚKG dołączono prowadzenie 

finansów IOC WMC, po przeniesieniu siedziby IOC do Krakowa. Stąd w dokumentach 

finansowych pojawiają się również operacje prowadzone przez IOC WMC. 

Na kontach IOC prowadzonych w EURO, USD i PLN zgromadzono łącznie 76614,83 PLN 

6.  Podsumowanie 

 Rok 2020 był okresem bardzo trudnym upływającym pod znakiem niepewności 

i zagrożenia ze strony pandemii korona wirusa SARS COV-2. Polska i światowa gospodarka 

nie zaznała takiego szoku od początku XX wieku. Dodatkowo na stan pracy Stowarzyszenia 

wpływa dramatyczna sytuacja w polskim górnictwie węgla kamiennego. Ograniczanie 

wydobycia i brak finansowania tej branży poważnie wpływa na wizerunek polskiego 

górnictwa na świecie. Znaczące zmiany zachodzą również w działalności Międzynarodowego 

Komitetu Organizacyjnego Światowych Kongresów Górniczych. Po raz pierwszy od początku 

funkcjonowania tej instytucji Nie odbędzie się w tradycyjnym terminie 26. Światowy Kongres 

Górniczy.  

Misja Stowarzyszenia Polski Komitet Światowego Kongresu Górniczego jest realizowana na 



bieżąco. Rok 2020 – rok światowej pandemii - nie wpłynął znacząco na ogólny dobry 

wizerunek Stowarzyszenia.  

 Kondycja finansowa Stowarzyszenia PK ŚKG jest bezpieczna głównie dzięki Członkom 

Wspomagającym.  

 

         Prof. Piotr Czaja  

 

         Przewodniczący SPK ŚKG 

 

 

Załączniki (do wiadomości członków Stowarzyszenia) 

 


