
Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia 
Polski Komitet Światowego Kongresu Górniczego w kadencji 2016-2019 

 

1. Wprowadzenie 
 
Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia, Polski Komitet Światowego Kongresu Górniczego 

realizuje swoje zadania poprzez:  

1) propagowanie i popieranie idei oraz celów Światowego Kongresu Górniczego,  
2) wyznaczanie kandydatów na członków i do władz Międzynarodowego Komitetu, 
3) przygotowywanie opracowań i wniosków na posiedzenia Międzynarodowego Komitetu,  
4) koordynowanie opracowywania referatów na posiedzenia Światowego Kongresu 

Górniczego,  
5) koordynowanie zagadnień związanych z udziałem przedstawicieli Polski 

w Międzynarodowym Komitecie, 
6) popularyzację dorobku Światowego Kongresu Górniczego,  
7) organizację bądź współorganizację Polskiego Kongresu Górniczego jako działania 

integracyjnego środowiska górniczego i przygotowującego do uczestnictwa 
w Światowych Kongresach Górniczych 

8) realizację innych statutowych zadań Międzynarodowego Komitetu  
 

W świetle powyższego zapisu Kadencja władz Stowarzyszenia Polski Komitet 
Światowego Kongresu Górniczego w okresie 2016-2019  upłynęła pod znakiem znaczących 
zmian w strukturze Międzynarodowego Komitetu Organizacyjnego Światowych Kongresów 
Górniczych oraz znaczącej aktywizacji jego działania.  

Znaczącym wydarzeniem tej kadencji była zmiana na stanowisku Prezydenta Organizacji 
Światowy Kongres Górniczy, której dokonano w roku 2016 na 98. Posiedzeniu IOC w Rio de 
Janeiro.  

 
2.  Stan Stowarzyszenia Polski Komitet Światowego Kongresu Górniczego w kadencji 

2016-2019. 
Zmiany w osobowym stanie  Stowarzyszenia w latach 2015 -2019 
a) Stan członków Stowarzyszenia 

 Członkowie indywidualni 2015:  48  osób 

 Rezygnacje i zgony w kadencji 2015-2019 – 3 osoby 

 Przyjęcia nowych członków: 5 osób  

 Członkowie indywidualni 2019 (lista załącznik 1a) 

 Członkowie wspierający 2015): 11 przedsiębiorstw  

 Członkowie wspierający 2019): 10 przedsiębiorstw  (lista - załącznik 1b)  

 Członkowie wspierający:  rezygnacje  5 przedsiębiorstw 

 przystąpienia do Stowarzyszenia i reaktywacje  - 4 przedsiębiorstwa  
 (lista - załącznik 1b)  

b) Skład Zarządu Stowarzyszenia 

 Prof. Piotr Czaja  (AGH) – przewodniczący, 

 Prof. Piotr Strzałkowski (Politechnika Śląska w Gliwicach)  

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



 Dr inż. Jacek Skiba (GIG, członek ) 

 Mgr inż. Paweł Markowski (-  (członek)  

 
  



I. Działalność w roku 2016 
1.  Informacje ogólne 

a) Zebranie Zarządu w dn.   (zwołanie walnego zgromadzenia Stowarzyszenia ) 
b) Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia w dn.  
c) Spotkanie Prezydium IOC w AGH  z udziałem:  

 Prezydenta IOC prof. J. Dubińskiego,  

 Sekretarza Generalnego IOC dr J. Skiby, 

 Kandydata na prezydenta ze strony Polskiej prof. M.Cały 

 Wice prezydenta IOC dr L. Webera (Austria) 

 Członka prezydium prof. M. Carmisa (USA) 
Na spotkaniu w AGH omówiono stan przygotowań do 24 Światowego Kongresu 
górniczego w Rio de Janeiro oraz omówiono sprawy bieżącej działalności IOC w tym 
sprawy związane z funkcjonowaniem sekretariatu IOC oraz finansowaniem 
działalności IOC. 

d) Przygotowania do 97 posiedzenia IOC i do 24 Światowego Kongresu Górniczego 
w Rio de Janeiro.  

 Zmiana na stanowisku prezydenta Organizacji Światowy Kongres Górniczy, 
kandydatura prof. Marka Cały. 

 Zmiana w składzie polskiej delegacji narodowej IOC 
1. Z udziału w pracach IOC zrezygnowali: Prof. A. Tajduś, prof. H. Wirth, prof. M. 

Cała został prezydentem – automatycznie wychodzi ze składu  polskiej 
delegacji. 

2. Do składu zostali włączeni: prof. Stanisław Prusek (GIG), prof. Monika 
Hardygóra (Pol. Wr.) Obecnbie jest vacat do obsadzenia - miejsce po prof. M. 
Cale. 

 Udział Polski w 24 Światowym Kongresie Górniczym w Rio de Janeiro. 

 Organizacja specjalistycznego programu turystyczno-technicznego dla części 
polskiej delegacji na 24 Światowy Kongres Górniczy . W programie trwającym 10 
dni uczestniczyło 20 osób (IGSMiE PAN, GIG, AGH).  
 

2. Polska na 24 Światowym Kongresie Górniczym w Rio de Janeiro 
a) Polskie górnictwo i polska nauka górnicza były dobrze reprezentowana na 24. Światowym 

Kongresie Górniczym w Rio de Janeiro. Całkowicie zawiodło w tym wydarzeniu górnictwo 
węgla kamiennego i brunatnego. Ciężar reprezentowania Polski spadł na Uczelnie 
Górnicze jak AGH, Politechnika Śląska i Politechnika Wrocławska oraz na centra 
naukowo-badawcze jak Główny Instytut Górnictwa, Instytut Gospodarki Surowcami 
Mineralnymi i Energią PAN, KGHM Cuprum, czy Centrum Badawcze KOMAG. 

b) Polska delegacja zaprezentowała łącznie 26 referatów we wszystkich sekcjach 
tematycznych. Wykaz prac w brzmieniu kongresowym prezentuje poniższa tabela. 

c) Niestety polskie kierownictwo Światowych Kongresów Górniczych, jak również większość 
delegacji narodowych, w tym polska delegacja na Kongres, nie może wystawić 
organizatorom dobrej oceny. Kongres - jak dotychczas – z najwyższą opłatą uczestnictwa 
nie zaoferował jej uczestnikom niczego, co przyczyniłoby się do poznania poziomu 
techniki i technologii górniczej w kraju organizatora, jak też do poznania pięknej i bardzo 
bogatej kultury tego lidera gospodarczego i jednocześnie raju przyrodniczego Ameryki 
Południowej.  



d) Na pocieszenie – organizatorzy 25 Światowego Kongresu Górniczego w Astanie 
zaprezentowali ramowy, ale bardzo bogaty i bardzo interesujący program. Przenosząc się 
zatem myślami do Azji, gdzie w New Deli w roku 2017 odbędzie się 98 posiedzenie 
Międzynarodowego Komitetu Organizacyjnego, a w roku 2018 uczestników Kongresu 
przywita bardzo oryginalne miasto Astana – zbudowane od podstaw na stepie 
w przeciągu trzech ostatnich dekad. 

e) Pełna informacja o 24 Światowym Kongresie Górniczym w Rio de Janeiro  była dostępna 
na stronie internetowej PK ŚKG: http://www.gorn.agh.edu.pl/spkskg/. 
 

3. Działalność finansowa stowarzyszenia roku 2016 
a) Stan finansowy Stowarzyszenia w roku 2016  prezentują tabele 2, 3 i  4 . 

Tabela 2. Bilans aktywa (2016) 

 
Tabela 3. Bilans  pasywa (2016) 

 
Tabela 4. Rachunek  wyników (2016) 

http://www.gorn.agh.edu.pl/spkskg/


 
 
4.   Broszura informacyjna o Światowych Kongresach Górniczych i Stowarzyszeniu PK ŚKG 
 W roku 2016 podjęto prace nad redakcją broszury informacyjnej o Światowych 
Kongresach Górniczych  i Stowarzyszeniu Polski Komitet Światowego Kongresu Górniczego. 
Broszura autorstwa: Prof. Józef Dubiński i prof. Piotr Czaja ukaże  się drukiem w roku 2017 r. 

 

II.  Działalność Stowarzyszenia w roku 2017 
 
1.  Informacje ogólne  
 W Stowarzyszeniu PK ŚKG odbyły się: 

a) zebranie Zarządu w dn. 23.02.2017 (zwołanie walnego zebrania członków 
Stowarzyszenia), 

b) Spotkanie Prezydium  IOC w Wiedniu 5-7.04.2017 z udziałem m. innymi: 

 Prezydenta IOC prof. Marka Cały, 

 Sekretarza Generalnego IOC dr Jacka Skiby 

 Wiceprzewodniczącego IOC prof. Leopolda Webera. 
Polski Komitet ŚKG reprezentowany był przez członka zarządu dr J. Skibę. 

c) Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia w dn. 11.04.2017  
d) Zebranie Zarządu Stowarzyszenia  26.09.2017 r., na którym omówiono:  

 Omówiono  sytuację Stowarzyszenia po kolejnych rezygnacjach z członków 
wspomagających.  

 Przedyskutowano Strategię dalszego działania SPK ŚKG wobec powstałej sytuacji.  

 Ustalono zacieśnienie współpracy z Polskim Komitetem Górnictwa PAN. 

 Omówiono przygotowania do 4. Polskiego Kongresu Górniczego w Krakowie. 



 Przyjęto w poczet nowych członków – przedstawicieli IMG Polskiej akademii Nauk (4 
osoby)  

 Ustalono  kandydata do reprezentowania Polski w International Organizing Committee 
IOC (jedno miejsce), które winno być obsadzone na IOC w Delhi w dn. 3.11.2017 r. 
Kandydat: prof. Jerzy Krawczyk IMG PAN – Kraków. 

 Przyjęto delegację  Polski na  25. Światowy Kongres Górniczy w Astanie 2018 r. oraz 
ustalono pokrycie kosztów ze środków Stowarzyszenia Polski Komitet ŚWIATOWEGO 
KONGRESU GÓRNICZEGO. 

e) 98. posiedzenia IOC New Dehli 2-4.11.2017 r. (sprawozdanie szczegółowe dostępne 
na stronie WWW. Stowarzyszenia) 

f) 4. Polski Kongres Górniczy Kraków 20-22.11.2017 r., w którym: 

 a)  liczba uczestników –  804 osoby  

 sesje tematyczne  22 

 referaty i wystąpienia  - 403 

 liczba  firm górniczych  promujących swoje rozwiązania i produkty  26 

 zorganizowano także 3 sesje satelitarne (Bochnia , Czatkowice,  KWK 
Ziemowit – Piast,  

 2 warsztaty tematyczne.   
g) W  części Plenarnej Kongresu  uczestniczyła  duża grupa specjalistów wietnamskich. 

Równolegle z Kongresem odbyła się IV Konferencja naukowo techniczna Pol-Viet 
organizowana przez władze AGH i poświęconej głównie  współpracy naukowo – 
badawczej AGH i wietnamskich uczelni oraz przedsiębiorstw przemysłowych jak 
„Vinacomin” 

 
2. Działania na arenie międzynarodowej  

 
Podczas 98. Posiedzenia IOC w Dehli powołano do życia w ramach IOC 10 

podkomitetów, których zadaniem było przygotowanie szczegółowych procedur i 
regulaminów pracy IOC w celu jej znaczącej aktywizacji. Należały do nich: 

 Na wniosek strony polskiej powołano podkomitet ds. nagród i wyróżnień o nazwie:  
Schoolarship Sub-committee. Celem jego działania było opracowanie projektu 
regulaminu stypendium o międzynarodowym zasięgu i nazwie „Krupinski Schoolarship”. 
W ramach pracy podkomitetu IOC na czele którego stoi prof. Piotr Czaja powstał ten 
dokument, który przekazano do dalszego procedowania na kolejnym spotkaniu IOC. 
(projekt systemu i regulaminu dostępny na stronie WWW Stowarzyszenia. 

 
 Monitorowanie przygotowań do  25 Jubileuszowy Światowego Kongresu Górniczego Astana 

18-22-06.2018 w Kazachstanie, dla  którego organizatorzy zaprezentowali szczegółowy, 
bardzo bogaty i bardzo interesujący program..  

 W dniu 15 maja 2017 roku działalność Stowarzyszenia PK  ŚKG została zaprezentowana na 
posiedzeniu plenarnym Polskiego Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk w celu 
nawiązania współpracy pomiędzy tymi instytucjami. Dzięki ewentualnemu zaangażowaniu 
się niektórych członków PAN w działalność Stowarzyszenia jego kondycja może ulec 
znacznej poprawie. Prof. Wacław Dziurzyński  Prezes Komitetu zadeklarował bliższą 
współpracę. 
 
 

 



3.  Działalność finansowa stowarzyszenia roku 2017 

 
W roku 2017 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  
Stan finansowy Stowarzyszenia w roku 2017 prezentują poniższe zestawienia: tabela 2, 3 i  4  

a) Tabela 2. Bilans aktywa 

 
b) Tabela 3. Bilans  pasywa 

 
 
 
 
 
 
 



c) Tabela 4. Rachunek  wyników 

 
 
 
4. Broszura informacyjna o Światowych Kongresach Górniczych i Stowarzyszeniu PK ŚKG  
 
 W roku 2016 podjęto prace nad redakcją broszury informacyjnej o Światowych 
Kongresach Górniczych  i Stowarzyszeniu Polski Komitet Światowego Kongresu Górniczego. 
Broszura autorstwa: Prof. Józef Dubiński i prof. Piotr Czaja  ukazała się drukiem w marcu 
2017 roku. 



 
  
Broszurę wydrukowano pierwotnie w nakładzie 300 egzemplarzy i rozporowadzono razem z 
materiałami IV Polskiego Kongresu Górniczego, a następnie na życzenie organizatora 
International Mining Forum dodrukowano 400 egzemplarzy. Całość nakładu 
rozdysponowano  następująco: 

 120 egzemplarzy członkowie Stowarzyszenia i członkowie wspomagający oraz 
wybrane przedsiębiorstwa górnicze. 

 300 egzemplarzy uczestniczy – International Mining Forum JSW 28-30.06.2017 r.  

 160 egz. Uczestnicy 4. Polskiego Kongresu Górniczego Kraków 2017 r. 
 
5.  Podsumowanie 
 Rok 2017 był aktywnym okresem w działalności Stowarzyszenia. Sytuacja w polskim 
górnictwie węgla kamiennego poważnie wpływa na wizerunek działalności Stowarzyszenia. 
Rok 2018 winien przynieść nowe akcenty w działalności stowarzyszenia. Korzystając z 
broszury należy zorganizować aktywną informację i agitację o rozszerzeniu działalności 
Stowarzyszenia.  
 Kondycja finansowa Stowarzyszenia  PK ŚKG jest ciągle  bardzo wątła. Brak aktywnego 
wsparcia ze strony przemysłu może spowodować kłopoty w funkcjonowaniu Stowarzyszenia. 
 
Kierownictwo Stowarzyszenia PK ŚKG uznało za celowe podjęcie następujących działań: 

1. Odbyć konsultacje z Rektorami wyższych uczelni górniczych Polski (AGH, Politechnika 
Śląska w Gliwicach,  Politechnika Wrocławska) w celu ewentualnego zaangażowania 
się uczelni we wsparcie ruchu na rzecz Światowych Kongresów Górniczych. 

2. Rozważyć zmianę jednostki obsługującej finanse Stowarzyszenia na biuro finansowe o 
mniejszych wymaganiach finansowych. 

 
  



III. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Polski Komitet Światowego 
Kongresu Górniczego w roku 2018 

 
1. Informacje ogólne 

 
a) Stan osobowy Stowarzyszenia w roku 2018  

Stan członków Stowarzyszenia 

 Członkowie indywidualni:  - 52 osoby, (lista  - załącznik  tabela 1a) 

 Członkowie wspierający - 9 przedsiębiorstw, które wstąpiły do Stowarzyszenia  (lista - 
załącznik tabela 1b)   z  czego 5 to członkowie aktywni do roku 2019.  

 Kandydaci indywidualni – 2 osoby  

 Kandydaci wspomagający (JSW). 
b) Skład Zarządu Stowarzyszenia (bez zmian) 

 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. Paweł Markowski (PAK Kopalnia Węgla Brunatnego  Konin)  -członek  
 

2. Działalność Stowarzyszenia w roku 2018 
 
 W ramach pracy Stowarzyszenia odbyły się: 

 Zebranie Zarządu w dn. 22.03.2018 (zwołanie walnego zgromadzenia Stowarzyszenia). 

 Walne Zebranie członków  Stowarzyszenia Polski Komitet Światowego Kongresu Górniczego w 
dn. 25.04.2018.  

Bieżące działania Zarządu Stowarzyszenia:  
a) Analizowano na bieżąco sytuację finansową Stowarzyszenia po kolejnych rezygnacjach z 

członków wspomagających.  
b) Dostosowano  Strategię dalszego działania SPK ŚKG wobec powstałej sytuacji.  
c) Szeroka promocja ruchu Światowych  Kongresów Górniczych na forum Państwowej Agencji 

Inwestycji i Handlu (PAiH) poprzez uczestnictwo w Światowych Targach Górniczych w 
Nowokuźniecku (Rosja) w dniach 8-12.06.2018 r.  

d) Ustalono zacieśnienie współpracy z Lubelskim Węglem Bogdanka S.A. owocującą 
przystąpieniem tego przedsiębiorstwa do Stowarzyszenia jako członka wspomagającego.  

e) Nadzorowano  przygotowania do 25 Jubileuszowego Światowego Kongresu Górniczego w 
Astanie. 

f) Ustalono  delegację  Polski na  25. Światowy Kongres Górniczy w Astanie 2018 r. oraz 
ustalono pokrycie kosztów ze środków Stowarzyszenia Polski Komitet Światowego Kongresu 
Górniczego dla dwóch osób (Przewodniczący prof. Piotr Czaja  oraz sekretarz dr hab. Tomasz 
Niedoba).  

g) Opracowano relację i sprawozdanie z przebiegu 25 Jubileuszowego światowego Kongresu 
Górniczego w Astanie, która została rozesłana przesyłka pocztową do wszystkich członków 
wspomagających. 

h) Przyjęto w poczet nowych członków – przedstawiciela AGH (1 osoba). 
i) Opublikowano w Przeglądzie Górniczym informację o przebiegu 25 Jubileuszowego 

światowego Kongresu Górniczego w Astanie. 
j) Opublikowano w Przeglądzie Górniczym 3 artykułów związanych z przebiegiem 25 

Jubileuszowego światowego Kongresu Górniczego w Astanie. 



k) Przygotowano i wygłoszono na specjalnej Konferencji Naukowo-Historycznej w GIG referatu 
pt. „Inżynierowie górnicy niepodległej Polski liderami integracji górniczej  na świecie – rola 
organizacji Światowy Kongres Górniczy” 

3. Działania Stowarzyszenia PK ŚKG na arenie międzynarodowej  

 Polski Komitet aktywnie uczestniczył w pracach  IOC. 

a) Podczas 99. posiedzenia IOC w Astanie  Kazachstan 17.06.2018 r. w tym opracowanie i 
prezentacja przez prof. Piotr Czaję projektu regulaminu stypendium o międzynarodowym 
zasięgu i nazwie „Krupinski Schoolarship” w ramach pracy podkomitetu IOC Schoolarship 
Sub-committee. Projekt regulaminu dostępny na stronie WWW Stowarzyszenia. 

b)  Aktywny udział przedstawicieli Polski w 25. Jubileuszowym Światowym Kongresie Górniczym 
w Astanie odbytym w dniach: 18-22.06.2018 r., w którym: 

a)  Liczba krajów uczestniczących w Kongresie – 50, 
b) liczba uczestników   2389 osoby,  
b) referaty i wystąpienia  368,  
c) liczba uczestniczących uczelni wyższych  79, 
d)  liczba uczestniczących ekspertów z zakresu górnictwa  700 osób, 
e) liczba sesji  tematycznych 35.  

 

4. Działalność finansowa stowarzyszenia roku 2018 
a) W sprawach prowadzenia finansów Stowarzyszenia przeprowadzono z Biurem Finansowym 

„Fenig” negocjacje, które zaowocowały zmniejszeniem stawki miesięcznej opłaty za 
wykonywanie tych czynności. Ustalono ostatecznie stawkę miesięczną na 280 zł (brutto 344,40 
zł).  

b) W roku 2018 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  

 
c)  Stan finansowy Stowarzyszenia w roku 2018 prezentują poniższe zestawienia: tabele 1, 2 i  3 

 Tabela 1. Bilans aktywa 

 
 



 Tabela 2. Bilans  pasywa 

 
 Tabela 3. Rachunek  wyników 

 

 



W roku 2018 Stowarzyszenie poniosło straty w wysokości 1 892,41 PLN (składki członkowskie 
nie wystarczyły na pokrycie kosztów udziału w Kongresie w Astanie). Straty pokryto z nadwyżek z lat 
poprzednich.  
 Walne zebranie podsumowujące rok 2018 podjęło  uchwały w sprawie:  
a)  Pokrycia strat w roku 2018  
b)  Przeznaczenia nadwyżki z lat  poprzednich (123 354,24 zł z tego 50 112,70 zł to środki WMC) na 

działalność w roku 2019. 
 

6.  Podsumowanie roku 2018 
 Rok 2018 był kolejnym okresem w działalności Stowarzyszenia. Dzięki bieżącej popularyzacji 
ruchu światowych kongresów górniczych w roku 2018 do Stowarzyszenia przystąpiły w charakterze 
członka wspierającego: 

 Lubelski Węgiel Bogdanka S.A., 

 Jastrzębska Spółka Węglowa (reaktywacja uczestnictwa), 

 Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. (reaktywacja uczestnictwa), 
 

W roku 2018 wolę przystąpienia do Stowarzyszenia w charakterze członka wspierającego 
wyraziła firma ABB z siedzibą w Warszawie.  
 Kondycja finansowa Stowarzyszenia  PK ŚKG znacząco się poprawiła po składkach jakie 
dobrowolnie wpłacili nowi członkowie wspierający. Dzięki temu rok 2019 zapowiada się kolejnym 
rokiem aktywnego wspierania ruchu światowych kongresów Górniczych. 
 
 
  



IV  Działalność Stowarzyszenia Polski Komitet Światowego Kongresu 
Górniczego w roku 2019 

 
1. Informacje ogólne 
 
a) Stan Stowarzyszenia na koniec listopada roku 2019 

 Członkowie indywidualni:  - 53 osoby, (lista  - załącznik  tabela 1a) 

 Członkowie wspierający - 10 przedsiębiorstw, które wstąpiły do Stowarzyszenia  (lista - 
załącznik tabela 1b)   z  czego 7 to członkowie aktywni do roku 2019.  

 Kandydaci wspomagający (ABB). 
b) Skład Zarządu Stowarzyszenia (bez zmian) 

 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. Paweł Markowski (PAK Kopalnia Węgla Brunatnego  Konin)  -członek  
 

2. Najważniejsze działania Stowarzyszenia w roku 2019 
 W roku 2019 Zarząd Stowarzyszenia Polski Komitet Światowego Kongresu Górniczego 
uczestniczył aktywnie w: 

a) Spotkaniu Prezydium IOC w AGH w Krakowie z udziałem: 
o Prezydenta IOC prof. Marka Cały, 
o Sekretarza Generalnego IOC dr Jacka Skiby 
o Wiceprzewodniczącego IOC prof. Leopolda Webera. 
o Przewodniczącego Polskiego Komitetu ŚKG  prof. Piotra Czai  

Ustalenia spotkania 

 W trakcie spotkania ustalono ostatecznie treść zapisów w nowym statucie IOC 
WMC, które zostały poddane pod dyskusje i głosowanie na 100 posiedzeniu IOC w 
Arequipe w Peru we wrześniu 2019 r.  

 W sprawie regulaminu „Krupiński scholarship” ustlono, że działanie to będzie 
nosiło nazwę: „Krupiński Award” (Nagroda Krupińskiego). Przyjęto ostatecznie 
strukturę całego programu wyrażając nadzieję, że IOC w Arequipie przyjmie 
regulamin w całości. 

 Wyrażono również wolę aby program „Krupiński Award” przeprowadzić po raz 
pierwszy podczas 26 Światowego Kongresu Górniczego w Brisbane w Australii w 
roku 2021. 

b)  Doroczne  Walne zebranie Członków Stowarzyszenia Polski Komitet Światowego 
Kongresu Górniczego 5.04.2019.  

 
W dniu 5.04.2019 r. w AGH w Krakowie odbyło się doroczne walne zebranie Członków 
Stowarzyszenia Polski Komitet Światowego Kongresu Górniczego. Do najważniejszych decyzji 
zebrania należały: 

 Zmiany w Statucie Stowarzyszenia  

 Zatwierdzenie i przyjęcie Sprawozdania merytorycznego za rok 2018 oraz sprawozdania 
finansowego z działalności Stowarzyszenia.  

 Przyjęcie planu działania Komitetu na rok 2019.  

 Przyjęcie informacji oraz zadań dla Komitetu na 100. Spotkanie IOC w Arequipie (Peru w dniach 
15-18.09.2019 r.  



Do pozytywnych obserwacji roku 2019 należy zaliczyć: 

 poprawę postrzegania Polskiego Komitetu i jego działania przez niektóre przedsiębiorstwa, 
które wznowiły lub podjęły członkostwo w charakterze członka wspomagającego. Faktem 
tym znacząco poprawi się sytuacja finansowa Stowarzyszenia, które będzie mogło realizować 
w pełni program IOC. 

 walne zebranie zadecydowało o zwołaniu zebrania sprawozdawczo-wyborczego w kadencji 
2015-2019 oraz wybory nowego Zarządu na dzień 14.11.2019 r. 
 

c)  Zmiana biura finansowego obsługującego Stowarzyszenie 
 Negocjacje dotyczące obniżenia kosztów obsługi finansowej Stowarzyszenia 

przeprowadzone w roku 2018 i zakończone sukcesem okazały się jednak zbyteczne. Z 
nieznanych przyczyn Biuro Finansowe Fenig wypowiedziało umowę o dalsze świadczenie 
usług finansowych. 

 Wobec tego faktu dokonano zmiany na biuro finansowe „Notax”. Wymusza to pewne 
zmiany w zakresie pracy członków Zarządu Stowarzyszenia. Wskazane jest powołanie 
funkcji skarbnika. 

 
d)  Udział Komitetu w 100. Posiedzeniu IOC w Arequipie – Peru  

 

W dniu 15 września 2019 roku odbyło się  w Arequipie (Peru) doroczne posiedzenie robocze 

Międzynarodowego Komitetu Organizacyjnego Światowych Kongresów Górniczych z udziałem 

przedstawicieli Polskiego Komitetu Narodowego IOC WMC, który reprezentowali: prof. Piotr Czaja – 

przewodniczący oraz upoważniony przez Komitet przedstawiciel LW Bogdanka dr inż. Łukasz Herezy. 

Organizatorem spotkanie było Stowarzyszenie Inżynierów Górniczych w Peru – oddział Arequipa. 

Peru – jeden z największych górniczych krajów świata – ubiega się o prawo organizacji 27. 

Światowego Kongresu Górniczego w roku 2024. Peru było bardzo aktywnym członkiem 

Międzynarodowego Ruchu światowych Kongresów górniczych jeszcze za czasów prof. Bolesława 

Krupińskiego organizując dokładnie przed 50 laty w roku 1974 ósmy Światowy Kongres Górniczy w 

Limie. 

Miejscem obrad IOC był „Klub Arequipa” – Urokliwy obiekt o bardzo bogatej historii – 

reprezentacyjne miejsce na spotkania na wysokim szczeblu.  

 
Najważniejsze wydarzenia 100. posiedzenia  IOC WMC Arequipa 2019 

 
 W przeddzień Posiedzenia IOC w dn. 14.09.2019 odbyło się w hotelu „Casa Andina 

Select”  posiedzenie Prezydium IOC, na które zaproszono również delegację z Rosji 
oraz przewodniczącego Komitetu Narodowego Polski PROF. Piotr Czaja  

 W dniu 15.09.19 przed rozpoczęciem obrad IOC o godz. 9.00 zebrał się podkomitet 
ds. Kadrowych tj. przyjęcia nowych członków obradujący pod przewodnictwem prof. 
Leopolda Webera – wiceprezydenta  IOC. 

 Rezultaty posiedzenia IOC 
Prezentacja raportów roboczych przedstawionych przez : 

o Wiceprezydenta IOC dr Narayana dotyczący aktywności IOC w Azji Południowo-
Wschodniej.  

o Komitetu organizacyjnego 25. Światowego Kongresu Górniczego w Astanie 2018 
(Kazachstan) i rezultatach kongresu. 



o Komitetu organizacyjnego 26. Światowego Kongresu Górniczego w Brisbane 
(Australia)- 2021. 

o Komitetu Narodowego Peru w sprawie przygotowań do organizacji 27. 
Światowego Kongresu Górniczego w Limie (Peru), 2024. 

o Raport sekretarza generalnego o stanie IOC wg stanu na rok 2019. Sekretarz 
Generalny zaprezentował tabelę wpłat składki członkowskiej na rzecz IOC 
apelując o jej uzupełnienie. Większość spośród 36 krajów ma poważne braki w 
opłacaniu składek. Stan ten nie pozwala IOC na realizacje wybranych celów. 
Funkcjonowanie sekretariatu IOC finansuje w całości strona Polska – w tym 
Stowarzyszenie Polski Komitet Światowego Kongresu Górniczego. 

o Wiceprezydent  IOC prof. Leopold Weber przedstawił proponowane zmiany  
członkostwa w IOC zgodnie z wynikami pracy Podkomitetu ds. przyjęcia nowych 
członków (Kadrowego). 

Podjęte decyzje  
o Członkowie IOC w głosowaniu jawnym zatwierdzili propozycje zmian w składzie 

osobowym IOC oraz przyjęcie Chile do IOC. 
o Prezydent przedstawił zgłoszone propozycje organizacji 103 posiedzenia IOC 

(101 Moskwa -2020, 102- Brisbane 2021, 103 – 2022 - ? Mocna kandydatura jest 
stolica Mongolii – Ułan Bator. Mongolia - kraj o bardzo znaczącym potencjale 
górniczym - będzie zabiegać o prawo do organizacji kolejnego Światowego 
Kongresu Górniczego w tym kraju.  

o Prezentacja Narodowego Komitetu Federacji Rosyjskiej – propozycji 
zorganizowania kolejnego 22 lub 23 Kongresu w Moskwie. 

o Sprawozdanie z pracy podkomitetów (Sub-committee – Task Group) prof. 
Leopold Weber, 

Dyskusja nad proponowanymi zmianami w Statucie Stowarzyszenia.  
o Zaprezentowano i przedyskutowano zmiany Statutu.  
o Przyjęto wersję roboczą, która po dopracowaniu edycyjnym zostanie 

zaprezentowana na stronie WWW.  
o Do statutu załącznikiem nr 4 wprowadzono zapis o nagrodzie Krupińskiego 

(Krupinski Award) zgodnie z opracowanym przez Podkomitet prof. Piotra Czai 
(Polska) regulaminem nagrody. 

o Strona Australijska wyraziła duże zainteresowanie przeprowadzeniem tego 
konkursu na najlepszego młodego reprezentanta kraju na 26. Światowym 
Kongresie  Górniczym w Australii w roku 2021. 
 

3. Kondycja finansowa Stowarzyszenia na końcu kadencji 2015-2019 
 

Dzięki intensywnym zabiegom zarządu Stowarzyszenia oraz życzliwości i zainteresowaniu 
niektórych przedsiębiorstw, które reaktywowały członkostwo w PK ŚKG lub przystąpiły do 
Stowarzyszenia stan finansowy wydatnie się poprawił. 

a) Przychody i wydatki Stowarzyszenia w roku 2019 
Na przychody składały się: 

o Składki członków wspomagających  50 000,00 PLN 
o Składki członków zwyczajnych         1300,00 PLN 

Suma      51 300,00 PLN 
Główne wydatki to:  

o Wydatki na działalność w roku 2019 (delegacje)    16 974,08 PLN 



o Wydatki związane z prowadzeniem księgowości i banki    3 826,15  PLN 
o Suma wydatków w roku 2019     20 800,23 PLN 

Wynik finansowy roku 2019 jest dodatni i wynosi        30 499,82 PLN  

Stan konta Stowarzyszenia na dzień 18.11.2019 wynosi  102 345,21 PLN 

 

V Podsumowanie Kadencji 2015-2019  
 

Uwzględniając powyżej przedstawione fakty oraz dołączone do niniejszego dokumentu 

sprawozdanie finansowe sporządzone przez Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia należy stwierdzić, że 

kadencja 2015-2019: 

1. Pozwoliła na utrzymanie dobrego poziomu reprezentowania polskiego górnictwa na arenie 

międzynarodowej.  

2. Utwierdziła  stanowisko Prezydenta  i Sekretarza Generalnego  IOC w rękach Polaków. 

3. Pozwoliła zorganizować 2 Polskie Kongresy Górnicze (2015 – Wrocław, 2018 - Kraków) oraz dwa 

Światowe Kongresy Górnicze (Rio de Janeiro – 2016 i Astana – 2018). Wszystkie te wydarzenia w 

sposób wyrazisty ukazały stan górnictwa w Polsce i na Świecie.  

4. Aktywność i praca polskiej delegacji narodowej na forum IOC przygotowała grunt pod realizację 

konkursu o nagrodę profesora  Krupińskiego („Krupiński Award”). Opracowany regulamin i 

harmonogram konkursu bardzo wydatnie wpływa na proces „upamiętniania zasług prof. 

Krupińskiego – twórcy ruchu  Światowych Kongresów Górniczych. 

5. Dzięki znaczącemu wsparciu finansowemu członków wspierających pozwoliła na odbudowę 

kondycji finansowej Stowarzyszenia. 

6. Wypracowała i wprowadziła do statutu istotne zmiany w statucie Stowarzyszenia, które między 

innymi dopuszczają do pełnego decydowania o sprawach Stowarzyszenia przedstawicieli 

członków wspierających dając im prawo do głosu stanowiącego. 

7. Zaczęła przyciągać do Stowarzyszenia nowych członków zwyczajnych w tym ludzi bardzo 

młodych o dużym potencjale aktywności międzynarodowej. 

8. Publikując na stronie internetowej Stowarzyszenia wszystkie najważniejsze wydarzenia w 

organizacji oraz drukując broszurę o Ruchu „Światowe kongresy górnicze” znacząco wzbogacił 

widzę o 70 letnim ruchu organizującym światowe kongresy górnicze. 

9. Działania Stowarzyszenia Polski Komitet Światowych Kongresów Górniczych potwierdzają w całej 

rozciągłości sens jego powołania i dalszego działania. 

 

Prof. Piotr Czaja  

Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia PK śKG 

Kraków,  19 listopada 2019 r.  

 

  



Wykaz publikacji w roku 2018 związanych z popularyzacją  Światowych Kongresów Górniczych 

 

1.  

2. Czaja P.: Obecny stan przemysłu wydobywczego surowców mineralnych w świecie — Current 

condition of mining industry for mineral resources worldwide / Piotr CZAJA // Przegląd 

Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2018 t. 74 nr 11, s. 29–34. — Bibliogr. s. 34, Streszcz., Abstr.. 

3. Czaja P. Górniczy Kazachstan gospodarzem Jubileuszowego 25 Światowego Kongresu 

Górniczego — Kazachstan – the host of 25th World Mining Congress / Piotr CZAJA // Przegląd 

Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2018 t. 74 nr 11, s. 24–28. — Bibliogr. s. 28, Streszcz., Abstr.. — 

4. Czaja P.: 25 Jubileuszowy Światowy Kongres Górniczy w Astanie Kazachstan. Biuletyn  AGH. 

nr 128/129 Kraków, sierpień/wrzesień 2018.  

5. CZAJA P., DUBIŃSKI J.: Inżynierowie górnicy niepodległej Polski liderami integracji górniczej 

na świecie - rola organizacji Światowy Kongres Górniczy.  Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. 
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Załączniki (do wiadomości członków  Stowarzyszenia): 
1. Lista członków Indywidualnych Stowarzyszenia (2019). Tabela 1a 
2. Lista członków wspomagających (2019). Tabela 1b. 
 

 


