
PROTOKÓŁ 

z poszerzonego posiedzenia  Zarządu Stowarzyszenia 

Polskiego Komitetu Światowego Kongresu Górniczego  

odbytego w dniu 10.06.2022 r. w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach. 

 

I.  Obecni wg listy obecności członkowie Zarządu oraz członkowie Polskiego Komitetu 

Narodowego IOC WMC.  

 

II. Porządek obrad przedstawiał się następująco:  

 

1. Otwarcie zebrania 

2. Zatwierdzenie programu zebrania. 

3. Prezentacja stanu Stowarzyszenia PK ŚKG 

4. Strategia dalszego działania Stowarzyszenia i przygotowania do Walnego Zebrania 

Członków Stowarzyszenia. 

5. Sprawy polskiej reprezentacji w IOC WMC. 

6. Strategia współpracy Polskiego Komitetu Narodowego z IOC WMC. 

7. Wolne wnioski. 

 
III. Przebieg zebrania 

ad. 1. 

Obrady Zarządu Stowarzyszenia  otworzył i poprowadził prezes prof. Piotr Czaja.  

ad. 2. 

Przewodniczący zebrania prof. Piotr Czaja przeprowadził formalnie zatwierdzenie 

porządku dziennego obrad zarządu. Sprzeciwu nie stwierdzono.  

 

ad. 3.  

Przewodniczący zebrania prof. Piotr Czaja zaprezentował stan obecny Stowarzyszenia 

Polski Komitet Światowego Kongresu Górniczego. Zwrócił uwagę, że finanse 

Stowarzyszenia są na zadowalającym poziomie, co przy wsparciu członków wspomagających 

pozwoliło na rezygnację ze składek członkowskich od członków indywidualnych. Podkreślił 

trudną sytuację górnictwa węglowego w Polsce i na świecie i przypomniał, że górnictwo to 

także rudy, kruszywa i inne surowce mineralne. Poinformował, że pomysł ufundowania 

stypendium im. Krupińskiego dla młodych naukowców jest wdrażany, aczkolwiek 

organizator najbliższego Kongresu w Brisbane zmienił nieco formę proponowanej nagrody. 

Tym samym na dzień dzisiejszy nie jest jasne jaka forma zostanie zaaprobowana w tym 

względzie przez organizatorów Kongresu. Przewodniczący poinformował też o konieczności 

aktualizacji kwestii związanych z KRS odnośnie działającego w Polsce IOC. Obecnie 

działalność ta jest podpięta pod Stowarzyszenie, ale jednostka ta powinna mieć odrębną 

osobowość prawną i rozliczać się oddzielnie ze swojej działalności. 

 

ad. 4. 



Przewodniczący stwierdził, że ze względu na aktualną sytuację względem górnictwa, a 

także pojawiające się problemy zdrowotne nie będzie się ubiegał o kontynuację pełnienia 

funkcji prezesa SPKŚG. Stwierdził, że nadszedł czas, aby wybrać nowego prezesa 

i zaproponował, aby na najbliższym walnym zgromadzeniu członków Stowarzyszenia 

kandydatem na ten urząd został pan prof. Stanisław Prusek – dyrektor generalny GIG, który 

nie odmówił, ale stwierdził, że w jego ocenie lepszymi kandydatami byliby Janusz Olszowski 

albo prof. Tomasz Niedoba. Pan Janusz Olszowski stwierdził, że szkoda, że prof.  Piotr Czaja 

zamierza zrezygnować z funkcji prezesa i jednocześnie poinformował, że formalnie nie jest 

aktualnie członkiem Stowarzyszenia i aby nim ponownie zostać powinien złożyć stosowny 

wniosek akcesyjny. Prof. Piotr Czaja potwierdził i zaoferował panu Januszowi Olszowskiemu 

natychmiastowe przyjęcie w poczet członków zwyczajnych. Jednocześnie stwierdził, że w 

jego ocenie będzie lepiej dla Stowarzyszenia jeżeli prezesem zostanie dyrektor Głównego 

Instytutu Górniczego, a kandydatura prof. Stanisława Pruska w tym zakresie jest bardzo 

dobra. Stwierdził, że potrzebny jest tutaj osoba mająca bardzo dobre kontakty z  przemysłem, 

a tzw. „unaukowienie” Stowarzyszenia nie sprzyja jego rozwojowi. Jednocześnie 

zaproponował, aby siedziba Stowarzyszenia nadal miała miejsce w Krakowie a prof. Tomasz 

Niedoba pełniłby nadal rolę Sekretarza i skarbnika jednocześnie. Prof. Stanisław Prusek 

podsumował, że w jego ocenie najlepszym kandydatem byłby prezes GIPH Janusz Olszowski, 

jeżeli jednak będzie wolą członków, aby to On został prezesem to zgodzi się przyjąć tą 

funkcję. 

ad. 5.  

Przewodniczący prof. Piotr Czaja jeszcze raz podkreślił, że obecnie sprawy finansowe  

dotyczące działalności IOC prowadzone są przez Stowarzyszenie PKŚKG. Uznał, że z 

prawnego punktu widzenia ta sytuacja nie jest właściwa i ponowił swój apel, aby IOC WMC 

uregulowało tę sprawę. Janusz Olszowski stwierdził, że zapisy w statucie Stowarzyszenia nie 

przeszkadzają w prowadzeniu finansów IOC. Tym samym obecna sytuacja jest dopuszczalna.  

W sprawach dalszego reprezentowania Polski w IOC prof. P. Czaja poinformował, 

że planuje w najbliższym czasie zrezygnować z członkostwa w IOC i na swoje miejsce 

proponuje dr hab. inż. Tomasza Niedobę, prof. AGH. Podobnie Prof. dr hab. inż. 

Monika Hardygóra poinformowała, że Ona również nie będzie kontynuować swojej 

działalności w IOC i na swoje miejsce zaproponowała Prof. dr hab. inż. Radosława 

Zimroza. Przewodniczący stwierdził, że kandydatury prof. Niedoby i  prof. Zimroza sa 

bardzio dobre. Prof. R. Zimroz wcześniej musi zostać członkiem Stowarzyszenia PKŚKG. 

Prof. Hardygóra potwierdziła, że prof. Zimroz w najbliższym czasie zapisze się do 

Stowarzyszenia. Zaproponowano również, że w nowym składzie IOC powinna znaleźć się 

także kobieta. Janusz Olszowski stwierdził, że w Jego opinii kandydatką na to miejsce 

mogłaby być prof. dr hab. Katarzyna Zarębska. Stanisław Prusek zauważył, że doskonałym 

kandydatem byłaby dr Alicja Krzemień. Przewodniczący zebrania podsumował, że wszystkie 

te kandydatury są bardzo dobre i w najbliższym czasie należy je formalnie zgłosić do IOC. 

Zebrani nie wnieśli zastrzeżeń do proponowanych zmian.  

 



 

ad. 6.  

Prof. Piotr Czaja raz jeszcze zachęcił do uregulowania kwestii prawnych dotyczących 

działalności IOC WMC. Dr inż. Jacek Skiba potwierdził, że prezydent IOC prof. Marek Cała 

rozpoczął działania w tym zakresie. Sytuacja ta zostanie w najbliższym czasie skorygowana. 

ad. 7. 

Przewodniczący zebrania prof. Piotr Czaja poinformował, że pismem z dnia 

14.04.2022 r. z członkostwa w Stowarzyszeniu PKŚKG zrezygnował prof. dr hab. inż. Antoni 

Tajduś. Zarząd przyjął tę informację ze smutkiem i postanowił przenieść prof. Antoniego 

Tajdusia do grona członków Seniorów, na których nie ciąży obowiązek uczestnictwa 

w zebraniach walnych Stowarzyszenia i w głosowaniach nad sprawozdaniami rocznymi.   

Wobec braku dalszych propozycji i wolnych wniosków, Przewodniczący zakończył zebranie 

Zarządu. 

 

Protokolant         Przewodniczący 

 

Dr hab. inż. Tomasz Niedoba  prof. AGH     Prof. dr hab. inż. Piotr Czaja 

 

Załączniki: 

 1.  Lista obecności 

2. Kopia maila prof. A. Tajdusia.: 


