
PROGRAM XXIX KONFERENCJI „AKTUALIA I PERSPEKTYWY GOSPODARKI SUROWCAMI MINERALNYMI” 
 

Środa - 6 listopada  
od 11.30 — Rejestracja uczestników 

13.00-14.00 — Obiad 

14.15 OTWARCIE KONFERENCJI 

14.30-16.30 SESJA I 
Sesja prezentująca wnioski płynące z dyskusji o aktualnych 
problemach polskiej geologii i górnictwa oraz kompleksowej 
wizji zmian w tym obszarze 

S. Mazurek (PIG-PIB) – Określenie optymalnego (dla gospodarki i 
dla środowiska) umiejscowienia geologii w strukturze administracji 
rządowej i jej relacji w stosunku do działów administracji oraz 
gałęzi gospodarki 
K. Szamałek (UW), J. Stefanowicz (Juris), M. Nieć (IGSMiE) – 
Dostosowanie przepisów prawa do obecnych i przyszłych potrzeb 
działalności geologicznej i górniczej 
T. Peryt, S. Wołkowicz (PIG-PIB) – Określenie optymalnego 
miejsca i roli państwowej służby geologicznej, mechanizmów jej 
finansowania oraz nadzoru nad wykonywaniem jej zadań  
K. Galos (IGSMiE) – Postulaty dotyczące docelowego kształtu 
dokumentu Polityka Surowcowa Państwa 

16.30-17.00 — Przerwa na kawę 

17.00-18.30 SESJA II 
Dyskusja panelowa poświęcona aktualnym problemom 

polskiej geologii i górnictwa 

19.30 – Kolacja regionalna  

Czwartek - 7 listopada 
8.00-9.30 — Śniadanie 

9.30-11.15 SESJA III 
Sesja poświęcona pamięci Tadeusza Smakowskiego 

K. Galos (IGSMiE) – Tadeusz Smakowski (1950-2019) – sylwetka 

geologa i organizatora 

E. Lewicka, J. Kamyk, K. Galos, A. Burkowicz, J. Szlugaj, K. 

Guzik, A. Kot-Niewiadomska (IGSMiE) – Bilansowanie gospodarki 

surowcami mineralnymi w Polsce 

M. Sokołowski, M. Szuflicki, K. Szamałek (PIG-PIB) – Tadeusz  

Smakowski i jego rola w zakresie stworzenia zasad udostępniania 

informacji geologicznej będącej własnością Skarbu Państwa 

K. Szamałek, M. Szuflicki (PIG-PIB) – Ewolucja zakresu i 

znaczenia Bilansu zasobów perspektywicznych kopalin Polski 

S. Wołkowicz (PIG-PIB) – Madagaskar: geologia, złoża surowców 

mineralnych i warunki inwestowania 

K. Galos (IGSMiE) – Rozwój rynku kruszyw naturalnych łamanych w 

Polsce po 2000 roku 

11.15-11.30 — Przerwa na kawę 

11.30-13.30 SESJA IV 
J. Orlof, P. Wojtacha (WUG) – Kilka zdań o wykonywaniu 

działalności bez wymaganej koncesji 

A. Lipiński (UHP Częstochowa) − Aktualne problemy prawne 

geologii i górnictwa 

M. Wiland (BU Ecoland) - Pożądane kierunki harmonizacji polityki 

przestrzennej i polityki surowcowej 

J. Stefanowicz (Juris) - Zagospodarowanie surowców mineralnych 

pozostawianych w złożu, w wyrobiskach i w odpadzie wydobywczym 

– potrzeba regulacji 

K. Zieliński (Mozów Copper) – Dokumentowanie stratoidalnych złóż 

rud miedzi i srebra – krytyczna analiza przepisów prawnych 

P. Bojarski (PGG) – Udział społeczeństwa w postępowaniach 

koncesyjnych 

J. Badera (UŚl), P. Kocoń (UE Katowice) - Koncepcja przemocy 

symbolicznej jako droga do rozumienia procesów społecznych wokół 

eksploatacji kopalin 

13.30-14.30— Obiad 

14.45-16.15 SESJA V 
Sesja pod patronatem JSW Innowacje S.A. poświęcona 
zagadnieniom inteligentnego gospodarowania zasobami 
złóż węgla 

W. Hereźniak, A. Dyczko (JSW) – Strategia Grupy Kapitałowej 

JSW jako przykład odważnej wizji funkcjonowania przedsiębiorstwa  

surowcowego w warunkach zmieniającego się rynku 

Ł. Bednarek (JSW Innowacje) – Wdrożenie samodzielnej obudowy 

kotwowej w wyrobiskach korytarzowych JSW S.A. 

J. Hadro, J. Jureczka (PIG-PIB) –  Najnowsze doświadczenia w 

wydobyciu metanu z pokładów węgla o niskiej przepuszczalności i ich 

znaczenie dla technologii pozyskiwania metanu w Polsce 

Z. Jelonek (PetroCoal, UŚl), I. Jelonek (UŚl), M. Jach-Nocoń, A. 

Nocoń (Zamech, UŚl) – Identyfikacja zanieczyszczeń występujących 

w paliwach stałych na podstawie badań petrograficznych 

E. Hycnar (AGH), T. Ratajczak (IGSMiE) - Ewaporaty solne a 

polskie złoża węgla brunatnego 

16.15-16.45 — Przerwa na kawę 

16.45-18.30 SESJA VI 
Sesja współorganizowana z PSWZK 

R. Uberman (AFM Kraków) – Kanadyjskie uregulowania dotyczące 

ujawniania wartości aktywów geologiczno-górniczych przez spółki 

notowane na giełdzie  

R. Kotliński (USz), A. Piestrzyński (AGH) – Oceaniczne surowce 

mineralne 

S. Speczik (Mozów Copper), S. Oszczepalski (PIG-PIB), A. 

Pietrzela, T. Bieńko (UW, Mozów Copper) – Przyszłość bazy 

zasobowej rud miedzi i srebra w Polsce 

G. Lipień (KGHM), M. Worsa-Kozak (PWr) – Eksploracja złóż 

surowców mineralnych w Polsce – inny punkt widzenia 

M. Twardowski, W. Kaczmarek, P. Kosydor, R. Rożek (KGHM) 

– Szacowanie zasobów składników współwystępujących na potrzeby 

sporządzania planów produkcji rudy miedzi w KGHM Polska Miedź SA 

A. Wojciuszkiewicz, W. Kaczmarek (KGHM), J. Mucha, M. 

Wasilewska-Błaszczyk (AGH) – Badania gęstości objętościowej 

rud Cu-Ag w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym (KGHM 

Polska Miedź SA) 

19.30 — Uroczysta kolacja 

Piątek – 8 listopada 
8.00-9.30 — Śniadanie 

9.30-10.00 SESJA VII – SESJA POSTEROWA 
A. Kot-Niewiadomska (IGSMiE) – Projekt ROBOMINERS - 

przyszłość efektywnego górnictwa 

K. Guzik. A. Burkowicz, K. Galos (IGSMiE) – Czynniki 

warunkujące ryzyko dostaw wybranych surowców krytycznych dla 

Unii Europejskiej – wyniki analizy w ramach projektu MinLand 

J. Auguścik (IGSMiE) – Projekt INFACT 

A. Ciurej, M. Struska, A. Wolska (UP Kraków), W. Chudzik 

(Lafarge) – Atrakcje geoturystyczne terenu pogórniczego na 

przykładzie dawnej sztolni „Teresa”, Góra Miedzianka koło Chęcin 

W. Glapa (P.Wr.), T. Zawadzki (KOSD Niemodlin) - Wykorzystanie 

wyrobisk poeksploatacyjnych w województwie opolskim 

M. Kasprzyk, I. Jelonek (UŚl) – Litotypy jako wskaźnik środowiska 

sedymentacji na przykładzie węgla z pokładów z KWK Mysłowice–

Wesoła 

J. Roszkowska-Remin, T. Podhalańska, W. Janas i in. 

(PIG-PIB) – Strefy perspektywiczne występowania 

niekonwencjonalnych złóż węglowodorów w niższym paleozoiku w 

Polsce  - stan wiedzy i widoki na przyszłość 

Ł. Wojcieszak, D. Kafara (PIG-PIB) – Państwowa Służba 

Geologiczna monitoruje nieprawidłowości w odkrywkowej 

eksploatacji kopalin – informacje o rozpoczęciu projektu  

10.00-10.30 — Przerwa na kawę 

10.30-12.30 SESJA VIII 
K. Guzik, K. Galos (IGSMiE) – Kilka uwag o wystarczalności bazy 

zasobowej surowców skalnych w Polsce 

P. Wyszomirski (PWSZ Tarnów), M. Gajek (AGH) - Ił poznański ze 

złoża Słowiany (Dolny Śląsk) i perspektywy jego wykorzystania w 

przemyśle ceramicznym 

S. Oszczepalski, A. Chmielewski, K. Szamałek (PIG-PIB) – 

Cechsztyńskie złoża rud Cu-Ag i obszary perspektywiczne: przeszłość, 

teraźniejszość i przyszłość 

S.Z. Mikulski, J. Wiszniewska, M. Markowiak i in. (PIG-PIB) –  

Weryfikacja stanu wiedzy o mineralizacji metalami ziem rzadkich 

(REE) w wybranych formacjach metalogenicznych w Polsce wraz z 

pilotażową oceną ich perspektyw złożowych  

P. Lenik, P. Kuć, S. Salwa (PIG-PIB) - Perspektywy występowania 

złóż rud metali w Górach Świętokrzyskich i ich obrzeżeniu 

M. Szuflicki, M. Sokołowski, P. Gałkowski (PIG-PIB) –  

Udostępnianie informacji o surowcach mineralnych zgromadzonych w 

bazach danych PIG-PIB za pomocą aplikacji internetowych  

M. Sokołowski (PIG-PIB) – System informacji geologicznej w Polsce 

- wczoraj i dziś, a jutro? Przyczynek do dyskusji 

12.30 ZAKOŃCZENIE OBRAD 

13.00-14.00 — Obiad 



INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW 

 

XXIX Konferencja z cyklu „Aktualia i Perspektywy 

Gospodarki Surowcami Mineralnymi” odbędzie się  

w dniach 6-8 listopada 2019 r. w Hotelu 

„Perła Południa” w Rytrze k. Nowego Sącza, 

tel. (018) 446 90 31–33, www.perlapoludnia.pl.   

 

Hotel dysponuje m.in. pełnowymiarowym krytym 

basenem, strefą SPA i Wellness, sauną, solarium, 

salą fitness, grotą solną, bilardem, bezpłatnym 

parkingiem dozorowanym. 

 

Korespondencję dotyczącą Konferencji 

prosimy kierować na adres: 

Instytut Gospodarki Surowcami 

Mineralnymi i Energią PAN 

ul. J. Wybickiego 7A 

31-261 Kraków 

z dopiskiem: „XXIX KONFERENCJA” 

 

 

 

Dodatkowych informacji udzielają: 

 Jarosław Szlugaj  (tel. 12 617 16 17) 

 Katarzyna Guzik   (tel. 12 617 16 46) 

     faks  12 632 20 68 

     e-mail: aktualia@min-pan.krakow.pl 
 

 

 

https://konferencja-aktualia.min-pan.krakow.pl/ 

 

 

Uwaga dla autorów: Prezentacja przewidywana 

jest w programie Powerpoint – dostępny będzie 

projektor komputerowy wraz z komputerem.  

Czas wystąpienia – maks. 15 minut 
 

Autorzy posterów proszeni są o ich dostarczenie w 

formacie A1 (59,4 cm x 84,1 cm). Organizatorzy 

przewidują trzyminutowe prezentacje każdego z 

posterów.  

Osoby zainteresowane uczestnictwem w 

konferencji, które do 31.10.2019 r. nie przesłały 

zgłoszenia, proszone są o kontakt telefoniczny lub 

mailowy z Organizatorami do 4.11.2019 r. włącznie, 

w celu sprawdzenia możliwości zakwaterowania w 

hotelu. 

Koszty uczestnictwa (zł): 

opłaty:   netto    brutto 

 pełna opłata                             1400    1722 

 dopłata do pokoju 1-osobowego* 

                                              460      566 

 koszt uczestnictwa w jednym                            

dniu (bez noclegu)                 545      670  

 opłata za pobyt osoby towarzyszącej lub kierowcy 

w pokoju dwuosobowym            800      984 

* pod warunkiem posiadania wolnych miejsc 

Pełna opłata obejmuje: materiały konferencyjne, 

zakwaterowanie, całodzienne wyżywienie, imprezy 

towarzyszące. 

Wpłaty prosimy przesyłać na konto: 

Bank Gospodarstwa Krajowego 

nr 36 1130 1150 0012 1266 6620 0001 

z adnotacją: „Aktualia+nazwisko uczestnika” 

 

 

Instytut Gospodarki Surowcami 
Mineralnymi i Energią 
Polskiej Akademii Nauk 
Pracownia Polityki Surowcowej  
 

zaprasza 

do wzięcia udziału w 

 XXIX KONFERENCJI 

z cyklu 
 

„AKTUALIA I PERSPEKTYWY 

GOSPODARKI SUROWCAMI  

MINERALNYMI” 

pod patronatem 

Ministra Energii 
oraz 

Głównego Geologa Kraju 
 

PARTNER 
         

 

Sponsor  

 

Patronat medialny  

          

6–8 listopada 2019 r. 

Rytro - Hotel Perła Południa 
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