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Pięciu górników

Praktycznie rzutem na taśmę mówiąc językiem sportu, zorganizowaliśmy XXIX Szkołę 

Eksploatacji Podziemnej w roku 2020, a przed nami piękny jubileusz 30-lecia naszej działalności, 

czyli czas na wspomnienia, ale i myślenie o przyszłości. Tym bardziej, że górnictwo się zmienia 

w tempie niezwykłym i dotyczy to wyzwań jakie stawiają przed branżą rosnące wymagania 

społeczne, środowiskowe czy techniczne.

Przed nami XXX Szkoła 
Eksploatacji Podziemnej 

Górnictwo światowe wyjątkowo dobrze zniosło zderzenie z Czarnym 
Łabędziem, jakim okazała się pandemia, uzyskując bardzo dobre wy-
niki finansowe niewiele odbiegające od roku 2019. Czarnym Łabę-
dziem Nassim Taleb nazywa nieprzewidywalne zdarzenia, które rzą-
dzą naszym życiem, co opisał w swojej najbardziej poczytnej książce 
pt. „Czarny Łabędź. Jak nieprzewidywalne zdarzenia rządzą naszym 
życiem”. Wprawdzie w jednym z wywiadów stwierdził, że on i inni 
naukowcy ostrzegali i przewidywali możliwość wystąpienia pande-
mii, ale opinie te są osamotnione. Zdecydowana większość zgadza się 
z poglądem, który zaprezentował Albert Camus w słynnej „Dżumie”, 
iż ,,Na świecie było tyle dżum, co wojen. Mimo tego dżumy i wojny za-
stają ludzi zawsze tak samo zaskoczonych”. I nie inaczej było w przy-
padku pandemii COVID-19, która ciągle mutując, obnaża słabość nie 
tylko służby zdrowia w Polsce, ale też wielu krajów na Świecie, ciągle 
powiększając liczbę ofiar.

To katastrofalne wydarzenie ma miejsce w niezwykłej dramatycz-
nej sytuacji jaką jest wyścig z czasem mający na celu zmniejszenie 
ilości gazów cieplarnianych będących bezpośrednią przyczyną zmian 

klimatu, których konsekwencją jest transformacja energetyczna 
gdyż to właśnie spalane paliwa kopalne generują największe ilości 
dwutlenku węgla. W warunkach polskiej energetyki, gdzie paliwa ko-
palne stanowią podstawowe źródło energii oznacza to konieczność 
radykalnych działań w górnictwie węgla brunatnego i kamiennego. 
Spadek wydajności i problemy finansowe dotyczące branży węgla 
kamiennego zmuszają nas, jako organizatorów Szkoły, do zdecydo-
wanych działań promujących rozwiązania techniczne i innowacyjne, 
które będą wpływały na poprawę sytuacji ekonomiczno-finansowej 
spółek i kopalń. 

Szkoła jest związana z górnictwem węgla kamiennego od początku 
swojego istnienia. Pierwsze nasze spotkania zdominowane były dzia-
łaniami restrukturyzacyjnymi. Były one koniecznością po przejściu 
z niewydolnego systemu gospodarczego czasów komunistycznych 
do gospodarki rynkowej. Brak konsekwentnych ciągłych działań na 
rzecz dogłębnych rozwiązań jest widoczny do dzisiaj. 

XXX Jubileuszowa Szkoła Eksploatacji Podziemnej zapowiada się 
niezmiernie pracowicie. Przed nami sesja plenarna będąca obra-

TEKST: JERZY KICKI   FOTO: GRZEGORZ ŁYKO
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zem transformacji, jakie zachodzą w energetyce i dotykają górnic-
twa węgla kamiennego w Polsce oraz działań, jakie podejmują spółki 
górnicze na rzecz poprawy efektywności energetycznej i rozwoju 
odnawialnych źródeł energii. Kilkanaście sesji tematycznych będzie 
przekazem działań szczegółowych w różnych obszarach górnictwa. 

Tegoroczna Szkoła odbywa się w momencie ważnym dla spółek 
górniczych nie związanych z węglem, a mianowicie dla KGHM Polska 
Miedź SA i ZGH Bolesław SA. Górnictwo rud cynku i ołowiu prze-
chodzi do historii z podniesionym czołem. Wyczerpanie zasobów 
złóż rejonu olkuskiego skłoniły kierownictwo firmy do przygotowa-
nia strategii, która może być wzorem dla wszystkich, którzy kończą 
działalność górniczą. 

KGHM Polska Miedź SA obchodząca jubileusz 60-lecia działalno-
ści, jest największym producentem srebra na świecie i znaczącym 
miedzi, ale też największym „pożeraczem” energii w Polsce, angażu-
jącym aktualnie ogromne środki w inwestycje zmieniające energety-
kę. Odnotowuje też po raz pierwszy zdecydowaną poprawę sytuacji 
ekonomiczno-finansowej w kopalni Sierra Gorda, której jest współ-
właścicielem obok japońskiego Sumitomo. 

Pisząc o XXX Szkole, myślę że warto przytoczyć nieco faktów hi-
storycznych związanych z jej dorobkiem. W dwudziestu dziewięciu 
Szkołach odnotowaliśmy 11 177 uczestników (niektórzy z nich byli 
wielokrotnie) wygłoszono 3721 referatów, zorganizowano kilkadzie-
siąt paneli dyskusyjnych. Szkole towarzyszyły często obrady Inter-
national Mining Forum - naszego swoistego okna na świat. Stworzo-
na Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej to wydanie ponad 100 
książek i raportów. Przez długi czas towarzyszył nam portal Teberia 
– dzisiaj nieco zapomniany. W roku 1995 ukazał się Biuletyn Infor-
macyjny Szkoły, który towarzyszy nam każdego roku i jest informa-
cją o jej działaniach i dokonaniach. Mimo usilnych starań nie udało 
nam się zachęcić do pisania uczestników SEP, a więc tych którym 
zawdzięczamy nasze istnienie, a szkoda. 

Pandemia, z którą powoli się oswajamy, potwierdza jak ważne są 
nasze spotkania i dyskusje. Świat potrzebuje surowców i przeżywa 
kolejne wielkie rozczarowanie wywołane zmianami klimatu. Realiza-
cja idei zrównoważonego rozwoju i walka z ociepleniem wymuszają 
odejście od energetyki opartej na paliwach kopalnych w kierunku 
energetyki odnawialnej, rozszerzając zestaw surowców mineral-
nych jakie są niezbędne do realizacji tych działań. Zmiany do jakich 
dochodzi w górnictwie są niezwykle szybkie. Musimy na nie reago-
wać, mając na uwadze fakt, iż narusza to dotychczasową pozycję 
górnictwa w Polsce, a proces pozyskiwania surowców mineralnych 
i zapotrzebowania będzie podlegał znacznemu przeobrażeniu. Wiele 
wskazuje na to, że już w przyszłym roku spotkamy się w nowej for-
mule – intensywnie pracujemy nad nowym projektem.     

Licznemu gronu najstarszych uczestników Szkoły dedykuję frag-
ment tekstu znakomitej piosenki wspaniałego barda jakim był Woj-
ciech Młynarski pt. „Jeszcze w zielone gramy”:

   
Jeszcze w zielone gramy, chęć życia nam nie zbrzydła 
Jeszcze na strychu każdy klei połamane skrzydła 
I myśli sobie Ikar, co nie raz już w dół runął 
„Jakby powiało zdrowo to bym jeszcze raz pofrunął” 
Jeszcze w zielone gramy, choć życie nam doskwiera 
Gramy w nim swoje role, naturszczycy bez suflera 
W najróżniejszych sztukach gramy, lecz w tej co się skończy źle 
Jeszcze nie, długo nie   

 Myślę, że pod tymi słowami może się podpisać cała brać górnicza, 
bo węgiel jeszcze długo będzie znaczył bardzo wiele dla energetyki, 
a my nauczeni wieloletnimi doświadczeniami wiemy jak bardzo bo-
lesny będzie proces transformacji energetyki i górnictwa. 

 Młodszym uczestnikom dedykuję fragment tekstu będącego 
częścią spopularyzowanej przez kabaret „Piwnica pod Baranami” 
słynnej ,,Dezyderaty” – utworu z niezwykłą historią autorstwa Maxa 
Ehrmanna amerykańskiego prawnika, ekonomisty i pisarza, którego 
pasją życia było pisanie. „Dezyderata” to przepis na mądre, aktywne 
i piękne życie. 

Niech Twoje osiągnięcia zarówno jak plany będą dla Ciebie źró-
dłem radości. Wykonaj swą pracę z sercem, jakakolwiek byłaby 
skromna, ją jedynie posiadasz w zmiennych kolejach losu. Bądź 
ostrożny w interesach, na świecie bowiem pełno oszustwa. Niech Ci 
to jednak nie zasłoni prawdziwej cnoty, wielu ludzi dąży do wznio-
słych ideałów i wszędzie życie jest pełne heroizmu.

Wierzę, że w niezwykłej atmosferze spotkamy się w hotelu Qubus 
pełni wiary, iż górnictwo jest tym rodzajem działalności człowieka, 
który zawsze będzie, a pytanie Quo vadis? może oznaczać tylko jed-
no: coraz szybsze zmiany drogą automatyzacji i cyfryzacji. O niektó-
rych z nich będziemy rozmawiać na obradach Szkoły ze świadomo-
ścią, że świat pędzi jednak jeszcze szybciej.



G
F

D
O

_A
D

_0
0

06
2

_E
N

 (0
7.

21
)

GF Piping Systems

Utrzymój chłód
COOL-FIT
Maksymalnapewność chłodzenia dzięki
preizolowanemu systemowi rur z tworzyw sztucznych.

www.gfps.com/ cool-fit

CCOOL-FIT_A4_PrintAd_AW_EN.indd 11 06/07/2021 14:52:50

OOL-FIT_A4_PrintAd_AW_EN.indd



XXX SZKOŁA EKSPLOATACJI PODZIEMNEJ

6 SEP 2021

PONIEDZIAŁEK – 27.09.2021, SALE WYKŁADOWE HOTELU QUBUS

07:00 – 10:00 Rejestracja uczestników

10:00 – 13:00 Sesja Plenarna: Nowe cele klimatyczne – skutki dla górnictwa

13:00 – 14:00 Obiad

14:00 – 16:30

Obrady w sesjach:
• Metan w kontekście transformacji sektora węglowego cz. I  

(Methane in the Context of the Transition of the Coal Sector part 1/2)
• Innowacje są wśród nas – doktoraty wdrożeniowe
• Geomatyka Górnicza – rola geoinformatyki w transformacji cyfrowej górnictwa 

(Geomatics - the role of geoinformatics in the digital transformation of mining)
• Bolter Miner – praktyka stosowania i miejsce w przyszłości eksploatacji podziemnej złóż
• GÓRNICTWO OK – czy i jak uda się zamienić w szanse wyzwania górnictwa

16:30 – 19:00

Obrady w sesjach:
• Metan w kontekście transformacji sektora węglowego cz. I  

(Methane in the Context of the Transition of the Coal Sector part 1/2)
• Innowacje są wśród nas – doktoraty wdrożeniowe
• Metody i narzędzia analizy danych sensorycznych w górnictwie
• Bolter Miner – praktyka stosowania i miejsce w przyszłości eksploatacji podziemnej złóż
• Rozwój kompetencji pracowniczych drogą wzrostu innowacyjności

19:00 – 20:00 Kolacja

20:30 – Koncert organowy w Bazylice Bożego Ciała

Program XXX Szkoła Eksploatacji
Podziemnej 

27.09 – 29.09 2021
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WTOREK – 28.09.2021,  
SALE WYKŁADOWE HOTELU QUBUS, TEATR IM. J. SŁOWACKIEGO

08:00 – 09:00 Śniadanie

09:00 – 11:30

Obrady w sesjach:
• Metan w kontekście transformacji sektora węglowego cz. II  

(Methane in the Context of the Transition of the Coal Sector part 2/2)
• Górnictwo wobec rewolucji cyfrowej – budowa infrastruktury informacyjnej
• Poprawa efektywności energetycznej i rozwój OZE w działaniach przedsiębiorstw górniczych 

Drugie życie szybów górniczych
• Dobre praktyki w zapewnieniu stateczności wyrobisk korytarzowych

11:30 – 14:00

Obrady w sesjach:
• Metan w kontekście transformacji sektora węglowego cz. II  

(Methane in the Context of the Transition of the Coal Sector part 2/2)
• Narzędzia informatyczne podnoszące efektywność procesów produkcyjnych w górnictwie 

(IT tools increasing the efficiency of production processes)
• Budowa strategii przedsiębiorstw górniczych – zarządzanie projektami
• Drugie życie szybów górniczych
• Nowe techniki i technologie w podziemnej eksploatacji złóż 
• Wyzwania techniczne rosnącej skali zagrożeń naturalnych cz. I

14:00 – 15:00 Obiad

15:00 – 16:00 Wyjazd do teatru

16:00 – 20:30 Panel Dyskusyjny, Raporty Branżowe, Gala Konkursowa

20:30 – Spotkanie Towarzyskie

ŚRODA – 29.09.2021, SALE WYKŁADOWE HOTELU QUBUS

08:00 – 09:00 Śniadanie

08:30 – Wycieczka techniczna – KWK Budryk

09:00 – 12:00

Obrady w sesjach:
• International Mining Forum 2021 – Green Scenarios
• Wyzwania techniczne rosnącej skali zagrożeń naturalnych cz. II
• Nowe techniki i technologie w podziemnej eksploatacji złóż cz. II

12:00 – Wyjazd uczestników

– sesja tłumaczona symultanicznie (PL-ENG)
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PONIEDZIAŁEK – 27.09.2021, HOTEL QUBUS
07:00 – 10:00 Rejestracja uczestników Rejestracja uczestników

10:00 – 13:00 Sesja Plenarna: Nowe cele klimatyczne – skutki dla górnictwa Sesja plenarna

13:00 – 14:00 Obiad Obiad

Sala A Sala B Sala C Sala D+E Sala H

14:00 – 16:30 Metan w kontekście transformacji 
sektora węglowego cz. I

Innowacje są wśród nas - doktoraty 
wdrożeniowe

Geomatyka Górnicza - rola geoin-
formatyki w transformacji cyfrowej 

górnictwa

Bolter Miner – praktyka stosowania i miejsce w przyszłości eksploatacji podziemnej złóż Górnictwo OK – czy i jak uda się  
zamienić w szanse wyzwania górnictwa

16:30 – 19:00 Metan w kontekście transformacji 
sektora węglowego cz. I 

Innowacje są wśród nas - doktoraty 
wdrożeniowe 

Metody i narzędzia analizy danych 
sensorycznych w górnictwie 

Panel Dyskusyjny - Bolter Miner w JSW SA Rozwój kompetencji pracowniczych drogą  
wzrostu innowacyjności

19:00 – 20:00 Kolacja Kolacja

20:00 Koncert organowy w Bazylice Bożego Ciała Koncert organowy w Bazylice Bożego Ciała

WTOREK – 28.09.2021, HOTEL QUBUS, TEATR IM. J. SŁOWACKIEGO
8:00 – 9:00 Śniadanie Śniadanie

Sala A Sala B Sala C Sala D Sala E Sala H

09:00 – 11:30 Metan w kontekście transformacji 
sektora węglowego cz. II 

Górnictwo wobec rewolucji cyfro-
wej - budowa infrastruktury infor-

macyjnej

Poprawa efektywności energe-
tycznej i rozwój OZE w działaniach 

przedsiębiorstw górniczych 

Drugie życie szybów górniczych Nowe techniki i technologie w podziemnej  
eksploatacji złóż cz.I

Dobre praktyki w zapewnieniu stateczności  
wyrobisk korytarzowych

11:30 – 14:00 Metan w kontekście transformacji 
sektora węglowego cz. II 

Narzędzia informatyczne podnoszą-
ce efektywność procesów produk-

cyjnych w górnictwie 

Budowa strategii przedsiębiorstw 
górniczych – zarządzanie projektami

Drugie życie szybów górniczych Nowe techniki i technologie w podziemnej  
eksploatacji złóż cz. I

Wyzwania techniczne rosnącej skali zagrożeń 
naturalnych cz. I

14:00 – 15:00 Obiad Obiad

15:00 – 16:00 Wyjazd do Teatru im. J. Słowackiego Wyjazd do Teatru im. J. Słowackiego

16:00 – 16:30 Przywitanie gości i otwarcie obrad Przywitanie gości i otwarcie obrad

16:30 – 16:45 30 lat Szkoły Eksploatacji Podziemnej i co dalej? 30 lat Szkoły Eksploatacji Podziemnej i co dalej?

16:45 – 18:00
 

Panel dyskusyjny  
„Transformacja górnictwa 

węgla kamiennego w kierunku 
magazynów energii”

Panel dyskusyjny  
„Transformacja górnictwa  

węgla kamiennego w kierunku  
magazynów energii”

18:00 – 18:30 Przerwa kawowa Przerwa kawowa

18:30 – 19:45 Raporty Branżowe Raporty Branżowe

19:45 – 20:30 Gala Konkursowa Gala Konkursowa

20:30 – Spotkanie Towarzyskie Spotkanie Towarzyskie

ŚRODA – 29.09.2021, HOTEL QUBUS
08:00 – 09:00 Śniadanie Śniadanie

08:30 Wycieczka techniczna - kombajn Bolter Miner - KWK Budryk Wycieczka techniczna - kombajn Bolter Miner - KWK Budryk

Sala A Sala B Sala C Sala D Sala E Sala H

09:00 – 12:00 International Mining Forum - Green 
Scenarios

Wyzwania techniczne rosnącej skali 
zagrożeń naturalnych cz. II

Nowe techniki i technologie w pod-
ziemnej eksploatacji złóż cz. II 

12:00  Zakończenie konferencji – wyjazd uczestników  Zakończenie konferencji – wyjazd uczestników

       

Ramowy Program XXX Szkoły Eksploatacji Podziemnej
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WTOREK – 28.09.2021, HOTEL QUBUS, TEATR IM. J. SŁOWACKIEGO
8:00 – 9:00 Śniadanie Śniadanie

Sala A Sala B Sala C Sala D Sala E Sala H

09:00 – 11:30 Metan w kontekście transformacji 
sektora węglowego cz. II 

Górnictwo wobec rewolucji cyfro-
wej - budowa infrastruktury infor-

macyjnej

Poprawa efektywności energe-
tycznej i rozwój OZE w działaniach 

przedsiębiorstw górniczych 

Drugie życie szybów górniczych Nowe techniki i technologie w podziemnej  
eksploatacji złóż cz.I

Dobre praktyki w zapewnieniu stateczności  
wyrobisk korytarzowych

11:30 – 14:00 Metan w kontekście transformacji 
sektora węglowego cz. II 

Narzędzia informatyczne podnoszą-
ce efektywność procesów produk-

cyjnych w górnictwie 

Budowa strategii przedsiębiorstw 
górniczych – zarządzanie projektami

Drugie życie szybów górniczych Nowe techniki i technologie w podziemnej  
eksploatacji złóż cz. I

Wyzwania techniczne rosnącej skali zagrożeń 
naturalnych cz. I

14:00 – 15:00 Obiad Obiad

15:00 – 16:00 Wyjazd do Teatru im. J. Słowackiego Wyjazd do Teatru im. J. Słowackiego

16:00 – 16:30 Przywitanie gości i otwarcie obrad Przywitanie gości i otwarcie obrad

16:30 – 16:45 30 lat Szkoły Eksploatacji Podziemnej i co dalej? 30 lat Szkoły Eksploatacji Podziemnej i co dalej?

16:45 – 18:00
 

Panel dyskusyjny  
„Transformacja górnictwa 

węgla kamiennego w kierunku 
magazynów energii”

Panel dyskusyjny  
„Transformacja górnictwa  

węgla kamiennego w kierunku  
magazynów energii”

18:00 – 18:30 Przerwa kawowa Przerwa kawowa

18:30 – 19:45 Raporty Branżowe Raporty Branżowe

19:45 – 20:30 Gala Konkursowa Gala Konkursowa

20:30 – Spotkanie Towarzyskie Spotkanie Towarzyskie

ŚRODA – 29.09.2021, HOTEL QUBUS
08:00 – 09:00 Śniadanie Śniadanie

08:30 Wycieczka techniczna - kombajn Bolter Miner - KWK Budryk Wycieczka techniczna - kombajn Bolter Miner - KWK Budryk

Sala A Sala B Sala C Sala D Sala E Sala H

09:00 – 12:00 International Mining Forum - Green 
Scenarios

Wyzwania techniczne rosnącej skali 
zagrożeń naturalnych cz. II

Nowe techniki i technologie w pod-
ziemnej eksploatacji złóż cz. II 

12:00  Zakończenie konferencji – wyjazd uczestników  Zakończenie konferencji – wyjazd uczestników
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SESJA PLENARNA NOWE CELE KLIMATYCZNE – SKUTKI DLA GÓRNICTWA
PONIEDZIAŁEK, 10:30-13:00, SALA B+C+D+E

1. Elektroenergetyka w Polsce 2021 – z wyników, tendencji i wyzwań w kontekście węgla kamiennego
2. Problemy sektora wytwarzania energii – gdzie jest miejsce dla węgla?
3. ZGH Bolesław – Prosument przemysłowy energii elektrycznej
4. Rynek mocy – skutki dla górnictwa węglowego
5. Problemy transformacji górnictwa węgla kamiennego z perspektywy polskiej i europejskiej
6. Kierunki przeciwdziałania zmianom klimatu w strategii Grupy Kapitałowej JSW SA
7. KGHM Polska Miedź wobec wyzwań klimatycznych
8. Nowe cele klimatyczne a bezpieczeństwo energetyczne – punkt widzenia kopalni
9. ABB w górnictwie – ekosystem wspierający kopalnię przyszłości
10. Doktoraty wdrożeniowe

METAN W KONTEKŚCIE TRANSFORMACJI SEKTORA WĘGLOWEGO CZ. I
PONIEDZIAŁEK, 14:00-19:00, SALA A

1. Międzynarodowe Centrum Doskonałości ds. CMM w Polsce
2. Wpływ metanu emitowanego z pokładów węgla na stan atmosfery
3. Dlaczego CMM wymaga natychmiastowej uwagi?
4. Polska Polityka Energetyczna 2040 – główne cele i założenia
5. Prezentacja Międzynarodowego Obserwatorium Metanu (IMEO)
6. Zastosowania pomiarów lotniczych do monitoringu i weryfikacji emisji metanu
7. Nowe metody wykrywania emisji metanu i korzyści płynące z ich stosowania
8. Baza danych o kopalniach węglowych w Polsce – energy.instrat.pl
9. Rzeczywiste możliwości ujęcia metanu z pokładów węgla kamiennego zalegających na dużych głębokościach
10. Otwór badawczy Orzesze-1 – nowe dane o występowaniu metanu z pokładów węgla w głębokich strukturach karbonu Górnoślą-

skiego Zagłębia Węglowego
11. Technologia utylizacji metanu wentylacyjnego MARCO – doświadczenia z pracy instalacji pilotażowej w GIG KD Barbara
12. Prezentacja na temat Strategii Metanowej UE
13. Spodziewany wpływ Strategii EU na przemysł węglowy w Europie
14. Działania Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA w aspekcie europejskiej strategii redukcji emisji metanu

INNOWACJE SĄ WŚRÓD NAS - DOKTORATY WDROŻENIOWE
PONIEDZIAŁEK, 14:00-19:00, SALA B

1. Elementy ESG w strategiach spółek z WIG-20
2. Ocena efektywności wzbogacania minerałów siarczkowych miedzi przy zmianie reżimu odczynnikowego flotacji czyszczących
3. Zagospodarowanie terenów pogórniczych
4. Badania współpracy różnych rodzajów głowic rozprężnych obudowy kotwowej w górotworze o zróżnicowanych parametrach
5. Procesowe podejście do systemowego zarządzania pomysłami pracowniczymi
6. Informacja o oszczędności energii i jej rola w procesie podejmowania decyzji zarządczych
7. Big Data oraz Internet Rzeczy w przemyśle górniczym - wyzwania i zastosowania
8. Generyczny proces konwersji danych obiektowych na przykładzie aplikacji Mapa Górnicza
9. Zastosowanie analizy predykcyjnej w procesie zarządzania portfelami projektów inwestycyjnych na przykładzie przedsiębiorstwa 

branży wydobywczej
10. Flotacja rud miedzi z LGOM w zmiennych warunkach jakościowych wód technologicznych
11. Przestrzenne modele statystyczne w prognozowaniu parametrów drgań gruntu wywołanych sejsmicznością indukowaną
12. LW Bogdanka SA – doktoranci są wśród nas
13. Badania nad metodami zwalczania naturalnych zagrożeń współwystępujących w wybranej kopalni rudy miedzi

Lista referatów XXX Szkoły Eksploatacji Podziemnej
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GEOMATYKA GÓRNICZA - ROLA GEOINFORMATYKI  
W TRANSFORMACJI CYFROWEJ GÓRNICTWA

PONIEDZIAŁEK, 14:00-16:30, SALA C
1. Uwarunkowania pozyskiwania i przetwarzania danych przestrzennych z wykorzystaniem technologii obiektowych
2. Publiczny geoportal danych o wstrząsach górniczych na terenach górniczych PGG SA
3. Zastosowanie Satelitarnej Interferometrii Radarowej InSAR w modelowaniu przemieszczeń powierzchni terenu indukowanych 

drenażem warstw skalnych
4. Model geomechaniczny LW Bogdanka SA
5. Monitoring konwergencji wyrobisk przyścianowych z wykorzystaniem skaningu laserowego
6. MineScape 2021 – nowa generacja górniczych funkcji systemu CAD
7. Heurystyczna optymalizacja scenariuszy harmonogramowania dla osiągnięcia strategicznych celów planowania w kopalni
8. Studio Mapper

METODY I NARZĘDZIA ANALIZY DANYCH SENSORYCZNYCH W GÓRNICTWIE
PONIEDZIAŁEK, 16:30-19:00, SALA C

1. Zautomatyzowana stacja najazdowo-zwrotna przenośnika podścianowego
2. Jednoznaczność danych sensorycznych w analizie procesu wydobywczego w ścianie zmechanizowanej
3. Modelowanie procesów przemysłowych w aspekcie monitoringu ich realizacji
4. Architektura mikrousługowa jako metoda standaryzacji źródeł danych z maszyn górniczych
5. Bezemisyjne rozwiązania nowej generacji dla inteligentnych systemów górniczych – Projekt NEXGEN SIMS
6. Możliwości wykorzystania robotyki inspekcyjnej w górnictwie podziemnym
7. Zastosowanie systemu CMMS (Computer Maintenance Management System) do wsparcia służb utrzymania ruchu i zarządzania 

gospodarką materiałową w KGHM Polska Miedź SA
8. Monitorowanie procesów wiercenia w celu usprawnienia nadzoru i planowania postępu robót w kopalniach podziemnych
9. Interpretowalne modele uczenia maszynowego do reprezentacji geometrii powierzchni geologicznych

BOLTER MINER – PRAKTYKA STOSOWANIA I MIEJSCE  
W PRZYSZŁOŚCI EKSPLOATACJI PODZIEMNEJ ZŁÓŻ

PONIEDZIAŁEK, 14:00-19:00, SALA D+E
1. Kombajny Bolter Miner w praktyce światowego górnictwa węglowego
2. Stan kotwienia w Polsce i na świecie
3. Wyrobiska udostępniające i przygotowawcze spełniające wymagania w zakresie zastosowania samodzielnej obudowy kotwowej
4. Projekt wdrożenia samodzielnej obudowy kotwowej w wyrobiskach korytarzowych w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA
5. Samodzielna obudowa kotwowa w chodniku Bw-1n badawczym pokł. 401
6. Metodyka prowadzenia analiz do zastosowania samodzielnej obudowy kotwowej w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA
7. Kalibracja modeli numerycznych (FLAC3D) na przykładzie prób ruchowych wyrobisk w samodzielnej obudowie kotwowej  

w LW Bogdanka SA
8. Doświadczenia z zastosowania kombajnu typu Bolter Miner w KWK Budryk
9. Technologia drążenia chodnika Bw-1n badawczego w KWK Budryk kombajnem Bolter Miner JOY 12CM30
10. Kontrola i monitoring samodzielnej obudowy kotwowej
11. Analiza wykonania zakrętów podczas drążenia chodnika Bw-1n badawczego przy pomocy kombajnu Bolter Miner
12. Analiza postępów i ocena efektywności prowadzonych robót górniczych

GÓRNICTWO OK – CZY I JAK UDA SIĘ ZAMIENIĆ  
W SZANSE WYZWANIA GÓRNICTWA
PONIEDZIAŁEK, 14:00-16:30, SALA H

1. Nie oczerniaj górnika – projekt, realizacja, sukces akcji społecznej JSW
2. Algorytm autorskiej metody mapowania interesariuszy w ujęciu otwierania i zamykania projektów górniczych
3. Potencjalne straty ekonomiczne i społeczne w procesie wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu
4. Wdrażanie systemu zarządzania Compliance na przykładzie LW Bogdanka SA
5. Czy to koniec CSR-u?
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ROZWÓJ KOMPETENCJI PRACOWNICZYCH DROGĄ WZROSTU INNOWACYJNOŚCI
PONIEDZIAŁEK, 16:30-19:00, SALA H

1. Akademia PGG – kompleksowy program szkoleniowo-rozwojowy pracowników Polskiej Grupy Górniczej SA
2. Kompetencje przyszłości w górnictwie - czas na zmiany w kształceniu wyższym, czas na projekt MEITIM
3. Kompetencje przyszłości w górnictwie - na podstawie badań ocen i opinii wobec projektu Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla sek-

tora górnictwa
4. Akademia Liderów Górnictwa i jej wpływ na rozwój kompetencji menadżerskich kadry zarządzającej zakładem górniczym Lubel-

skiego Węgla Bogdanka SA
5. Dyskusja o problemach nauk geologicznych i górniczych w świetle nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce
6. Koncepcja autonomicznej stacji zwrotno-najazdowej jako produkt zakończonych studiów podyplomowych

METAN W KONTEKŚCIE TRANSFORMACJI SEKTORA WĘGLOWEGO CZ. II
WTOREK, 09:00-13:00, SALA A

1. Kierunki poprawy efektywności odmetanowania kopalń JSW SA
2. Wychwytywanie metanu poprzez odwierty kierunkowe na przykładzie PGG SA
3. Produkcja energii elektrycznej z metanu pozyskiwanego z pokładów węgla na przykładzie JSW SA
4. Projekt DDMet
5. Wychwytywanie i wykorzystanie metanu z podziemnych kopalń węgla w Rosji
6. Prezentacja na temat wybranych aspektów CMM
7. Prezentacja na temat wybranych aspektów CMM w Tadżykistanie
8. Prezentacja na temat wybranych aspektów CMM w Kazachstanie
9. Nowe ujęcie metodyki szacowania zasobów metanu w zamkniętych kopalniach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego
10. Projekt AMMUSCB
11. Zwalczanie zagrożenia metanowego ze zrobów zlikwidowanej kopalni Moszczenica prowadzone w SRK SA Oddział KWK Jas-Mos 

– Rydułtowy I, Ruch Jas-Mos
12. 12. Rosyjskie doświadczenia w gospodarowaniu metanem z zamkniętych kopalni węgla
13. Projekty AMM w Niemczech
14. Lokalna strategia rozwoju i  transformacji regionu Śląskiego, z uwzględnieniem kwestii rewitalizacji terenów pogórniczych
15. Trendy zmian zachodzących w sektorze wydobywczym węgla kamiennego w Rosji
16. Podejście Banku Światowego do kwestii sprawiedliwej transformacji
17. Laboratory Lusatia – Dekarbonizacja regionu przemysłowego (węglowego) w Niemczech

GÓRNICTWO WOBEC REWOLUCJI CYFROWEJ  
– BUDOWA INFRASTRUKTURY INFORMACYJNEJ

WTOREK, 09:00-11:30, SALA B
1. Cyfrowy bliźniak w górnictwie – od analizy pracy maszyn do symulacji procesu produkcyjnego. 
2. Rozwój analityki danych procesów produkcyjnych w JSW SA
3. System śledzenia podporności obudowy zmechanizowanej
4. System potwierdzania pochodzenia towarów z wykorzystaniem IBM Blockchain Platform
5. Rozwój metod diagnostycznych urządzeń przeróbczych w KGHM Polska Miedź SA na przykładzie projektu „Monitoring maszyn 

kruszących”, akronim OPMO, dofinansowanego z KIC Raw Materials
6. Cyfryzacja procesów działalności badawczo-rozwojowych w KGHM Polska Miedź SA
7. Analiza potencjału dla  zastosowania danych z rejestru zdarzeń systemu antykolizyjnego  samojezdnych maszyn górniczych w ko-

palniach KGHM do raportowania informacji o pracy sprzętu
8. Zapewnienie bezpieczeństwa dostępów uprzywilejowanych w sieciach automatyki przemysłowej 
9. Cyberbezpieczeństwo systemów OT
10. Mobilna aplikacja dla mobilnych maszyn – w jaki sposób możemy ułatwić i usprawnić inspekcje samojezdnych maszyn górniczych?
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NARZĘDZIA INFORMATYCZNE PODNOSZĄCE EFEKTYWNOŚĆ  
PROCESÓW PRODUKCYJNYCH W GÓRNICTWIE

WTOREK, 11:30-14:00, SALA B
1. Eksploatacja transformatorów w dobie cyfryzacji i nadchodzącej transformacji energetycznej w Polsce
2. Platforma IIoT jako integrator systemów OT
3. Funkcjonalność, praktyczne zastosowanie platformy IIoT
4. Zaawansowana wizualizacja i obsługa procesów górniczych – ABB jako lider automatyzacji przemysłu wydobywczego
5. Bogdanka, kopalnia węgla – kopalnia danych. Rozwiązania ABB Ability™ dla kompleksów ścianowych
6. ABB Ability™ Safety Plus for hoists – reaching new levels of safety
7. ABB Ability™ Operations Management System for mining
8. Komputerowe wspomaganie projektowe w procesie produkcji, modernizacji i remontów obudów zmechanizowanych w Zakładzie 

Remontowo-Produkcyjnym należącym do PGG SA
9. Informatyczny system wsparcia  obliczeń trakcyjnych układów transportu podziemnego w kopalniach PGG SA
10. Eksperymentalno-numeryczne badania wspomagające roboty strzałowe w kopalniach rud miedzi LGOM

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I ROZWÓJ OZE  
W DZIAŁANIACH PRZEDSIĘBIORSTW GÓRNICZYCH

WTOREK, 09:00-11:00, SALA C
1. PGGREEN – dywersyfikacja źródeł energii poprzez systemy fotowoltaiczne w PGG SA
2. Rozwiązania poprawiające jakość energii i efektywność energetyczną OZE – baterie kondensatorów i filtry wyższych harmonicz-

nych 
3. Rozwiązania mikrosieci i magazynów energii w górnictwie
4. Analiza profili zapotrzebowania na energię elektryczną w kopalniach węgla kamiennego pod kątem potencjalnego wykorzystania 

własnych źródeł fotowoltaicznych
5. Analiza zmienności czasu zwrotu inwestycji w instalację PV dla przedsiębiorstw dokonujących zakupu energii na TGE

BUDOWA STRATEGII PRZEDSIĘBIORSTW GÓRNICZYCH  
– ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

WTOREK, 11:00-14:00, SALA C
1. PGE GiEK – ugruntowana pozycja spółki na górniczo-energetycznej mapie Polski
2. Budowa wartości strategicznej spółki poprzez nowatorskie podejście do realizacji projektów strategicznych
3. Kluczowe projekty czyli operacjonalizacja Strategii rozwoju LW Bogdanka – procesy i narzędzia
4. Optymalizacja techniczno-ekonomiczna strategicznych projektów na przykładzie współpracy Takoni Sp. z o.o. z sektorem wydo-

bywczym
5. Dywersyfikacja pozioma oparta na zróżnicowaniu produktowym
6. Przygotowanie zasobów organizacji do realizacji projektów umożliwiających realizację celów strategicznych
7. Portfelowe zarządzanie projektami wspierane narzędziem EPM drogą do scenariuszowego podejścia do realizacji Strategii 

w zmiennych warunkach rynkowych

DRUGIE ŻYCIE SZYBÓW GÓRNICZYCH
WTOREK, 09:00-14:00, SALA D

1. Od maszyny kieratu po nowoczesne urządzenia transportu specjalnego na przykładzie Szybu Regis w Kopalni Soli Wieliczka
2. Rozwój ruchu turystycznego w kopalni w ramach udostępnienia Szybu Paderewski w Kopalni Soli Wieliczka
3. Kompozyty – innowacyjne materiały dla górnictwa
4. Przejawy zagrożenia oraz efektu zabezpieczenia zabytkowego szybu Górsko Kopalni Soli Wieliczka w wynikach  pomiarów geo-

dezyjnych
5. Innowacyjne rozwiązania techniczne wdrażane przez MWM Elektro w zakresie wyposażania górniczych wyciągów szybowych
6. Nieograniczone możliwości współczesnych rozwiązań urządzeń sygnalizacji i łączności szybowej
7. Analiza stanu wychylenia obudowy szybu poddanego oddziaływaniu eksploatacji górniczej w świetle pomiarów geodezyjnych 

i obliczeń teoretycznych
8. Pionowa przegroda szybu – raport z wdrożenia
9. Budowa pompowni głębinowej Roździeński dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK Wie-

czorek II



ROZWIĄZANIA  
DLA KAŻDEGO
ETAPU
PRODUKCJI
GÓRNICZEJ
Od robót  poszuk iwawczych ,  poprzez
ana l i zę  zasobów,  wydobyc ie ,  odstawę i
log i s tykę  aż  do  roz l i czen ia  wyn ików -
nasze  rozwiązan ia  oraz  zespół  ekpertów
i  konsu l tantów górn iczych  s łużą
pomocą .  Skontaktu j  s ię  z  nami  już  dz i ś .

A b y  d o w i e d z i e ć  s i ę  w i ę c e j  j a k
m o ż e m y  C i  p o m ó c ,  o d w i e d ź
w w w . d a t a m i n e s o f t w a r e . c o m
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10. Przegląd magazynów energii – koncepcja

NOWE TECHNIKI I TECHNOLOGIE W PODZIEMNEJ EKSPLOATACJI ZŁÓŻ
WTOREK, 09:00-14:00, SALA E

1. Charakterystyka innowacyjnego podwieszonego ciągnika akumulatorowego CA-190 zasilanego z  baterii litowej typu VOLTER
2. Optymalizacja konstrukcji i technologii wykonania wirników wentylatorów głównego przewietrzania
3. System monitoringu podporności ściany – diagnostyka pracy hydrauliki siłowej oraz stateczności stropu wyrobiska ścianowego na 

przykładzie KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit 
4. Wprowadzenie do zdalnej eksploatacji stacji elektroenergetycznej 110/6kV KLW przy reorganizacji funkcjonowania służb utrzy-

mania ruchu elektrycznego w zakresie nadzoru i prowadzenia prac
5. Badania nad określeniem stanu cieplnego jednostki napędowej przenośnika taśmowego w KWK ROW Ruch Chwałowice
6. System wizualizacji i kontroli dla automatyzacji odstawy urobku w KWK Ruda Ruch Bielszowice
7. Efektywność drążenia wyrobisk korytarzowych kombajnami – uwarunkowania i ograniczenia
8. Transport kontenerowy materiałów petrochemicznych wraz z ich przechowywaniem w podziemnych komorach paliw
9. System łączności bezprzewodowej stosowany na kopalni Bolesław Śmiały
10. Innowacyjne rozwiązania i technologie w górnictwie 
11. Instalacje rurowe z tworzyw sztucznych przyszłością instalacji górniczych
12. Wytrzymałość i żywotność systemów rurowych z tworzyw sztucznych wyposażonych w innowacyjną bezprzewodową technolo-

gię kodowania danych
13. Kanały likwidacyjne wyrobisk ścianowych w trudnych warunkach górniczo-geologicznych w wybranych przykładach w JSW SA
14. Zastosowanie innowacyjnego systemu pojemników wypełniająco podpornościowych Pillow-bag do wypełniania pustek w stropie 

i ociosie powstałych na skutek opadu skał stropowych
15. Zwiększenie długości ściany jako sposób poprawy efektywności procesu wydobycia – przypadek ściany 1/II/382 o długości 375 m 

otwierającej eksploatację w Polu Ostrów
16. MineMarket – zaawansowane narzędzie dla działów sprzedaży i handlu
17. Modernizacja układu napędowego wentylatorów WPK 3,3 w stacji wentylatorów głównych przy szybie „IV” w PGG S.A. Oddział 

KWK ROW Ruch Marcel

DOBRE PRAKTYKI W ZAPEWNIENIU STATECZNOŚCI WYROBISK KORYTARZOWYCH
WTOREK, 09:00-11:30, SALA H

1. Zastosowanie warstwy torkretu oraz jej zabezpieczenie w agresywnym środowisku kopalnianym na przykładzie KWK Piast-Zie-
mowit Ruch Ziemowit

2. Automatyczny monitoring wyrobisk korytarzowych
3. Doświadczenia Zakładu Górniczych Robót Inwestycyjnych w zakresie przebudowy skrzyżowań na przykładzie zabudowy skrzy-

żowania typu PORTAL w KWK Ruda Ruch Bielszowice
4. Problemy utrzymania chodnika przyścianowego za frontem ściany na przykładzie warunków w JSW SA KWK Knurów – Szczy-

głowice Ruch Knurów
5. Zastosowanie obudowy ŁPzm-V36/4/6,0x4,1 do przebudowy pochylni taśmowej C w ZG Sobieski Tauron Wydobycie SA
6. Przykłady rozwiązań obudów wyrobisk korytarzowych i komorowych o wysokiej nośności, stateczności, funkcjonalności i długo-

trwałego czasu użytkowania
7. Rozwiązania skrzyżowań prostopadłych i ukośnych w odrzwiach obudowy łukowo – prostej typu ŁPSpN w warunkach PPG SA 

KWK Bolesław Śmiały

WYZWANIA TECHNICZNE ROSNĄCEJ SKALI ZAGROŻEŃ NATURALNYCH CZ. I
WTOREK, 11:30-14:00, SALA H

1. Pneumatyczne źródło sejsmiczne do monitorowania prędkości fal sejsmicznych w warunkach podziemnej eksploatacji węgla
2. Przenośnik zgrzebłowy do prac ratowniczych typu PRJZR-400
3. Nowa generacja wentylatorów lutniowych przeznaczonych dla górnictwa
4. Ryzyko niezamierzonego odpalenia zapalników elektrycznych przez urządzenia radiokomunikacyjne
5. Zwalczanie zagrożenia klimatycznego w rejonie ściany 1/VIII/391 w Polu Stefanów – zwiększenie mocy chłodniczej klimatyzacji 

centralnej w drodze zmiany czynnika z wody lodowej na lód binarny
6. Eksploatacja pokładu 505/1 ścianą N-4 w KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie (obecnie KWK Jastrzębie-Bzie) w warunkach aktyw-

ności sejsmicznej
7. Drążenie wyrobisk przygotowawczych w trudnych warunkach górniczo-geologicznych monokliny Zofiówki
8. Wyniki badań lokalizacji osoby poszkodowanej w zadymionej komorze ćwiczeń przez zastępy ratownicze z osprzętem podstawo-

wym oraz z kamerą termowizyjną



Skanix jest dynamicznie rozwijającą się firmą zaopatrującą firmy górnicze w narzędzia 
i osprzęt górniczy, w tym zwłaszcza narzędzia urabiające oraz wiertnicze.  
Cechuje nas wysoka jakość produktów oraz indywidualne podejście do Klientów. 
Zapraszamy do współpracy.

skanix.pl

Dostarczamy narzędzia urabiające 
i wiertnicze dla kombajnu Bolter 
Miner 12CM30, firmy Komatsu, 
który od 2019 roku pracuje w KWK 
„Budryk”, kopalni należącej do 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Pracujemy 
z najlepszymi 
w branży!
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INTERNATIONAL MINING FORUM - GREEN SCENARIOS
ŚRODA, 09:00-12:00, SALA A

1. Natural Capital the base for all human activity 
2. Brownfield Sites as Hot Spots of Plant Diversity 
3. Mineral Soil Substrate Seed Banks: Understanding Their Role in Primary Succession and Enhancement of Habitat Recovery
4. Returning Coal Mine Sedimentation Tanks to Nature: Technical vs. Natural Processes Population, Vegetation and Landscape Con-

text 
5. Soil Enzymes, soil respiration, BIOLOG® Method analysis – a Tool to Monitor Soil-forming Processes in Coal Mine Heaps; an impor-

tant Element of understanding the Post Mining Ecosystem Functioning 
6. Novel Ecosystems Establishment in Environmental Management with Geo-informatics Tools: Remote Sensing and Machine Lear-

ning Application
7. Changing the Management of Post-Mining Synanthropic Sites 
8. Returning Collieries Back to Nature in England, UK 
9. The possibilities of sustainable daytime tourism in an area at the boarder of the metropolitan region Rhein Main 
10. Educational Activities in the Areas Created As a Result of Mining Operations in Silesian Province

WYZWANIA TECHNICZNE ROSNĄCEJ SKALI ZAGROŻEŃ NATURALNYCH CZ. II
ŚRODA, 09:00-12:00, SALA B

1. Zarządzanie podczas sytuacji awaryjnych na przykładzie podziemnej kopalni rudy miedzi
2. Eksploatacja złoża rudy miedzi w warunkach zredukowanej miąższości skał dolomityczno-anhydrytowych (w sąsiedztwie warstw 

trzeciorzędowych) na przykładzie pola LU-XV/16F O/ZG Lubin
3. Innowacyjne rozwiązania i nowoczesne metody wykorzystywane do oceny i prognozowania stanu zagrożenia tąpaniami w KWK 

Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit
4. Akcja przewietrzania i penetracji otamowanego rejonu – niestandardowe rozwiązania na przykładzie ściany Z-2a w pokł. 501/3 

w KWK ROW Ruch Jankowice
5. Zabezpieczenie kopalni KWK Staszic – Wujek Ruch Wujek ze względu na zagrożenie pyłowe
6. Estymacja parametrów relacji tłumienia z uwzględnieniem amplifikacji dla wybranego rejonu GZW
7. Dodatkowa metoda oceny zagrożenia sejsmicznego, wykorzystująca korelacyjne połączenie metod rozkładu Gutenberga-Richtera 

i aktywnej tomografii sejsmicznej, na przykładzie ścian eksploatowanych w Oddziale KWK Mysłowice-Wesoła

NOWE TECHNIKI I TECHNOLOGIE W PODZIEMNEJ EKSPLOATACJI ZŁÓŻ CZ. II
ŚRODA, 09:00-12:00, SALA C

1. Ograniczenie kosztów związanych z przewietrzaniem sieci wentylacyjnej w Skansenie Górniczym Kompleksu Sztolni Królowa 
Luiza w Zabrzu – studium przypadku

2. Nowoczesne rozwiązanie zasilania kompleksów ścianowych w wysokie ciśnienie olejowo-wodne w PGG SA Oddział KWK ROW 
Ruch Rydułtowy

3. Perspektywy rozwoju Oddziału PGG SA Zakładu Produkcji Ekopaliwa w obliczu nowych wyzwań na rynku ekopaliw
4. Ciągłość produkcji wydobywczej rudy miedzi to również utrzymywanie bezawaryjności zrzutu odpadów poflotacyjnych na OUOW 

Żelazny Most
5. Doświadczenia eksploatacyjne w zastosowaniu okładziny ceramicznej REMAGRIP w przenośnikach taśmowych konstrukcji firmy 

KGHM ZANAM eksploatowanych w KGHM Polska Miedź SA O/ZG Lubin
6. Ściana 1/VIII/391 w Polu Stefanów w świetle wyzwań technicznych i organizacyjnych
7. Związek aktywności sejsmicznej indukowanej eksploatacją z ciągłymi obserwowanymi deformacjami terenu
8. Modyfikacja metryk strzałowych na potrzeby drążenia komór funkcyjnych z dodatkową ochroną stropu i ociosów w warunkach 

kopalni Lubin
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Metan w kontekście transformacji 
sektora węglowego

Sektor węglowy znajduje się obecnie pod ogromną presją, aby przejść przez proces transformacji. 

Większość krajów rozwiniętych odchodzi od węgla. Wiele z nich albo już zaprzestało wydobycia, 

albo wyznaczyło termin, kiedy to nastąpi.

Presja na zamknięcie przemysłu węglowego jest bezpośrednio zwią-
zana z emisjami, które on generuje. Podczas gdy CO2 jest głównym 
winowajcą, metan plasuje się tuż za jego plecami, zarówno pod 
względem skali emisji, które wraz z eksploatacją coraz to głębszych 
pokładów stale rosną, jak i rozpoznania problemu w świadomości 
społecznej. Emisje metanu zaczęły przyciągać uwagę zarówno eks-
pertów, którzy postrzegają je nie tylko jako zagrożenie, ale także jako 
szansę do podjęcia natychmiastowo skutecznych działań zmierza-
jących do ograniczenia negatywnych skutków środowiskowych wy-
dobycia węgla, jak i laików mających na względzie przed wszystkim 
dobro planety.

Technologie wychwytywania i wykorzystywania metanu z kopalni 
węgla istnieją i dawno udowodniły swoją przydatność. Metody kon-
troli i monitorowania jego emisji stają się z kolei z roku na rok coraz 
lepsze, dostarczając naukowcom, ale także instytucjom kontrolnym 
i ustawodawcom danych, które wcześniej były niedostępne bez 
współpracy ze strony branży. Taka sytuacja otwiera nowe możliwości 
przed organami ustawodawczymi i kontrolnymi.

Należy jednak pamiętać, że wszelkie potencjalne regulacje praw-
ne, nie mogą ignorować czy deprecjonować głosu przemysłu wę-
glowego, ponieważ nie jest on jedynie gałęzią gospodarki w ujęciu 
statystyczno-ekonomicznym, ale składa się z ludzi, którzy go tworzą 
i od niego zależą. Dlatego też proces transformacji należy postrze-

gać wielopłaszczyznowo. Kwestie regulacji metanu, interes sektora 
węglowego, dobrobyt ludzi i przyszłość całych regionów są ze sobą 
ściśle powiązane i jako takie nie mogą być rozpatrywane w oderwa-
niu od siebie.

W tym kontekście, Międzynarodowe Centrum Doskonałości do 
spraw Metanu z Kopalni Węgla w Polsce, Grupa Ekspertów UNECE ds. 
Metanu z Kopalni Węgla oraz GMI przygotowały dwudniowe warszta-
ty pod tytułem Metan w kontekście transformacji sektora węglowego, 
które odbędą się w ramach XXX Szkoły Eksploatacji Podziemnej.

Głównymi tematami wydarzenia będą:
• Techniczne aspekty przechwytywania i wykorzysta-

nia CMM i AMM.
• Kwestie emisji metanu z kopalń węgla, w tym:

• monitorowanie i wykrywanie emisji,
• techniczne możliwości przechwytywania i wykorzysta-

nia metanu z kopalń węgla,
• strategia metanowa UE i jej spodziewany wpływ na pol-

skie górnictwo;
• Zamykanie i zmiana przeznaczenia kopalń w kontekście 

sprawiedliwej transformacji.
Spotkanie z symultanicznym tłumaczeniem polsko-angielskim 
odbędzie się 27 i 28 września w hotelu Qubus w Krakowie.

TEKST: MICHAŁ DRABIK   FOTO: JACEK JAROSZ



—
ABB AbilityTM Advanced Asset Health  
& Condition Monitoring  
Sprawne wykrywanie potencjalnych awarii  
w systemach przenośników taśmowych

Zapewnienie sprawnego transportu urobku jest istotnym elementem zachowania ciągłości 
produkcji i efektywnego funkcjonowania kopalni. Nieplanowane przestoje oraz awarie 
przenośników taśmowych generują znaczące koszty oraz straty produkcyjne. ABB oferuje 
nowoczesne systemy monitoringu przenośników taśmowych, pozwalające przewidzieć 
potencjalne awarie oraz zaplanować konserwację prewencyjną. abb.com/mining
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Zapraszamy na wieczorny koncert muzyki organowej w wykonaniu artystów-absolwentów 

Akademii Górniczo-Hutniczej Pani Wiktorii Zawistowskiej – solistki Opery Kameralnej 

w Krakowie i Pana Jarosława Raczka – organisty Bazyliki Bożego Ciała. W program koncertu m.in. 

utwory J.S. Bacha, W.A. Mozarta, G. Giordaniego, a także H. Seroki, W. Kilara.

Kościół Bożego Ciała wznosi się nieopodal Placu Wolnica — dawne-
go kazimierskiego rynku. Zewsząd widać strzelistą wieżę, z której 
rozlega się widok tej pięknej i nieco tajemniczej dzielnicy. Jest jedną 
z pięciu krakowskich świątyń, zbudowanych z zastosowaniem sys-
temu filarowo-szkarpowego, który umożliwiał wznoszenie budowli 
bazylikowych bez stosowania łuków oporowych. Połączeniu kamie-
nia z cegłą kościół zawdzięcza swą ciekawą kolorystykę, zaś geniu-
szowi budowniczych, tworzących w XIV- i XV-wiecznym Krakowie, 
lekkość i smukłość tej monumentalnej przecież budowli. Barokowy 
ołtarz główny w ufundowanym przez króla Kazimierza Wielkiego 
w gotyckim kościele Bożego Ciała powstał około 1634 roku. Monu-
mentalna konstrukcja drewniana ma 22 metry wysokości i 10 metrów 
szerokości.

Organy w Bazylice Bożego Ciała są największym instrumentem 
w Krakowie. Zbudowane zostały w 1664 roku i jest to najstarsza szafa 

organowa w Krakowie z unikatowym kształtem piszczałek w pro-
spekcie. Zaprojektowano je na 83 głosy, 5950 piszczałek i 20 dzwonów. 
Organy boczne zostały elektrycznie sprzężone z organami głównymi 
a jednocześnie każdy z instrumentów jest odrębnym. Do grania wy-
konano dwa identyczne, wolnostojące kontuary czteromanuałowe 
z pedałem: jeden przy ołtarzu, drugi na chórze w tyle bazyliki. Ser-
cem traktury są stare centrale telefoniczne które wykorzystano do 
traktury, czyli połączenia klawiszy z piszczałkami i całego sterowania 
kombinacjami, czyli połączeń, banków pamięci itp.

Wiktoria Zawistowska – mezzosopran – doktor w dziedzinie 
sztuki w dyscyplinie artystycznej sztuki muzyczne. Ukończyła stu-
dia doktoranckie w Akademii Muzycznej w Katowicach oraz studia 
licencjackie na wydziale humanistycznym, kierunek kulturoznaw-
stwo – specjalność nowe media i komunikacja międzykulturowa, 
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Brała udział w wielu 

Wieczorny koncert na Kazimierzu 
27.09.2021, godz. 20.30

zdjęcie: www.bozecialo.net
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festiwalach, projektach oraz kursach w kraju i za granicą (m. in. 
Włochy, Szwecja, Niemcy, Austria, Francja, Islandia). Koncertowała 
pod batutą m.in. Gabriela Chmury, Krzysztofa Pendereckiego, Ales-
sandro de Marchi, Łukasza Borowicza, Stanisława Krawczyńskiego, 
Stanisława Gałońskiego, Pawła Przytockiego. Jest laureatką konkur-
sów wokalnych w kraju i zagranicą. W minionym sezonie 2020/2021 
miała przyjemność występować z zespołami Il giardino d’amore pod 
kierownictwem Stefana Plewniaka oraz z Zespołem Instrumentów 
Dawnych z Białegostoku wykonując m.in. Stabat Mater G. Pergole-
siego oraz fragmenty „Mesjasza” G.F. Haendla.

Jarosław Raczek – organista Bazyliki Bożego Ciała - Jest absol-
wentem nie tylko Papieskiej Akademii Teologicznej, w której studio-
wał Muzykę Kościelną, ale również Akademii Górniczo-Hutniczej, 
w której uzyskał specjalizację w aparaturze elektronicznej. Uczył się 

sztuki gry na fortepianie w szkole muzycznej I stopnia w Myślenicach. 
Ukończył klasę organów w szkole muzycznej II stopnia w Krakowie, 
równocześnie zdobywając dyplom technika elektronika w Techni-
kum Elektronicznym. Sztukę śpiewu opanował pod batutą najwy-
bitniejszych polskich dyrygentów i kompozytorów, współpracując 
z Chórem Organum i z Chórem Polskiego Radia. Na co dzień można 
go usłyszeć w Bazylice Bożego Ciała w Krakowie podczas celebracji 
nabożeństw, a od czasu do czasu koncertuje. Grał na organach m.in. 
w Leżajsku, w Bazylice Mariackiej w Krakowie a nawet w Bazylice św. 
Piotra w Rzymie. Jest autorem kilku publikacji o największych orga-
nach w Krakowie, na których gra od dwudziestu lat (od 2001 roku). 
Brał także udział w nagraniach kolęd dla TVP3 Kraków i TVN.

zdjęcie: www.bozecialo.net
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Powoli staje się tradycją, że podczas Szkoły Eksploatacji Podziemnej mamy okazję uczestniczyć 

w obradach sesji tematycznej dedykowanej obudowie kotwowej. Spotkania te stanowią okazję do 

dyskusji nad perspektywami wzrostu efektywności drążenia wyrobisk korytarzowych w polskich 

kopalniach węgla kamiennego.

Nie powinno być zatem zaskoczeniem, że w ramach Jubileuszowej 
XXX SEP odbędzie się kolejna odsłona panelu dyskusyjnego dotyczą-
cego dotychczasowych wyników projektu badawczo-rozwojowego 
pn.: „Samodzielna obudowa kotwowa w chodniku Bw-1n badawczym 
w pokładzie 401 w JSW SA KWK Budryk”. Warto zaznaczyć, że tema-
tyka związana z przełomowym wdrożeniem kombajnu typu bolter 

miner w polskim górnictwie węgla kamiennego była obecna podczas 
spotkań organizowanych w ramach dwóch poprzednich edycji Szko-
ły Eksploatacji Podziemnej.

Tegoroczny panel dyskusyjny pn.: „Kombajn Bolter Miner w drą-
żeniu wyrobisk korytarzowych – polskie doświadczenia” stanowić 
będzie nasze ponowne spotkanie z pespektywy upływu kolejnych 19 

Bolter Miner – praktyka stosowania 
i miejsce w przyszłości eksploatacji 

podziemnej złóż
Sesja tematyczna z panelem dyskusyjnym. Wycieczka techniczna  

na KWK „Budryk”

TEKST: SYLWESTER KACZMARZEWSKI   FOTO: PIOTR PORĘBA
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miesięcy, które nietypowo dzielą nas od poprzedniej Szkoły. Weźmie 
w nim udział znakomite grono przedstawicieli spółek węglowych 
( JSW, LW Bogdanka, PGG), środowisk naukowo-badawczych (GIG, 
KOMAG, PŚl, AGH, WUG), jak i ekspertów technicznych (Komatsu, 
PBSz). 

Panel zostanie poprzedzony obradami dwuczęściowej sesji tema-
tycznej, na której zostaną przedstawione aktualne wyniki ww. pro-
jektu wraz z analizą postępów i oceną efektywności drążenia wyrobi-
ska badawczego. Nie zabraknie również referatów dotyczących m.in. 
problematyki doboru i projektowania, jak i monitoringu wyrobiska 
wykonywanego w samodzielnej obudowie kotwowej. 

Warto przypomnieć, iż pierwsza edycja panelu dyskusyjnego pn. 
„Quo Vadis obudowo kotwowa?” została przeprowadzona podczas 
XXVIII SEP w wyśmienitym gronie prezesów największych polskich 
spółek węglowych, w przededniu podjęcia prób dołowych kombajnu 
bolter miner Joy-Komatsu 12CM30 w KWK Budryk. Obrady panelu 
sprzed dwóch lat zainaugurowały trzy referaty poświęcone perspek-

tywom i założeniom projektu wobec stanu ówczesnych doświadczeń 
polskiego górnictwa w stosowaniu samodzielnej obudowy kotwowej. 
Zarówno ówcześni paneliści, jak i entuzjaści tematyki licznie zgro-
madzeni na sali z nadzieją w przedstawianym rozwiązaniu upatry-
wali zwiastuna wzrostu efektywności drążenia wyrobisk przygoto-
wawczych w krajowych warunkach. W ramach kontynuacji podczas 
ubiegłorocznej XXIX SEP mogliśmy poznać razem pierwsze wyniki 
projektu i odbyć wizytę do przodku wyrobiska drążonego w niespo-
tykanej dotąd w krajowych warunkach technologii.

Mamy nadzieję, że zarówno tegoroczny panel dyskusyjny, jak i po-
przedzająca go obszerna sesja tematyczna, wzorem swoich poprzed-
ników przyciągną szerokie grono zainteresowanych i stanowić będą 
doskonałą okazję do owocnej wymiany poglądów. 

Zapraszamy również do wzięcia udziału w organizowanej wyciecz-
ce technicznej do przodka chodnika Bw-1n badawczego w pokładzie 
401 w KWK „Budryk”. Liczba miejsc ograniczona!
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Obrady prowadzone były przez 3 dni i obejmowały 18 bloków tema-
tycznych, podczas których wygłoszono ponad 250 referatów. Wśród 
nich znalazły się zarówno sesje już od lat gromadzące licznych pre-
legentów i słuchaczy, takie jak „Nowe techniki i technologie w eks-
ploatacji” czy „Zagrożenia naturalne”, jak i pojawiająca się po raz 
pierwszy na Szkole w formie osobnego bloku sesja „Woda – kluczowy 
problem w strategii działania i likwidacji kopalń”. Dużo, bo aż 4 blo-
ki poświęcone zostały stateczności wyrobisk. W liczbie wygłaszanych 
referatów widoczna jest też rosnąca rola informatyzacji w górnictwie. 
Zagadnieniom z nią powiązanym poświęcono łącznie aż 7 sesji refe-

ratowych, a dodatkowo uczestnicy Szkoły mieli okazję wziąć udział 
w kolejnej edycji warsztatów z modelowania 3D. Po raz trzeci odbyła 
się też specjalna sesja warsztatowa dotycząca przemysłowego pozy-
skiwania i wykorzystania metanu. Trwające cały ostatni dzień obrady 
w języku angielskim po raz kolejny zgromadziły referentów z całego 
świata. W 2020 roku poświęcone były AMM – metanowi z zamknię-
tych zakładów górniczych. Organizatorami warsztatów były Europej-
ska Komisja Gospodarcza ONZ (UNECE) oraz ICE-CMM Polska.

Kluczowym tematem omawianym podczas XXIX Szkoły była 
transformacja energetyczna i wyzwania, jakie stawia przed polskim 

XXIX Szkoła Eksploatacji 
Podziemnej 2020

TEKST: LESZEK MALINOWSKI  FOTO: GRZEGORZ ŁYKO

W lutym 2020 roku, tuż przed tym, jak świat opanowała pandemia COVID-19, mieliśmy okazję 
spotkać się na XXIX Szkole Eksploatacji Podziemnej. Jak zwykle była ona okazją do poszerzenia 

wiedzy górniczej o najnowsze idee i rozwiązania do dyskusji i wymiany poglądów a także 
przyjacielskich spotkań i nawiązywania nowych relacji towarzyskich. 
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górnictwem. To jej poświęcona została sesja plenarna, podczas której 
o kierunkach polskiej energetyki wypowiedzieli się przedstawiciele 
polskiej energetyki i świata nauki, a o związanych ze zmianami pla-
nach opowiedzieli przedstawiciele zarządów największych polskich 
spółek górniczych. Poprowadzili ją profesorowie Józef Dubiński 
i Marek Cała.

Punktem kulminacyjnym Szkoły była uroczysta Gala, na któ-
rą uczestnicy zostali zaproszeni do Teatru im. Juliusza Słowackie-
go. Pierwszym punktem programu był panel dyskusyjny pt. „Polsce 
potrzebny jest węgiel – jak długo i dlaczego?”, na którym ponownie 
poruszono temat transformacji energetycznej, tym razem skupiając 
się na nowej roli węgla jako gwaranta, ale niekoniecznie podstawy 
bezpieczeństwa energetycznego Polski. Panel poprowadził Stanisław 
Tokarski, ekspert ds. energetycznych Głównego Instytutu Górnictwa. 
W dalszej części przedstawiono raporty branżowe dotyczące stanu 
polskiego górnictwa węgla kamiennego i rud miedzi a także bezpie-
czeństwa pracy. Swój jubileusz w teatrze świętowało Przedsiębior-
stwo Budowy Szybów SA, które w 2020 obchodziło 75 lat działalności.

Podczas Gali wręczone zostały nagrody w konkursie Bezpieczna 
Kopalnia, w którym pierwsze miejsce zajęła KWK ROW Ruch Marcel, 
będąca częścią Polskiej Grupy Górniczej. Oprócz tego nagrody i wy-
różnienia za najlepsze artykuły naukowe wręczono w konkursie im. 
Bolesława Krupińskiego oraz ogłoszono zwycięzców Turnieju Wiedzy 
Górniczej, konkursu organizowanego corocznie podczas Szkoły dla 
studentów uczelni kształcących na kierunkach górniczych. Wręczo-
no również wyróżnienia dla Partnerów i Patronów Szkoły. Złotym 
Partnerem XXIX SEP została firma VICTAULIC.

Szkoła Eksploatacji Podziemnej nie mogłaby się odbyć bez wyda-
rzeń kulturalnych. Pierwszego dnia, w ramach Wieczoru SEP na sce-
nie hotelu QUBUS wystąpili aktorzy Teatru Ludowego w Krakowie 
w spektaklu „Wszystko o mężczyznach” w reżyserii Tomasza Obary. 
Wtorkowe obrady uwieńczył zaś koncert Orkiestry Reprezentacyjnej 
Akademii Górniczo Hutniczej i Orkiestry KoleŻeńskiej Les Femmes, 
złożonej z pań pracujących na co dzień w Orkiestrze Symfonicznej 
Filharmonii Śląskiej im. H.M. Góreckiego.
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Innowacje PBSz

Niniejsza publikacja przedstawia najważniejsze innowacyjne rozwią-
zania zaprojektowane i wdrożone przez PBSz SA w ostatnich latach, 
pośród których można znaleźć szerokie opracowania, obejmujące na 
przykład technologię mrożenia dla potrzeb głębienia szybu Grzegorz 
czy układ transportowy dla szybu 1-Bzie KWK Jastrzębie-Bzie, a tak-
że niewielkie urządzenia, będące równocześnie ogromnymi uspraw-

nieniami, wśród których wskazać można manipulator szybowy, fre-
zarkę do napraw obudowy tubingowej czy urządzenie indywidual-
nego transportu kopalnianego. Przedstawione rozwiązania wskazują 
także potencjalne kierunki rozwoju górnictwa i budownictwa szybo-
wego w nadchodzących latach.

Przeszło 75 lat historii Przedsiębiorstwa Budowy Szybów to kilometry zgłębionych szybów 
i wydrążonych wyrobisk korytarzowych. To także pokolenia pracowników budujących pozycję 
firmy. Dekady istnienia przedsiębiorstwa są naznaczone innowacyjnością i ciągłym rozwojem. 
PBSz S.A. nadal utrzymuje w swoich strukturach Dział Projektów, Rozwoju i Innowacji, który 
oprócz dostarczania dokumentacji, niezbędnych na placach budowy, rozwija także dziesiątki 
innowacyjnych rozwiązań dla budownictwa szybowego oraz pozostałych sektorów przemysłu 

wydobywczego, współpracując z pozostałymi działami przedsiębiorstwa i licznymi jednostkami 
badawczo-rozwojowymi.

TEKST: PAWEŁ KAMIŃSKI
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Drugie życie szybów górniczych

W XXI wieku obserwuje się znaczący wzrost zainteresowania turysty-
ką górniczą, industrialną oraz przygodową, a trend ten stał się szansą 
dla licznych likwidowanych zakładów górniczych, które przekształ-
cane są w obiekty turystyczne. Polska ma długie tradycje turystyki 
górniczej, bowiem jej początki datuje się na koniec XVIII wieku, kiedy 
to wielicka kopalnia soli otworzyła swe podwoje dla turystów. Pionie-
rami turystyki górniczej w Polsce stały się małopolskie kopalnie soli 
oraz zabrzańska kopalnia Guido, zaś pionierem niestandardowych 
rozwiązań dla turystyki górniczej, szczególnie w  zakresie budow-
nictwa szybowego, stało się Przedsiębiorstwo Budowy Szybów. Fir-
ma ma w swoim portfolio realizacje wykonane dla najważniejszych 
dla turystyki górniczej obiektów w Polsce, takich jak Kopalnia Soli 

„Wieliczka”, Sztolnia Królowa Luiza czy Kopalnia Guido. Drugie życie 
szybów górniczych przedstawia najważniejsze dokonania PBSz SA 
w zakresie budownictwa szybowego dla celów turystycznych. Zapre-
zentowane zostały w  szczególności szyb Wyzwolenie Kopalni „Gu-
ido” oraz szyb Paderewskiego Kopalni Soli „Wieliczka”, a także kilka 
innych szybów górniczych wykorzystywanych w turystyce. Na uwa-
gę zasługuje zwłaszcza prezentacja niestandardowych rozwiązań 
transportu ludzi w szybach górniczych. Takie rozwiązania, oparte na 
dźwigach towarowo-osobowych oraz platformach transportowych 
mogą stać się przyszłością transportu osób w licznych podziemnych 
kopalniach, będących destynacjami tysięcy bądź nawet milionów tu-
rystów rocznie.

Przez stulecia funkcjonowania górnictwa w Polsce zgłębiono tysiące szybów dla potrzeb licznych 
kopalń. Większość z nich została zlikwidowana, jednak w strukturach różnych zakładów nadal 

funkcjonują wyrobiska nawet kilkusetletnie. Historyczne szyby górnicze są w szczególności 
użytkowane w zabytkowych kopalniach podziemnych, w których prowadzona jest działalność 

turystyczna.

TEKST: PAWEŁ KAMIŃSKI
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The Green Scenarios: Mining industry 
responding to environmental challenges of the 

Anthropocene Epoch
Zielone scenariusze: Górnictwo w odpowiedzi na 

wyzwania środowiskowe epoki Antropocenu

Kiedy przed laty powoływaliśmy siłami Instytutu Gospodarki Su-
rowcami Mineralnymi i Energią PAN do życia IMF nie myśleliśmy, 
że transformacja całej branży przyjmie w naszym kraju taki obrót, 
a analiza zielonych scenariuszy rozwoju całych regionów zdefiniu-
je na nowo podstawy funkcjonowania przemysłu wydobywczego 
zwłaszcza w kontekście odpowiedzi na wyzwania środowiskowe 
epoki Antropocenu.

W swoich założeniach IMF miało być platformą wymiany myśli 
naukowej i praktycznych inżynierskich rozwiązań na forum między-
narodowym z udziałem przedstawicieli branży wydobywczej, firm 
kooperujących i świata nauki. Tak też się stało i w kolejnych edycjach 
IMF spotykaliśmy się w gronie fachowców z Polski, Czech, Finlandii, 
Niemiec, Ukrainy, Rosji i Serbii. Już w 2003 roku okazało się jednak, 
że formuła IMF musi ulec poszerzeniu, gdyż do uczestników z Euro-
py dołączyli także przedstawiciele z USA, Kanady, RPA, Chile, Iranu, 
Australii oraz Chin. Nie inaczej jest i dziś, konferencja IMF w cało-
ści prowadzona w języku angielskim połączy naukowców z całego 
Świata, a jej głównym celem będzie promowanie specjalnie przy-
gotowanej na XXX-lecie Szkoły Eksploatacji Podziemnej książki pt.: 
The Green Scenarios: Mining industry responding to environmen-
tal challenges of the Anthropocene Epoch. Intencją organizatorów 

Szkoły Eksploatacji Podziemnej jest jej otwarcie na Świat poprzez 
prezentację krajowych doświadczeń, idei czy też kooperacji całych 
środowisk naukowców i praktyków przemysłu związanych z szeroko 
rozumianą gospodarką surowcami mineralnymi i energią, które wie-
rzymy, że mogą zainteresować ludzi na całym Świecie.

Od 2004 roku materiały konferencyjne IMF ukazują się drukiem 
w renomowanym wydawnictwie o światowym zasięgu A.A. Balkema 
(od 2008 roku działającego w grupie Francis & Taylor), tak będzie też 
w przypadku najnowszej publikacji A.D. 2021. Wśród autorów książ-
ki i prelegentów naszej konferencji znajdują się głównie zagraniczni 
przedstawiciele nauki, reprezentujący m.in. University of Wolver-
hampton, University of Salford, The Severn Rivers Trust, Wigan Pro-
jects Manager, Lancashire Wildlife Trust z Wielkiej Brytanii, Hasselt 
University z Belgi, University Darmstadt z Niemiec, Bio-Research & 
Development Growth Park St. Louis z Ameryki Północnej oraz sąsia-
dujący ze Śląskiem, University of Ostrava, z Republiki Czeskiej.

Konferencja i towarzysząca jej monografia mają na celu przed-
stawienie nowego, opartego o najnowszą wiedzę, podejścia do za-
gospodarowania terenów poeksploatacyjnych, powstałych jako efekt 
uboczny w trakcie pozyskiwania surowców mineralnych m.in. węgla 
kamiennego. Znaczna część terenów powstałych w związku z eksplo-

Podczas XXX Szkoły Eksploatacji Podziemnej w środę 29 września 2021 obradować będzie nasza 

międzynarodowa konferencja z cyklu International Mining Forum, tym razem pod hasłem: „The 

Green Scenarios: Mining industry responding to environmental challenges of the Anthropocene 

Epoch”. Pierwsza odsłona IMF-u to rok 2002, natomiast ostatnia edycja miała miejsce w 2019 

roku przy współpracy z Jastrzębską Spółką Węglową. Tegoroczna konferencja będzie 15. z kolei 

i zarazem pierwszą, która w całości obradować będzie w Internecie i już dziś zapraszamy do jej 

śledzenia na profilu IMF na LinkedIn i specjalnym kanale YouTube.

International

Mining Forum

TEKST: ARTUR DYCZKO
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Więcej mocy  
pod ziemią

Firma Sandvik, dzięki wprowadzeniu na rynek wiertnicy 
Sandvik DD422iE do prac górniczych i drążenia tuneli, wiertnicy 

Sandvik DL422iE do głębokich otworów i kotwiarki Sandvik 
DS412iE, może zaoferować kompletny zestaw sprzętu 

wiertniczego na baterie  
TEKST: TURKKA KULMALA   ZDJĘCIA: SANDVIK 
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atacją surowców mineralnych to oligotroficzne wyspy środowisko-
we, tworzone przez siedliska lądowe, podmokłe i wodne, stanowiące 
w krajobrazie unikalne miejsca umożliwiające wzbogacanie różno-
rodności biologicznej. Od dawna narastającym problemem w  śro-
dowisku przyrodniczym jest przenawożenie (eutrofizacja) gleby 
(podłoża), a w efekcie wód powierzchniowych, wskutek powszechnie 
stosowanych nawozów sztucznych, głównie w rolnictwie.

Ubogie w substancje odżywcze (oligotroficzne) podłoża mineralne 
są istotnymi elementami mozaiki siedlisk szczególnie w krajobrazie 
miejsko-przemysłowym. Większość wyrobisk po eksploatacyjnych 
to miejsca, w których spontanicznie rozwijające się i funkcjonujące 
ekosystemy są ostojami dzikiej przyrody. Zaadaptowane do specy-
ficznych warunków ubogich siedlisk mineralnych organizmy żywe 
kolonizują tereny poeksploatacyjne. Wraz z pierwotnymi produ-
centami głównie roślinami, mineralne tereny poeksploatacyjne są 
zasiedlane przez liczne i różnorodne mikroorganizmy m.in. bak-
terie i  grzyby. W efekcie dynamicznych procesów przyrodniczych 
zwłaszcza adaptacyjnych rozwijają się  de novo  samodzielnie funk-

cjonujące specyficzne ekosystemy. Jak wykazano funkcjonowanie 
nowych ekosystemów jest źródłem licznych usług ekosystemowych, 
szczególnie istotnych dla mieszkańców gęsto zaludnionych terenów 
miejsko-przemysłowych. W europejskich ośrodkach miejsko-prze-
mysłowych znajdują się tereny, na których w wyniku procesów na-
turalnych powstała mozaika ekosystemów lądowych, rozwinęły się 
obszary dzikiej przyrody. Oligotroficzne mineralne siedliska lądowe, 
podmokłe i wodne, pochodzenia antropogenicznego, powinny być 
wykorzystane dla wzmocnienia efektywnego funkcjonowania eko-
systemów w układzie krajobrazów miejsko-przemysłowych. 

Wydarzenie prowadzone w formie telekonferencji rozpocznie się 
29.09.2021 o godzinie 11:00 a poprowadzą je Pani Profesor Gabriela 
Woźniak z Uniwersytetu Śląskiego i prof. Andrzej Jagodziński z In-
stytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk. 

Program konferencji znajdziecie Państwo na stronie: 
http://szkolaeksploatacji.pl/sesja/international-mining-forum-2021

Zapraszamy do uczestnictwa – naprawdę warto!
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Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting 
industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy 
text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley 
of type and scrambled it to make a type specimen book. It has 
survived not only five centuries, but also the leap into electronic 
typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised 
in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem 
Ipsum passages, and more recently with desktop publishing 
software like Aldus PageMaker including versions of Lorem 
Ipsum.The International Mining Forum is a meeting of scientists 
and professionals for exchanging new ideas and experiences, 
evaluate previously implemented solutions, and discuss fresh 
ideas that might change the mining industry's image. 

Edited by 
Artur Dyczko, 

Andrzej M. Jagodziński, Gabriela Woźniak

The Green Scenarios: 
Mining industry responding 

to environmental challenges 
of the Anthropocene Epoch

International Mining Forum
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Sesja tematyczna dotycząca CSR (wczoraj…) oraz zrównoważonego 
rozwoju (dziś…) w branży wydobywczej już od prawie dziesięciu lat 
stanowi jeden z podstawowych punktów programu Szkoły Eksplo-
atacji Podziemnej. Z każdym rokiem nabiera również coraz większe-
go znaczenia, gdyż rośnie liczba wyzwań społecznych i środowisko-
wych, w części wręcz krytycznych, które są stawiane branży przez jej 
otoczenie, określane przez różne grupy interesariuszy, a także liczba 
działań przedsiębiorstw górniczych w ich kierunku. W ramach tego-
rocznych obrad z tego zakresu postaramy się potwierdzić, że górnic-
two należy do ścisłych liderów realizacji koncepcji zrównoważonego 
rozwoju na świecie i w Polsce, wskazując na nowoczesne, relacyjne 
sposoby współdziałania przedsiębiorstw górniczych w poszczegól-
nych sferach zrównoważonego rozwoju, chcąc udowodnić, że GÓR-
NICTWO może być i jest OK. 

W czasie prawie trzygodzinnych obrad zajmiemy się wieloma 
wątkami związanymi z odpowiedzialnością i zrównoważonym roz-
wojem branży. W tematyce wystąpień będą natomiast zdecydo-
wanie przewodzić wątki społeczne. Pierwsza ich grupa zwiąże się 
z wyzwaniami dotyczącym działalności przedsiębiorstw górniczych 
w czasie trwania pandemii koronawirusa COVID-19. Pandemia zde-
terminowała bowiem kierunek działań propracowniczych, służących 
bezpieczeństwu zdrowotnemu załóg kopalń, ale czas ten przyniósł 
także szereg prac i kampanii komunikacyjnych przedsiębiorstw gór-
niczych w szerokim aspekcie społecznym, w tym również w kierun-

ku przeciwstawienia się fali hejtu skierowanego w stronę górników 
w czasie ich masowego zarażania się. Druga grupa wątków społecz-
nych przedstawianych w prelekcjach zostanie poświęcona tematyce 
szeroko pojętej transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego. 
Prelegenci będą chcieli zwrócić uwagę na wielką rolę kwestii spo-
łecznych w tym procesie, a w jego świetle na olbrzymie znaczenie 
przedsiębiorstw górniczych dla społeczności lokalnych, ich zamoż-
ności, ale także dla tworzenia ich tożsamości oraz kultury, w tym 
technicznej. Wśród prezentowanych zagadnień pojawią się także 
tematy związane z rolą interesariuszy lokalnych w życiu projektów 
eksploracyjnych oraz kwestie dotyczące dobrych praktyk w zakresie 
tworzenia ładu korporacyjnego w przedsiębiorstwach górniczych.

Wspólnym mianownikiem, łączącym elementem dla wszystkich 
powyższych tematów oraz występujących będzie hasło GÓRNICTWO 
OK; hasło, które pięć lat temu po raz pierwszy pojawiło się właśnie 
na Szkole Eksploatacji Podziemnej, w ramach której właśnie w 2016 
roku rozpoczęła działalność Grupa Wspólnych Inicjatyw Społecznych 
o tej samej nazwie. 

Jeżeli Państwa zainteresowania wiążą się z powyższą tematyką 
i chcecie Państwo podzielić się swoimi doświadczeniami lub pomy-
słami w tym zakresie, bądź chcecie dowiedzieć się więcej na temat 
prowadzenia pełnego, otwartego dialogu przedsiębiorstwo górni-
cze-społeczeństwo, serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w ob-
radach sekcji.

GÓRNICTWO OK 
 – czy i jak uda się zamienić w szanse  

wyzwania górnictwa
Przez stulecia funkcjonowania górnictwa w Polsce zgłębiono tysiące szybów dla potrzeb licznych 

kopalń. Większość z nich została zlikwidowana, jednak w strukturach różnych zakładów nadal 
funkcjonują wyrobiska nawet kilkusetletnie. Historyczne szyby górnicze są w szczególności 
użytkowane w zabytkowych kopalniach, w których prowadzona jest działalność turystyczna.
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Mamy 50 lat doœwiadczeñ i sukcesów na rynku

Zapewniamy kompleksowoœæ us³ug

Œledzimy trendy i nieustannie pog³êbiamy nasze kompetencje

Oferowane przez nas prace obejmuj¹ wszystkie fazy dzia³alnoœci badawczo-

rozwojowej – od badañ naukowych, przez projekt, ocenê jego oddzia³ywania 

na œrodowisko, analizê wykonalnoœci, po nadzór nad jego realizacj¹

Mamy doœwiadczenie w projektach miêdzynarodowych

Skutecznie ³¹czymy podejœcie biznesowe i naukowe

Dysponujemy w³asnym zapleczem eksperckim i laboratoryjnym, 

umo¿liwiaj¹cym wykonanie szerokiego spektrum badañ




