
	  

	  

 

 
Konferencja Górnictwo 

27 listopada 2017 r. 
Katowice, Międzynarodowe Centrum Kongresowe 

 
 
9.00-11.00 
Sesja inauguracyjna 
Restrukturyzacja i strategia. Wizja polskiego górnictwa w roku 2030 
• Gdzie jesteśmy – postępy restrukturyzacji. Czy to docelowa i optymalna struktura sektora? 

Bilans dotychczasowych przeobrażeń i największe wyzwania 
• Sprzyjająca koniunktura – jak najlepiej ją wykorzystać? 
• Kierunek dalszych zmian – dalsza konsolidacja z energetyką? 
• Inwestycje w górnictwie. Zaniedbania a przyszłe potrzeby. Realizacja planów wydobycia 

w kontekście niedostatku inwestycji. Finansowanie projektów, harmonogramy realizacji. 
Zasoby, możliwości, bariery. 

Udział w debacie zapowiedzieli (wykaz osób w kolejności alfabetycznej): 
Adam Gawęda, senator RP  
Michal Heřman, prezes zarządu, Przedsiębiorstwo Górnicze ”SILESIA” Sp. z o.o. 
Zbigniew Kasztelewicz, kierownik, Katedra Górnictwa Odkrywkowego, Akademia Górniczo-
Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 
Janusz Olszowski, prezes, Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa 
Tomasz Rogala*, prezes zarządu, Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o. 
Krzysztof Sitarski, poseł na Sejm RP 
Janusz Steinhoff, wicepremier, minister gospodarki w latach 1997-2001 
Krzysztof Szlaga, prezes zarządu, Lubelski Węgiel Bogdanka SA 
Moderacja: Jerzy Dudała, dziennikarz, Magazyn Gospodarczy Nowy Przemysł; Jacek Ziarno, 
redaktor naczelny, Magazyn Gospodarczy Nowy Przemysł 
 
11.30-13.00 
Technologie, maszyny i urządzenia dla górnictwa. Polska marka górnicza w świecie 
• Plany inwestycyjne polskiego górnictwa a popyt na maszyny i urządzenia. Szanse na 

ożywienie 
• Nowe rozwiązania techniczne w kopalni a efektywność wydobycia. Technologie służące 

redukcji kosztów 
• Firmy okołogórnicze w toku procesów integracyjnych. Konsolidacja a konkurencja 
• Krajowi eksporterzy maszyn dla górnictwa na globalnym rynku. Jak wykorzystać potencjał, by 

stworzyć polską markę w świecie? 
• Współpraca polskich firm na obcych rynkach, wsparcie ze strony państwa.  
Udział w debacie zapowiedzieli (wykaz osób w kolejności alfabetycznej): 
Mirosław Bendzera, prezes zarządu, Famur SA 
Marek Brzenczek, prezes zarządu, Mifama Opa Carbo Sp. z o.o. 
Piotr Kańtoch, wiceprezes zarządu, Grupa Powen-Wafapomp SA 
Zbigniew Kasztelewicz, kierownik, Katedra Górnictwa Odkrywkowego, Akademia Górniczo-
Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 
Monika Piątkowska, prezes zarządu, Krajowa Organizacja Innowatorów Przemysłu 
Moderacja: Jerzy Dudała, dziennikarz, Magazyn Gospodarczy Nowy Przemysł; Olaf Osica, 
dyrektor projektu rynki zagraniczne, Grupa PTWP  
 
13.45-15.00 
Rekultywacja i rewitalizacja. Zagospodarowanie terenów pogórniczych i poprzemysłowych 
• Tereny związane z eksploatacją górniczą – skala problemu. Waloryzacja, stopień degradacji, 

potencjał komercjalizacji, finansowanie 
• Role właściciela terenu, administracji i inwestora w procesie rekultywacji i rewitalizacji. 

Standardy współpracy 
• Przykłady skutecznego zagospodarowania zdegradowanych terenów pokopalnianych 

i postindustrialnych na Śląsku. Wzorcowe scenariusze – praktyczne doświadczenia. 



	  

	  

• Tereny poprzemysłowe o atrakcyjnej lokalizacji jako propozycja dla sektora nieruchomości.  
• Zainteresowanie i zaangażowanie deweloperów, administracji lokalnej, aktualnych właścicieli.  
Udział w debacie zapowiedzieli (wykaz osób w kolejności alfabetycznej): 
Mariusz Kruczek, zastępca kierownika, Zakład Ochrony Wód, Główny Instytut Górnictwa 
Gabriela Lenartowicz, poseł na sejm RP 
Janusz Michałek, prezes zarządu, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA (KSSE) 
Czesław Sobierajski, poseł na sejm RP 
Jacek  Szuścik, wiceprezes zarządu ds. likwidacji kopalń i ochrony środowiska, Spółka 
Restrukturyzacji Kopalń SA 
Piotr Uszok, prezydent Katowic w latach 1998-2014 
Moderacja: Michał Wroński, dziennikarz, PortalSamorzadowy.pl 
 
* w trakcie potwierdzania obecności 
 


