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Zadanie 1: Wspólny rozwój kompetencji 

Działania projektowe: 

Konferencje poświęcone tematyce 

Wyjazdy studyjne do zakładów górniczych prowadzących działalność i obiektów dawnego 
górnictwa w Polsce 

Wyjazdy studyjne do zakładów górniczych prowadzących działalność i obiektów dawnego 
górnictwa w Saksonii 

Opracowanie i dokumentacja wyjazdów w formie krótkich sprawozdań i podsumowania  

Publikacje z Polski na temat górnictwa w czasopismach specjalistycznych saksońskiego partnera 

Publikacje z Saksonii na temat górnictwa w czasopismach specjalistycznych polskiego partnera 

Spotkania ewaluacyjne w Polsce i Saksonii 
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Wizyty studyjne 

Krótkie spotkania (2 dni), w małej grupie (20-25 osób) osób 
pracujących na co dzień w podobnych obszarach edukacji ogólnej 
lub kształcenia i doskonalenia zawodowego.  

Cel: 

- poprawa wiedzy i kompetencji w zakresie tematyki związanej  
z górnictwem i procedur administracyjnych w obszarze 
wsparcia  

- Kontynuowanie wymiany dobrych praktyk, pomysłów  
i informacji przez uczestników wizyty 

- wzbogacenie przepływu informacji pomiędzy Polską  
a Saksonią. 



Wizyta studyjna w Sulikowie  
29-30.06.2017 r. 

4|4 
 

- Prezentacja sylwetki i historii 
zakładu – kluczowe wydarzenia, 
charakterystyka, złoża, stosowane 
technologie  

- Wizyta techniczna w zakładzie – 
zakład przeróbczy, wyrobisko 
północne kopalni (punkt widokowy) 

- Sygnalizacja obszarów 
problemowych uwarunkowania 

      środowiskowe, prawne i społeczne  
- Wyzwania na przyszłość – 

utrzymanie wysokich standardów 
środowiskowych  
i bezpieczeństwa, stała dbałość o 
dobre relacje ze społeczeństwem  



Wizyta studyjna w Sulikowie  
29-30.06.2017 r. 

  



Wizyta studyjna w Kowarach  
19-20.10.2017 r.  

- Wykład wprowadzający prowadzony przez Pana Franciszka Gawrona – Kierownika Ruchu 
Zakładu Górniczego 

- Zwiedzanie Muzeum Górnictwa i Domu tradycji w Kowarach  

- Zwiedzenie podziemnej trasy turystycznej złoża Liczyrzepa w sztolniach 19 i 19a 

- Panel dyskusyjny (podsumowanie wyjazdu) - zagospodarowanie obiektów pogórniczych, 
turystyka podziemna w Polsce, kompetencje Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego  
i Urzędów Górniczych, funkcja eksperta ds. rozwiązywania konfliktów 

 

 



Wizyta studyjna w Kowarach  
19-20.10.2017 r.  

  



Wizyta studyjna w Turowie 
15-16.03.2018 r. 

- Wykład KWB Turów: prezentacja sylwetki zakładu KWB Turów; 
nowoczesne technologie i techniki stosowane przy wydobyciu  
i wykorzystaniu węgla brunatnego; technologia eksploatacji  
i zwałowania; doświadczenia oraz nowe projekty dla wczesnego 
ostrzegania na wypadek powodzi; organizacja służby 
przeciwpożarowej; maszyny podstawowe i bezpieczeństwo pracy; 
odwadnianie, funkcjonowanie obiektów oczyszczania ścieków; dobre 
praktyki w ochronie środowiska; system zarządzania informacją dla 
potrzeb procesu produkcyjnego w tym systemy monitoringu 
środowiskowego 

- Wyjazd terenowy do kopalni odkrywkowej  

- dr Miranda Ptak: zasady udzielania koncesji w Polsce na wydobycie 
kopalin ze złóż.  

 

 



Wizyta studyjna w Turowie 
15-16.03.2018 r. 



Wizyta studyjna w Zebrzydowej 
9-10.10.2018 r. 

- Wykład Pana Andrzeja 
Piotrów: prezentacja sylwetki i 
zrekultywowanego górniczego 
„Zebrzydowa”, historia, 
geologia i rekultywacja 
- Prezentacja sylwetek 
zakładów „Bolko” i „Janina” 
- wizyta w Żywym Muzeum 
Ceramiki w Bolesławcu 



Wizyta studyjna w Zebrzydowej 
9-10.10.2018 r. 

- Wyjazd terenowy na 
zrekultywowany zakład 
górniczy „Zebrzydowa” i 
obiekt „Zebrzydowa Zachód” 

- Wykład Pani dr Mirandy Ptak: 
wybrane aspekty prawne, 
techniczne i ekonomiczne 
rekultywacji w Polsce 



Wizyta studyjna w KGHM 
9-10.05.2019 r. 

- Szkolenie z aparatów ucieczkowych 

- Zjazd do kopalni podziemnej (szyb SW-1) 

- Wykład KGHM Polska Miedź – przedstawienie sylwetki firmy 

- Stacja Ratownictwa Górniczego w Sobinie: wykład o działalności SRG, zapoznanie się z 
obiektem, sprzętem, organizacją  

- Wycieczka terenowa na OUOW Żelazny Most 

- Wykład: eksploatacja złóż miedzi – aspekty techniczne, zagrożenia w procesie wydobywczym, 
ochrona środowiska.  



Wizyta studyjna w KGHM 
9-10.05.2019 r. 



Spotkania ewaluacyjne 

Ewaluacja działań projektu:  

- cel ewaluacji 

- sposoby zbierania informacji 

- terminy cząstkowe 

- odbiorcy ewaluacji  
 

Spotkania ewaluacyjne w Polsce: 

1) 9.08.2017 r. 

2) 28.06.2018 r. 

3) styczeń/luty 2020 r. 
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Publikacje fachowe  
Tematyka 

Publikacje fachowe Saksońskiego Wyższego Urzędu Górniczego we Freibergu: 

„Postępowanie przy usuwaniu następstw historycznego górnictwa w Saksonii”. 
Artykuł został opublikowany w czerwcu 2019 r. w czasopiśmie WUG 

„Przebieg postępowania oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji 
górniczych w Saksonii” – oczekuje na publikację 

„Rola i zadania nadzoru górniczego w procesie likwidacji zakładów górniczych 
w Saksonii” – oczekuje na publikację 

„Systemy GIS”  opublikowano 12.2018 r. , w czasopiśmie „Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona 

Środowiska w Górnictwie” 

„Nadzór i kontrola zakładów górniczych jako czynności sprawdzające 
przestrzegania przepisów dotyczących kwestii ochrony środowiska oraz 
bezpieczeństwa w zakładach” – oczekuje na publikację  

 
 

 

 

 



Publikacje fachowe  
Tematyka 

Publikacje fachowe Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, Okręgowego Urzędu 
Górniczego we Wrocławiu oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego: 

„Podstawowe zasady gospodarowania odpadami wydobywczymi w Polsce  
na przykładzie aktywnych zakładów górniczych na Dolnym Śląsku” – oczekuje na publikację 

„Podstawy prawne górnictwa w Polsce, organizacja oraz kompetencje polskich urzędów 
górniczych”. Artykuł został opublikowany w saksońskim czasopiśmie górniczym w dn. 5.05.2019 r. 

„Postępowanie koncesyjne w polskim górnictwie”, opublikowane w czasopiśmie Bergbau wydanie 

11/2018 

„Restrukturyzacja wydobycia węgla kamiennego w obszarze Wałbrzycha - historia i 
przyszłość” – oczekuje  na publikację 

„Podstawowe zasady gospodarowania odpadami wydobywczymi w Polsce 
na przykładzie aktywnych zakładów górniczych na Dolnym Śląsku” – oczekuje na publikację 

 

 

 

 

 



Publikacje fachowe  
Przykład – Publikacja fachowa pn. „Postępowanie koncesyjne w polskim górnictwie” 

 



Zadanie 2: Rozwój i zastosowanie strategii zarządzania 
konfliktami 

Działania projektowe: 

Analiza obiektów referencyjnych w Saksonii i w Polsce 

Opracowanie i opublikowanie podręcznika na temat unikania  
i rozwiązywania konfliktów 



Warsztaty branżowe po stronie polskiej i niemieckiej 

Miejsce 
warsztatów 

Obiekt referencyjny Data 

Sulików/Dolny Śląsk 

Kopalnia Bazaltu 
Sulików,   

Lafarge Kruszywa i 
Beton Sp. z o.o.  

05-06.02.2018 r. 

Demitz-
Thumitz/Saksonia 

Kopalnia granitu, 
Basalt AG 

23-24.04.2018 r. 

Demitz-
Thumitz/Saksonia 

Kopalnia granitu, 
Basalt AG 

 12-13.11.2018 r. 

Sulików/Dolny Śląsk 

Kopalnia Bazaltu 
Sulików,   

Lafarge Kruszywa i 
Beton Sp. z o.o.  

11-12.02.2019 r. 



Warsztaty branżowe po stronie polskiej i niemieckiej 
Pierwsze warsztaty po stronie polskiej - Sulików 

Omawiane zagadnienia: 
- wprowadzenie w problematykę konfliktów 
społecznych związanych z działalnością 
górnictwa odkrywkowego 
 
 - prezentacja wybranych informacji  
ze szczególnym uwzględnieniem sektora 
kruszyw 
 
- rozpoznanie uwarunkowań i przyczyn 
(pośrednich, bezpośrednich) konfliktów 
społeczno-środowiskowych związanych  
z funkcjonowaniem kopalni (zaistniałych, 
potencjalnych)  
 
- propozycje kierunków zmian  
w zarządzaniu lokalnym środowiskiem 
społecznym i sposobu weryfikacji efektów . 

 



Warsztaty branżowe po stronie polskiej i niemieckiej 
Pierwsze warsztaty po stronie saksońskiej – Demitz-Thumitz 

Omawiane zagadnienia: 
 
-  porównanie podstaw prawnych  
w Saksonii i w Polsce  
 
- ramy prawne dla przedsiębiorstw 
górniczych - ogólne podstawy prawne 
związane z tematem emisji 
spowodowanej działalnością 
górniczą/ochrony przed emisją 
 
- przedstawienie Basalt AG (BAG) jako 
koncernu. 



Warsztaty branżowe po stronie polskiej i niemieckiej 
Drugie warsztaty po stronie saksońskiej – Demitz-Thumitz 

Omawiane zagadnienia: 
- podsumowanie warsztatów w Sulikowie i w Demitz-Thumitz, przypomnienie modelu konfliktów  
oraz analizy interesariuszy 
-  wybrane psychospołeczne źródła nieporozumień i konfliktów związanych z górnictwem 
- SWOT jako metoda identyfikacji sytuacji konfliktogennych związanych z górnictwem 
- wskazanie mechanizmów unikania konfliktów i zapobieganie ich powstawaniu 

 
 



Warsztaty branżowe po stronie polskiej i niemieckiej 
Drugie warsztaty branżowe po stronie polskiej – Sulików 

Poruszane zagadnienia: 
 
- metoda analizy powikłań  
i możliwości jej wykorzystywania  
dla rozwiązania sytuacji trudnych  
(w oparciu o konflikty górnicze) 
 
- poszerzony model konfliktów 
środowiskowych na tle działalności 
górniczej 
 
- sposoby poprawy komunikacji  
i konstruktywnego rozwiązywania 
konfliktów w oparciu o Non Violent 
Communication 



 
Warsztaty branżowe po stronie polskiej i niemieckiej 
Spodziewane efekty 

Cykl czterech warsztatów 
branżowych 

Cel 

-Poprawa komunikacji 
-Intensyfikacja współpracy obywateli 

i przedsiębiorstw górniczych  
w obszarze wsparcia 

Produkt 

Podręcznik na temat unikania 
i rozwiązywania konfliktów 



Wystawa objazdowa pn. „Zapobieganie ryzyku związanemu z dawnym górnictwem”  
Otwarcie 



Wystawa objazdowa pn. „Zapobieganie ryzyku związanemu z dawnym górnictwem”  
Harmonogram prezentowania wystawy po stronie polskiej 

Podmiot 
wypożyczający 

Wydarzenie/lokalizacja Data 

Urząd Miejski 

w Strzegomiu 

Święto Granitu 
Strzegomskiego 
(Dni Strzegomia) 

14-19.06.2019 r. 

Urząd Gminy i Miasta 

Lwówek Śląski 

XXII Lwóweckie Lata 
Agatowe 

01.07 – 28.08.2019 r. 

Fundacja Natura 

Polska 

Konferencja o 
tradycjach węglowych 

02.09 – 21.10.2019 r.  

Konferencja kończąca projekt MineLife 

Wyższy Urząd Górniczy 

w Katowicach 

Sala Narad w 
Katowicach 

po 25.10 

Urząd Gminy w 

Sulikowie 

Urząd Gminy w 
Sulikowie 

 

trwają ustalenia 
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