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     Kraków 14.12.2020 
 

Protokół z posiedzenia plenarnego 
Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk 

w dniu 09 grudnia 2020 
 

Posiedzenie plenarne Komitetu Górnictwa PAN odbyło się w dniu 9 grudnia 2020r w trybie 
zdalnym. Zrealizowany plan posiedzenia zakładał następujący porządek obrad: 

1. Wygłoszenie referatu przez Pana dr Larsa Schernikau pt. „The truth behind renewable 
Energy”  oraz dyskusja. Ten etap posiedzenia odbył się wspólnie z Komitetem 
Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN. 

2. Zebranie członków Komitetu Górnictwa PAN w sprawach: 
 informacja Przewodniczącego Komitetu, 
 wybory dodatkowych członków Komitetu, 
 podjęcie decyzji czy tworzymy sekcje w strukturze Komitetu oraz ewentualne wybory ich 

przewodniczących, 
 dyskusja plenarna nad poruszonymi zagadnieniami, 
 wolne wnioski. 

 Prof. W. Dziurzyński powitał członków Komitetu Górnictwa PAN oraz  
członków Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN, a także gościa, Pana 
dr Larsa Schernikau. Sesję referatu poprowadził prof. dr hab. inż. Stanisław Prusek, który przedstawił 
gościa i zaprosił do wystąpienia. 

Wystąpienie dr Larsa Schernikau stanowiło kompleksową analizę funkcjonowania globalnego 
rynku energetycznego, ze szczególnym uwzględnieniem często pomijanych czynników, krytycznych 
dla ekonomicznego, środowiskowego oraz geopolitycznego funkcjonowania Polski i krajów UE. 
Najważniejsze zagadnienia dotyczyły: 

 niejednoznacznych wyników badań dotyczących wpływu emisji CO2 na zmiany klimatu, 
 w skali globalnej wykorzystanie paliw kopalnych wciąż rośnie, a najwyższy poziom 

wydobycia węgla jest szacowany na lata 2040-50, 
 w analizach dotyczących korzyści z odejścia od paliw kopalnych często nie bierze się 

pod uwagę wielu istotnych czynników (np. stabilności dostaw energii, łańcucha 
dostaw materiałów, surowców i technologii ..) 

  prognozy dla Polski zakładają mniejszy wydobycie węgla, lecz kosztem jego importu, 
 zapotrzebowanie energetyczne globalnej gospodarki będzie stale rosnąć, 
 efektywność słońca oraz wiatru jako źródeł energii wiąże się z silną niestabilnością 

(naprzemienne okresy nadprodukcji oraz deficytu), 
 występowanie korzystnych warunków nasłonecznienia oraz wiatru jest lokalne i nie 

dotyczy wszystkich krajów, 
 istnieje konieczność magazynowania nadprodukcji energii, co obniża efektywność 

produkcji i podnosi jej koszty, 
 ślad węglowy pochodzący z produkcji pojazdów energetycznych, w szczególności z 

pozyskania surowców do produkcji poszczególnych podzespołów, w skali globalnej 
jest bardzo istotny, 

 wydobycie kluczowych surowców potrzebnych do wytworzenia akumulatorów, paneli 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fotowoltaicznych oraz elementów wykorzystywanych przy produkcji zaawansowanych 
technologii energetycznych skoncentrowane jest w krajach pozaeuropejskich, w 
szczególności w Chinach, 

 w rozważaniach nie należy zapominać o trudnym do wycenienia czynniku, jakim jest 
bezpieczeństwo energetyczne krajów. 

Po cieszącym się dużym zainteresowaniem referacie miała miejsce dyskusja. Członkowie 
Komitetów w szczególności podkreślali interesujące spojrzenie referującego na konsekwencje z 
całkowitej rezygnacji z paliw kopalnych.  

Profesor Prusek oraz profesor Dziurzyński podziękowali doktorowi Larsowi Schernikau za 
interesujący wykład, a profesor Dziurzyński zaprosił członków Komitetu Górnictwa do drugiej części 
posiedzenia.  

Przewodniczący KG PAN, prof. Dziurzyński przedstawił informacje dotyczące powoływania 
Sekcji w ramach Komitetów. W trakcie dyskusji zadecydowano, iż powołanie sekcji oraz struktura 
Komitetu Górnictwa na kadencję 2020-2023 będzie jednym z tematów kolejnego spotkania. 

Profesor Dziurzyński przedstawił procedurę zdalnego głosowania tajnego nad wyborem 
dodatkowych członków Komitetu Górnictwa PAN. Członkowie Komitetu otrzymali wiadomość e-mail 
z linkiem do systemu głosowania oraz oddali swoje głosy na nie więcej niż dziesięciu kandydatów z 
pośród przedstawionych. Lista kandydatów powstała na bazie zgłaszanych propozycji przez członków 
KG PAN.  

W głosowaniu zdalnym w trybie tajnym wzięło udział 26 członków Komitetu, liczba 
kandydatów 11 osób, liczba miejsc 10 osób. Wszystkie oddane głosy były ważne. Żadna z osób nie 
zgłaszała po głosowaniu problemów skutkujących niemożnością oddania głosu. W wyniku 
głosowania najwyższą ilość głosów uzyskali następujący kandydaci: 

 
1. Dr inż. Adam MIREK  - prezes WUG,  liczba głosów tak - 24 
2. Mgr inż. Janusz OLSZOWSKI – prezes GIPH, liczba głosów tak - 24 
3. Dr inż. Piotr BUCHWALD – prezes CSRG, liczba głosów tak - 23 
4. Mgr inż. Radosłw Stach, wiceprezes ds. produkcji KGHM  PM S.A., liczba głosów tak - 23 
5. Prof. Rafał Wiśniowski, prorektor AGH, liczba głosów tak - 23 
6. Dr inż. Jerzy BERGER, prezes Exme Berger Group, liczba głosów tak - 22 
7. Mgr inż. Piotr BOJARSKI – Muzeum Górnictwa Węglowego, liczba głosów tak - 22 
8. Prof. dr hab. inż. Andrzej KARBOWNIK, liczba głosów tak - 21 
9. Prof.  Tadeusz  Patzek, KAUST, Energy Resources and Petroleum Engineering, Arabia 

Saudyjska, liczba głosów tak - 20 
10. Dr hab. Miranda Ptak,  Dyr. Dep. Zarządz. Wydobyciem w PGE, liczba głosów tak – 19 
11. Dr inż. Andrzej TOR, ekspert w firmie Becker-Warkop, liczba głosów tak – 13 

W wyniku tajnego głosowania, do struktury Komitetu zostanie włączone pierwsze 10 osób 
wymienionych powyżej, nominacje dla tych osób zatwierdzi Dziekan Wydziału IV prof. A. Rogalski. 

Po procedurze głosowania głos zabrał prof. Dubiński, proponując zebranie Prezydium 
Komitetu w grudniu, co spotkało się z akceptacją.  

Profesor Dziurzyński podziękował zgromadzonym za przybycie, a gospodarzom za 
zorganizowanie spotkania. 

Na tym zebranie zakończono. 
 
Protokołował:                                                                          Przewodniczący: 

                                                                                                                    
……………………………………….….                                 …………………..…………………………………………. 
Dr hab. inż. Norbert Skoczylas                  prof. dr hab. inż. Wacława Dziurzyńskiego 
Sekretarz  
Komitetu Górnictwa PAN 
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