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i. nAJWAŻnieJSZe WYDArZeniA 2017 roKU

Główny	 Instytut	 Górnictwa	 w	 roku	 2017	 prowadził	 dzia-
łalność	badawczo-rozwojową	w	szeroko	 rozumianym	ob-
szarze	 górnictwa	 i	 inżynierii	 środowiska.	 Znaczna	 część	
tej	działalności	skupiała	się	na	rozwiązywaniu	problemów	
występujących	w	przemyśle	wydobywczym	węgla	kamien-
nego	(w	tym	na	zagrożeniach	naturalnych)	oraz	na	opraco-
wywaniu	metod	i	narzędzi	monitorowania	i	pomiaru	jakości	
powietrza,	wpływających	na	ograniczanie	niskiej	emisji.
Instytut	 podejmował	 szereg	 przedsięwzięć	 badawczych,	
mających	na	celu	uzyskanie	efektu	synergii	między	nowo-
czesnym	górnictwem	i	energetyką,	jako	istotnego	elemen-
tu	 zapewniającego	 bezpieczeństwo	 energetyczne	 Polski.	
Był	to	kolejny	rok	realizacji	misji,	celów	strategicznych	oraz	
planu	 rocznego	 i	wieloletniego	działalności	 statutowej	 na	
lata	2016–2018.	Wśród	ważniejszych	wydarzeń	roku	2017	
należy	wymienić:

l			zatwierdzenie	nowego	Statutu	Głównego	Instytutu	Gór-
nictwa	przez	Ministra	Energii;

l			ponowne	otrzymanie	przez	Instytut	kategorii	A	w	wyniku	
kompleksowej	 oceny	 jakości	 naukowej	 lub	 badawczo- 
-rozwojowej	 jednostek	 naukowych	 za	 lata	 2013–2016,	
przeprowadzonej	 przez	 Komitet	 Ewaluacji	 Jednostek	
Naukowych,	co	jest	potwierdzeniem	wysokiego	poziomu	
działalności	 naukowo-badawczej	 prowadzonej	 w	 Insty-
tucie;

l			powołanie	 Rady	 Naukowej	 Głównego	 Instytutu	 Górni-
ctwa	na	XXIV	kadencję	(2017–2021)	oraz	inauguracyjne	
posiedzenie	Rady	z	udziałem	Ministra	Grzegorza	Tobi-
szowskiego,	 podczas	 którego	 wybrano	 jej	 Przewodni-
czącego	–	Panią	prof.	dr	hab.	inż.	Czesławę	Rosik-Du-
lewską,	czł.	koresp.	PAN;

l			wizytę	 Ministra	 Michała	 Kurtyki,	 który	 bardzo	 wysoko	
ocenił	 potencjał	 Centrum	Czystych	Technologii	Węglo-
wych	oraz	Śląskiego	Centrum	Radiometrii	Środowisko-
wej	im.	Marii	Goeppert-Mayer;

l			otwarcie	 pierwszego	 w	 świecie	 Międzynarodowego
Centrum Doskonałości w zakresie metanu z kopalń wę-
gla,	powołanego	przy	Izbie	Gospodarczej	Gazownictwa	
i	 funkcjonującego	 pod	 patronatem	 Europejskiej	 Komi-
sji	 Gospodarczej	 Organizacji	 Narodów	 Zjednoczonych	
(UNECE),	a	utworzonego	we	współpracy	z	PGNiG,	Pań-
stwowym	 Instytutem	Geologicznym	–	PIB	oraz	 Instytu-
tem	Nafty	i	Gazu	–	PIB;

l			uruchomienie	 w	 Instytucie	Obserwatorium	Technologie	
dla	Ochrony	Środowiska	w	ramach	projektu	pn.	Sieć Re-
gionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie 
Przedsiębiorczego Odkrywania,	 którego	 zadaniem	 jest	
monitoring	 w	 regionie	 efektów	 innowacyjnego	 rozwoju	
technologii	prośrodowiskowych	i	z	nimi	powiązanych;

l			inauguracja	studiów	doktoranckich,	prowadzonych	przez	
Instytut	 dla	 20	 pracowników	 Polskiej	 Grupy	Górniczej,	
których	 efektem	 będzie	 wdrożenie	 w	 PGG	 rozwiązań	
projektowych,	 konstrukcyjnych	 i	 technologicznych,	 bę-
dących	przedmiotem	prac	doktorskich	uczestników	stu-
diów;

l			podpisanie	umowy	o	współpracy	z	Vinacomin	Institute	of	
Mining	Science	and	Technology	(IMSAT)	w	Wietnamie,	
dotyczącej	 organizacji	 36-miesięcznego	 stażu	 nauko-
wego	dla	 pracowników	 IMSAT,	 którego	wynikiem	będą	
doktoraty	o	charakterze	aplikacyjnym,	przewidziane	do	
wdrożenia	w	górnictwie	wietnamskim;

l			utworzenie	 Funduszu	 Stypendialnego	 dla	 wyróżniają-
cych	się	studentów	zainteresowanych	podjęciem	pracy	
w	Głównym	 Instytucie	Górnictwa	w	obszarach	 związa-
nych	z	profilem	działalności	Instytutu.
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i. MoSt iMportAnt eVentS oF 2017

In	 2017,	 the	Central	Mining	 Institute	 conducted	 research	
and	 development	 activities	 in	 the	 broad	 areas	 of	mining	
and	environmental	engineering.	A	significant	part	of	these	
activities	focused	on	solving	problems	which	occur	 in	 the	
hard	coal	mining	 industry	(including	natural	hazards)	and	
on	developing	methods	and	tools	to	monitor	and	assess	air	
quality	with	the	aim	of	limiting	low	emission.
The	 Institute	 took	 a	 number	 of	 research	 enterprises	 to	
get	 the	 synergy	 effect	 between	 modern	 mining	 industry	
and	energy	production,	which	 is	an	 important	element	 to	
ensure	energy	security	of	Poland.	 It	was	another	year	of	
realizing	our	mission,	strategic	aims,	the	annual	plan	and	
carrying	 out	multiannual	 statutory	 activities	 for	 the	 years	
2016–2018.	 The	 following	 events	 were	 among	 the	most	
important	of	2017:

l			approval	of	the	new	Statute	of	the	Central	Mining	Institu-
te	by	the	Minister	of	Energy;

l			the	 Institute	 obtaining	 category	 A,	 as	 a	 result	 of	 the	
comprehensive	 evaluation	 of	 scientific	 and	R&D	 quali-
ty	of	scientific	units	for	the	years	2013–2016,	performed	
by	the	Committee	for	the	Evaluation	of	Scientific	Units,	
which	 confirmed	 the	 very	 high	 quality	 of	 scientific	 and	
research	activities	conducted	at	the	Institute;

l			appointing	 the	 Scientific	 Council	 of	 the	Central	Mining	
Institute	for	the	14th	term	(2017–2021)	and	the	inaugural	
session	of	the	Council	with	Minister	Grzegorz	Tobiszow-
ski,	where	the	Chairperson	of	the	Council	–	prof.	dr	hab.	
inż.	Czesława	Rosik-Dulewska,	Corresponding	Member	
of	PAS	was	elected;

l			Minister	Michał	Kurtyka’s	visit,	who	expressed	high	 re-
gard	for	the	potential	of	the	Clean	Coal	Technology	Cen-
tre	and	Maria	Goeppert-Mayer	Silesian	Centre	for	Envi-
ronmental	Radioactivity;

l			the	 opening	 of	 the	 world’s	 first	 International Centre of 
Excellence on Coal Mine Methane,	 established	 at	 the	
Chamber	of	the	Natural	Gas	Industry	and	operating	un-
der	the	auspices	of	the	United	Nations	Economic	Com-
mission	for	Europe	(UNECE),	established	in	cooperation	
with	 PGNiG,	 the	Polish	Geological	 Institute	 –	National	
Research	Institute	and	the	Oil	and	Gas	Institute	–	Natio-
nal	Research	Institute;

l			the	 establishment	 of	 the	Observatory	Technologies	 for	
Environmental	 Protection	 (Obserwatorium	 Technologie	
dla	Ochrony	Środowiska)	at	the	Institute,	within	the	fra-
mework	 of	 the	 project	 titled	Network of Regional Spe-
cialist Observatories in the Process of Entrepreneurial 
Discovery (Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjali-
stycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania), 
whose	aim	is	to	monitor	the	effects	of	the	innovative	de-
velopment	of	pro-environmental	technologies	and	tech-
nologies	associated	with	them	in	the	region;

l			inauguration	of	doctoral	studies,	conducted	by	the	Insti-
tute	for	20	employees	of	the	Polish	Mining	Group	(Polska	
Grupa	Górnicza),	which	will	 result	 in	 implementing	 the	
solutions	presented	in	their	doctoral	theses,	in	the	PGG;

l			signing	an	agreement	on	 cooperation	with	 the	Vinaco-
min	Institute	of	Mining	Science	and	Technology	(IMSAT),	
Vietnam,	which	concerns	the	organization	of	a	36-month	
academic	 internship	 for	 IMSAT’s	employees,	which	will	
be	concluded	with	doctoral	theses	of	applied	nature,	to	
be	implemented	in	Vietnamese	mining	industry;

l			establishing	 the	 Scholarship	 Fund	 for	 outstanding	 stu-
dents	interested	in	working	for	the	Central	Mining	Insti-
tute	in	the	areas	associated	with	the	Institute’s	activities.
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ii. StrUKtUrA orGAniZAcYJnA (stan na 1.02.2018 r.)
ii. orGAniSAtionAL StrUctUre (as of 1 February 2018)

−	prof.	dr	hab.	inż.	Barbara	Białecka

−	dr	hab.	inż.	Jarosław	Brodny,	prof.	PŚl

−	dr	hab.	inż.	Edyta	Brzychczy,	prof.	AGH

−	dr	hab.	inż.	Stanisław	Chałupnik,	prof.	GIG

−	dr	hab.	inż.	Krzysztof	Cybulski,	prof.	GIG

−	prof.	dr	hab.	inż.	Krystyna	Czaplicka-Kolarz

−	mgr	Zdzisław	Filip

−	mgr	inż.	Jacek	Janas

−	mgr	inż.	Bartłomiej	Jura

−	dr	hab.	inż.	Józef	Kabiesz,	prof.	GIG

−	dr	hab.	Janusz	Kompała,	prof.	GIG

−	dr	hab.	inż.	Andrzej	Kowalski,	prof.	GIG

−	dr	hab.	inż.	Eugeniusz	Krause,	prof.	GIG

−	dr	hab.	inż.	Marcin	Lutyński,	prof.	PŚl

−	dr	inż.	Małgorzata	Malec

−	mgr	inż.	Andrzej	Malinowski

KieroWnictWo inStYtUtU / MAnAGinG StAFF

l  Naczelny	Dyrektor	/ Director
prof. dr hab. inż. Stanisław prusek

l  Zastępca	Naczelnego	Dyrektora	ds.	Geoinżynierii	i	Bezpieczeństwa	Przemysłowego
Deputy	Director	for	Geoengineering	and	Industrial	Safety 

dr inż. Zbigniew Lubosik

l  Zastępca	Naczelnego	Dyrektora	ds.	Inżynierii	Środowiska / Deputy	Director	for	Environmental	Engineering
dr inż. Jan Bondaruk

l  Zastępca	Naczelnego	Dyrektora	ds.	Finansowo-Ekonomicznych / Deputy	Director	for	Financial	and	Economic	Affairs
mgr Aleksandra Mraczek-Krzak

rADA nAUKoWA / ScientiFic coUnciL

l  Przewodniczący	/	Chairperson
prof.	dr	hab.	inż.	Czesława	Rosik-Dulewska,	czł.	koresp.	PAN	/	Corresponding	Member	of	PAS

l  Zastępcy	Przewodniczącego	/	Deputy	Chairpersons
prof.	dr	hab.	inż.	Józef	Dubiński,	czł.	koresp.	PAN	/	Corresponding	Member	of	PAS

dr	hab.	inż.	Małgorzata	Wysocka,	prof.	GIG

Fot.	1.	Rada	Naukowa	Głównego	Instytutu	Górnictwa	XXIV	kadencji
Photo	1.	The	Scientific	Council	of	the	Central	Mining	Institute	(24th	term)

l  Członkowie	/	Members

Strona | 5 

II. ORGANISATIONAL STRUCTURE 
MANAGING STAFF 
• Director – prof. dr hab. inż. Stanisław Prusek, 
• Deputy Director for Geoengineering and Industrial Safety – dr inż. Zbigniew Lubosik, 
• Deputy Director for Environmental Engineering – dr inż. Jan Bondaruk, 
• Deputy Director for Financial and Economic Affairs – mgr Aleksandra Mraczek-Krzak. 

SCIENTIFIC COUNCIL 

 
Photo 1. The Scientific Council of the Central Mining Institute (24th term) 

• Chairperson: 
− prof. dr hab. inż. Czesława Rosik-Dulewska, Corresponding Member of PAS 

• Deputy Chairpersons: 
− prof. dr hab. inż. Józef Dubiński, Corresponding Member of PAS 
− dr hab. inż. Małgorzata Wysocka, prof. GIG  

• Members: 
− prof. dr hab. inż. Barbara Białecka  
− dr hab. inż. Jarosław Brodny, prof. PŚl 
− dr hab. inż. Edyta Brzychczy, prof. AGH 
− dr hab. inż. Stanisław Chałupnik, prof. GIG  
− dr hab. inż. Krzysztof Cybulski, prof. GIG  
− prof. dr hab. inż. Krystyna Czaplicka-Kolarz 
− mgr Zdzisław Filip 
− mgr inż. Jacek Janas 
− mgr inż. Bartłomiej Jura  
− dr hab. inż. Józef Kabiesz, prof. GIG  
− dr hab. Janusz Kompała, prof. GIG  
− dr hab. inż. Andrzej Kowalski, prof. GIG  
− dr hab. inż. Eugeniusz Krause, prof. GIG  
− dr hab. inż. Marcin Lutyński, prof. PŚl 
− dr inż. Małgorzata Malec 
− mgr inż. Andrzej Malinowski 
− mgr Anna Margis 
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SeKretArZ nAUKoWY / ScientiFic SecretArY

prof.	dr	hab.	Adam	Smoliński

peŁnoMocnicY nAcZeLneGo DYreKtorA / Director'S coorDinAtorS

l		Pełnomocnik	Naczelnego	Dyrektora	ds.	Górnictwa	/	Director's	Coordinator	for	Mining	Industry
prof.	dr	hab.	inż.	Marian	Turek

l		Pełnomocnik	Naczelnego	Dyrektora	ds.	Energetyki	/	Director's	Coordinator	for	Energy	Production
dr	inż.	Stanisław	Tokarski

l		Pełnomocnik	Naczelnego	Dyrektora	ds.	Systemów	Zarządzania
Director's	Coordinator	for	the	Management	Systems	of	the	Central	Mining	Institute

mgr	inż.	Elżbieta	Gruszka

l		Pełnomocnik	Naczelnego	Dyrektora	ds.	Informacji	Niejawnych,	Audytor	Wewnętrzny
Director's	Coordinator	for	the	Protection	of	Classified	Information,	Internal	Auditor

mgr	Wojciech	Lenart

ZAKŁADY nAUKoWo-BADAWcZe / reSeArcH AnD DeVeLopMent DepArtMentS

l		Zakład	Ochrony	Powierzchni	i	Obiektów	Budowlanych	/	Department	of	Surface	and	Structures	Protection
(kierownik	/	head	–	dr	inż.	Dariusz	Ignacy)

l		Zakład	Aerologii	Górniczej	/	Department	of	Mining	Aerology
(kierownik	/	head	–	dr	inż.	Janusz	Cygankiewicz)

l		Zakład	Technologii	Eksploatacji	i	Obudów	Górniczych	/	Department	of	Extraction	Technologies	and	Mining	Support
(kierownik	/	head	–	dr	inż.	Sylwester	Rajwa)

l		Zakład	Geologii	i	Geofizyki	/	Department	of	Geology	and	Geophysics
(kierownik	/	head	–	dr	hab.	inż.	Grzegorz	Mutke,	prof.	GIG)

l		Zakład	Badań	Urządzeń	Mechanicznych	/	Department	of	Mechanical	Device	Testing
(kierownik	/	head	–	dr	inż.	Andrzej	Pytlik)

l		Zakład	Akustyki	Technicznej	i	Techniki	Laserowej	/	Department	of	Technical	Acoustics	and	Laser	Techniques
(kierownik	/	head	–	dr	hab.	Janusz	Kompała,	prof.	GIG)

l		Zakład	Tąpań	i	Mechaniki	Górotworu	/	Department	of	Rockburst	and	Rock	Mechanics
(kierownik	/	head	–	dr	hab.	inż.	Janusz	Makówka)

l		Śląskie	Centrum	Radiometrii	Środowiskowej	im.	Marii	Goeppert-Mayer
Maria	Goeppert-Mayer	Silesian	Centre	for	Environmental	Radioactivity

(kierownik	/	head	–	dr	hab.	inż.	Małgorzata	Wysocka,	prof.	GIG)

l		Zakład	Zwalczania	Zagrożeń	Gazowych	/	Department	of	Gas	Hazard	Control
(kierownik	/	head	–	dr	inż.	Krystian	Wierzbiński)

−	mgr	Anna	Margis

−	dr	inż.	Adam	Mirek	

−	prof.	dr	hab.	inż.	Eugeniusz	Mokrzycki

−	dr	hab.	inż.	Grzegorz	Mutke,	prof.	GIG	

−	mgr	inż.	Janusz	Olszowski	

−	mgr	Daniel	Ozon

−	mgr	inż.	Andrzej	Paniczek

−	mgr	inż.	Henryk	Paszcza	

−	prof.	dr	hab.	inż.	Krystian	Probierz

−	dr	Leokadia	Róg

−	prof.	dr	hab.	Adam	Smoliński

−	prof.	dr	hab.	inż.	Krzysztof	Stańczyk

−	dr	hab.	inż.	Krystyna	Stec,	prof.	GIG

−	dr	hab.	inż.	Jacek	Szczepiński

−	mgr	inż.	Łukasz	Tekeli

−	prof.	dr	hab.	inż.	Marian	Turek

−	mgr	inż.	Edyta	Tuźnik-Kosno

−	dr	hab.	inż.	Alicja	Uliasz-Bocheńczyk,	prof.	AGH

−	mgr	Grzegorz	Wacławek

−	dr	hab.	inż.	Mirosław	Wierzbicki,	prof.	IMG	PAN

−	dr	hab.	inż.	Jarosław	Zuwała,	prof.	IChPW
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l		Zakład	Zwalczania	Zagrożeń	Pyłowych	/	Department	of	Dust	Hazard	Control
(kierownik	/	head	–	dr	hab.	inż.	Krzysztof	Cybulski,	prof.	GIG)

l		Zakład	Bezpieczeństwa	Górniczych	Środków	Strzałowych	/	Blasting	Safety	Department
(kierownik	/	head	–	dr	hab.	inż.	Krzysztof	Cybulski,	prof.	GIG)

l		Zakład	Bezpieczeństwa	Przeciwwybuchowego	/	Department	of	Explosion-Proof	Protection 
(kierownik	/	head	–	dr	inż.	Gerard	Kałuża)

l		Zakład	Badań	Dołowych	i	Utrzymania	Powierzchni	/	Underground	Research	and	Surface	Maintenance	Department
(kierownik	/	head	–	dr	inż.	Robert	Hildebrandt)

l		Zakład	Monitoringu	Środowiska	/	Department	of	Environmental	Monitoring
(kierownik	/	head	–	dr	Leszek	Drobek)

l		Zakład	Inżynierii	Materiałowej	/	Department	of	Material	Engineering
(kierownik	/	head	–	dr	hab.	inż.	Jerzy	Korol,	prof.	GIG)

l		Zakład	Ochrony	Wód	/	Department	of	Water	Protection
(kierownik	/	head	–	dr	inż.	Paweł	Zawartka)

l		Zakład	Oszczędności	Energii	i	Ochrony	Powietrza	/	Department	of	Energy	Saving	And	Air	Protection
(kierownik	/	head	–	prof.	dr	hab.	inż.	Krzysztof	Stańczyk)

l		Zakład	Oceny	Jakości	Paliw	Stałych	/	Department	of	Solid	Fuel	Quality	Assessment
(kierownik	/	head	–	dr	Leokadia	Róg)

KoMÓrKi USŁUGoWe / UnitS proViDinG SerViceS

l		Jednostka	Certyfikująca	/	Certification	Body
(kierownik	/	head	–	dr	inż.	Dariusz	Stefaniak)

l		Centrum	Szkoleniowo-Informacyjne	/	Training	and	Information	Centre
(kierownik	/	head	–	mgr	Małgorzata	Zielińska)

KoMÓrKi oBSŁUGi / SUpportinG UnitS

l		Dział	Księgowości	i	Kosztów	/	Department	of	Book-Keeping	and	Costs
(kierownik,	Główny	Księgowy	/	head,	Chief	Accountant	–	mgr	Stefan	Targos)

l		Dział	Płac	i	Analiz	Ekonomicznych	/	Department	of	Payroll	and	Economic	Analyses
(kierownik	/	head	–	mgr	Witold	Kurkiewicz)

l		Dział	Finansowy	i	Windykacji	Należności	/	Department	of	Finance	and	Vindication
(kierownik	/	head	–	mgr	Piotr	Matyja)

l		Dział	Handlowy	/	Commercial	Department
(kierownik	/	head	–	mgr	Monika	Wallenburg)

l		Dział	Techniczny	/	Technical	Department
(kierownik	/	head	–	inż.	Bogdan	Chrzan)

l		Dział	Kadr	i	Organizacji	/	Personnel	and	Organisation	Department
(kierownik	/	head	–	mgr	Mariola	Zalot)

l		Biuro	Wsparcia	/	Support	Office
(kierownik	/	head	–	mgr	Łukasz	Bogus)

l		Zespół	Informatyki	/	Information	Technology	Department
(kierownik	/	head	–	mgr	inż.	Aleksander	Szkliniarz)

l		Zespół	Prawny	/	Legal	Team	
(kierownik	zespołu	i	koordynator	pomocy	prawnej	/	head	of	the	team	and	the	legal	assistance	coordinator 

–	mgr	Regina	Kościarz)



ANNUAL REPORT / SPRAWOZDANIE ROCZNE    9    

iii. DZiAŁALnośĆ StAtUtoWA
iii. StAtUtorY ActiVitieS

Działalność	 statutowa	 prowadzona	 przez	 Instytut	 w	 roku	
2017	była	finansowana	ze	środków	przyznanych	w	formie	
dotacji	przez	Ministra	Nauki	i	Szkolnictwa	Wyższego	na:
l			utrzymanie	potencjału	badawczego,

l			prowadzenie	 prac	 B+R	 służących	 rozwojowi	 młodych
naukowców	i	uczestników	studiów	doktoranckich.

Prace	 realizowano	 zgodnie	 z	 rocznym	planem	działalno-
ści	statutowej	w	obszarach	badawczych	ujętych	w	planie	
wieloletnim	Instytutu	na	lata	2016–2018.	Liczbę	prac	i	wy-
sokość	środków	przeznaczonych	na	działalność	statutową 
w	roku	2017	przedstawiono	w	tabeli	1.

Statutory	activities	conducted	by	the	Institute	in	2017	were	
financed	with	the	funds	granted,	in	the	form	of	a	subsidy, 
by	the	Minister	of	Science	and	Higher	Education	for:
l			maintaining	the	research	potential,

l			conducting	R&D	works	for	developing	young	researchers	
and	PhD	students.

Work	was	 realised	 in	 line	with	 the	yearly	plan	of	statutory	
activities	 in	 research	 areas,	 included	 in	 the	 multiannu-
al	plan	of	 the	 Institute	 for	years	2016–2018.	The	number 
of	pieces	of	work	and	the	funds	for	the	statutory	activities 
in	2017	are	presented	in	Table	1.

tabela 1. Zbiorcze zestawienie prac finansowanych w roku 2017 ze środków na działalność statutową

Dotacja na utrzymanie potencjału badawczego

rodzaj prac Liczba prac środki przeznaczone
na realizację, zł

Badania	naukowe	i	prace	rozwojowe 62 7	370	727
Utrzymanie	infrastruktury	badawczej 26 7	397	976
Działalność	upowszechniająca	naukę 21 3	440	066
Dofinansowanie	projektów	krajowych	i	międzynarodowych 14 415	024

Dotacja na prowadzenie prac B+r służących rozwojowi młodych naukowców
i uczestników studiów doktoranckich

Dotacja	służąca	rozwojowi	młodych	naukowców	i	uczestników	
studiów	doktoranckich

6 120	105

razem 129 18 743 898

table 1. Works financed with funds for statutory work, 2017

Subsidy for maintaining research potential

type of work no. of pieces 
of work

Funds for realisation,
pLn

Research	and	Development	work 62 7,370,727
Maintaining	research	infrastructure 26 7,397,976
Activities	promoting	science 21 3,440,066
Financing	national	and	international	projects 14 415,024

Subsidy for conducting r&D work for developing young
researchers and phD students

Subsidy	for	developing	young	researchers
and	PhD	students

6 120,105

total 129 18,743,898
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WAŻnieJSZe prAce reALiZoWAne W rAMAcH 
DZiAŁALności StAtUtoWeJ W roKU 2017

l			System	 akwizycji	 danych	 samowystarczalny	 energe-
tycznie,
kierownik	pracy:	mgr	inż.	Marcin	Słota,

−		skonstruowano	autonomiczne	układy	pomiarowe	mo-
gące	pracować	samodzielnie	i	w	grupach,	służące	do	
akwizycji	danych	oraz	do	ich	wysyłania	do	serwera;

−		skonstruowano	układ	zasilania	systemu	akwizycji	da-
nych	oparty	na	ogniwach	fotowoltaicznych	 i	systemie	
śledzącym	Słońce,	dzięki	czemu	podniesiono	skutecz-
ność	ogniw	o	min.	100%.

l			Sonda	 do	 pomiaru	 efektów	 rotacyjnych	 w	 kopalniach	
podziemnych,
kierownik	pracy:	dr	hab.	inż.	Grzegorz	Mutke,	prof.	GIG,

−		zaprojektowano	i	wykonano	prototyp	obudowy	i	układu	
elektroniki	sondy	rotacyjnej	LML_	oraz	dokonano	wy-
boru	czujników	translacyjnych;

−		wykonano	 analizę	 błędów	 pomiarowych,	 szumów	
własnych	 elektronicznych	 i	 tła	 sejsmicznego	 wybra-
nego	 czujnika	 oraz	 wykonano	 niezbędne	 obliczenia	
matematyczne	rotacji	drgań	dla	budowanego	modelu;

−		zapewniono	 kompatybilność	 sondy	 z	 aparaturą	 sej-
smiczną	SOS	zaprojektowaną	w	GIG	i	pracującą	w	pol-
skich	i	chińskich	kopalniach.

l			Pomiary	in situ	dla	wyznaczania	stanu	naprężeń	w	góro-
tworze:	aparatura,	metodyka,	personel,
kierownik	pracy:	dr	hab.	inż.	Janusz	Makówka,

−		opracowano	prototypowe	 rozwiązanie	 części	mecha-
nicznej,	odpowiedzialnej	za	stabilizację	sondy	lasero-
wej	w	otworze	badawczym	(Fot.	2);

−		wykonano	badania	 testowe	metodą	N-UHS	 i	opraco-
wano	ramowe	wytyczne	prowadzenia	pomiarów.

l			Badania	stanu	technicznego	obiektów	budowlanych	przy	
użyciu	drona,
kierownik	pracy:	dr	inż.	Wiesław	Mika,

−		opracowano	metodykę	badań	stanu	technicznego	obie- 
ktu	budowlanego	lub	jego	części	przy	użyciu	drona;

SeLecteD pieceS oF WorK reALiSeD WitHin tHe 
FrAMeWorK oF StAtUtorY ActiVitieS in 2017

l			An	energy	self-sufficient	data	acquisition	system,
	 head:	mgr	inż.	Marcin	Słota,

	 −		autonomous	measurement	systems	which	can	operate	
on	their	own	and	in	groups	to	acquire	data	and	send	
them	to	a	server	were	built;

	 −		a	power	source	for	a	data	acquisition	system,	based	on	
photovoltaic	cells	and	a	system	following	the	position	
of	the	sun	increasing	their	efficiency	by	at	least	100%,	
was	built.

l			A	probe	for	measuring	rotational	effects	in	underground	
mines,

	 head:	dr	hab.	inż.	Grzegorz	Mutke,	prof.	GIG,

	 −		a	prototype	of	a	casing	and	an	electronic	system	 for	
the	rotating	probe	LML_	was	designed	and	built,	trans-
lating	sensors	were	selected;

−		measuring	errors	were	analysed;	own	electronic	noise	
and	the	seismic	background	of	the	selected	sensor	and	
the	 necessary	mathematical	 calculations	 of	 rotational	
vibrations	of	the	constructed	model	were	made;

−		the	 probe	 was	 made	 compatible	 with	 SOS	 seismic	
equipment	designed	at	GIG	and	applied	in	Polish	and	
Chinese	mines.

l   In situ	 measurements	 to	 determine	 stress	 in	 the	 rock	
mass:	equipment,	methodology	and	personnel,

	 head:	dr	hab.	inż.	Janusz	Makówka,

−		a	 prototype	 solution	 of	 the	mechanical	 part,	 respon-
sible	for	stabilising	the	laser	probe	in	the	borehole,	was	
developed	(Photo	2);

−		tests	were	conducted	following	the	N-UHS	method	and	
the	guidelines	for	measurements	were	prepared.

l			Assessments	of	the	technical	condition	of	buildings	with	
a	drone,

	 head:	dr	inż.	Wiesław	Mika,

	 −		a	methodology	of	assessing	the	technical	condition	of	
a	building	or	its	part	with	a	drone	was	developed;

Fot.	2.	Sonda	z	układem	stabilizacji	otworowej
Photo	2.	Probe	with	a	borehole	stabilisation	system
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−		dokonano	 przeglądu	 stanu	 technicznego	 wybranych	
obiektów	 budowlanych	 (m.in.	 komina	 przemysłowego,	
wieży	ciśnień,	budynku	kościoła,	dachów	kilku	budynków	
mieszkalnych,	odcinka	ciepłociągu	i	słupa	sieci	WN);

−		opracowano	 program	 komputerowy	 umożliwiający	
przeglądanie	 i	 wyodrębnianie	 z	 zarejestrowanych	
przez	 drona	 danych	 foto-wideo	 charakterystycznych	
miejsc	badanego	obiektu	①–⑦	 (Fot.	3)	oraz	genero-
wanie	raportu	z	wykonanego	badania.

l			Komputerowy	system	wspomagania	inwentaryzacji	i	oce-
ny	 odporności	 sieci	 uzbrojenia	 na	 terenach	 górniczych	
(Rys.	1),
kierownik	pracy:	dr	inż.	Piotr	Kalisz,

−		opracowano	komputerowy	system	umożliwiający	auto-
matyczny	import	danych	z	programów	AutoCad	i	Excel	
oraz	 przeprowadzenie	 oceny	 odporności	 rurociągów 
w	oparciu	o	metodę	autorską;

	 −		the	 technical	 condition	 of	 selected	 buildings	was	 as-
sessed	(e.g.	a	smoke	stack,	a	water	 tower,	a	church	
building,	roofs	of	a	few	residential	buildings,	a	section	
of	a	heat	pipeline	and	a	pylon);

	 −		a	 computer	 program	 was	 developed	 which	 enables	
viewing	and	selecting	 characteristic	 places	of	 an	as-
sessed	building	using	photos	and	video	data	recorded	
by	the	drone	①–⑦	(Photo	3);	the	program	also	enables	
the	generation	of	a	report	after	conducting	the	assess-
ment.

l			A	computer	system	to	support	cataloguing	and	assessing	
resistance	of	utility	networks	in	mining	areas	(Fig.	1),

	 head:	dr	inż.	Piotr	Kalisz,

−		a	computer	system	was	developed	which	enables	data	
to	be	imported	automatically	from	AutoCad	and	Excel	
and	enables	the	assessment	of	the	resistance	of	pipe-
lines	based	on	an	original	method;

Rys.	1.	Zrzut	ekranu	z	programu	„Rurociągi”
Fig.	1.	“Rurociągi”	program	screenshot

Fot.	3.	Kontrola	stanu	technicznego	obiektu	budowlanego	przy	użyciu	drona
Photo	3.	Assessment	of	the	technical	condition	of	a	building	with	a	drone
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−		zastosowanie	systemu	pozwala	na	wykonanie	szcze-
gółowej	 analizy	 statyczno-wytrzymałościowej	 oraz	
kinetycznej	 wybranych	 elementów	 sieci	 uzbrojenia 
i	w	rezultacie	przeprowadzenie	inwentaryzacji	i	oceny	
odporności	 sieci	 uzbrojenia	 na	 terenach	 górniczych,	
opracowywanych	głównie	do	planów	ruchu	oraz	oceny	
możliwości	prowadzenia	eksploatacji	górniczej	z	uwagi	
na	ochronę	powierzchni	i	obiektów	budowlanych.

l			Urządzenie	do	pomiaru	wysokich	temperatur	w	różnych	
rozwiązaniach	przemysłowych	(model),
kierownik	pracy:	dr	inż.	Ewa	Lisiecka,

−		dopasowano	 algorytm	autorski	 do	wyznaczania	 tem-
peratury	procesów	przemysłowych,	takich	jak	spalanie	
paliw	i	przetwórstwo	metali;

−		opracowano	urządzenie	do	optycznego	pomiaru	wyso-
kiej	 temperatury	z	przeznaczeniem	dla	przemysłowe-
go	wdrożenia	(Fot.	4).

l			Opracowanie	systemu	monitoringu	wybranych	parame-
trów	niskiej	emisji	w	oparciu	o	zestaw	podręcznych	pyło-
mierzy	frakcji	wdychalnych	zintegrowanych	ze	smartfo-
nami	i	siecią	internetową,
kierownik	pracy:	mgr	inż.	Marcin	Fisior,

−		opracowano	prototyp	miniaturowego	układu	pomiaro-
wego	 podręcznego	 pyłomierza	 frakcji	 wdychalnych,	
zawierający	pyłomierz	laserowy;

−		wykonano	badania	porównawcze	i	zbadano	wpływ	wil-
gotności	względnej	powietrza	na	wskazania	pyłomie-
rza;

−		zaprojektowano	 i	przygotowano	obudowę	pyłomierza	
oraz	układ	elektroniczny	kontrolujący	pomiary	i	zapew-
niający	komunikację	ze	smartfonami;

−		przetestowano	 program	 przetwarzający	 dane	 z	 pyło-
mierza	do	smartfona	(Fot.	5).

−		application	 of	 the	 system	 enables	 a	 detailed	 static-	
and	kinetic-strength	analysis	of	 selected	elements	of	
utility	networks	 to	be	conducted	and,	as	a	 result,	 the	
cataloguing	and	assessment	of	the	resistance	of	utility	
networks	in	mining	areas,	prepared	mainly	for	plans	of	
mining	operations	and	the	assessments	of	possibilities	
for	mining	operations	to	take	place	whilst	considering	
the	protection	of	the	surface	and	the	buildings	located	
there.

l			A	 device	 for	 measuring	 high	 temperatures	 in	 various
industrial	solutions	(model),

	 head:	dr	inż.	Ewa	Lisiecka,

	 −		an	original	algorithm	 for	determining	 the	 temperature	
of	 industrial	processes,	such	as	 fuel	combustion	and	
metal	processing,	was	adjusted;

	 −		a	device	for	the	optical	measurements	of	high	tempe-
ratures	was	developed	(Photo	4).

l			A	system	of	monitoring	selected	 low	emission	parame-
ters	 based	 on	 a	 set	 of	 respirable	 dust	 samplers	 inte-
grated	with	smart	phones	and	an	 Internet	network	was 
developed,

	 head:	mgr	inż.	Marcin	Fisior,

	 −		a	 prototype	 of	 a	 miniature	 measuring	 system	 of	 re-
spirable	dust	samplers	with	a	laser	dust	sampler	was	
built;

	 −		comparative	tests	were	conducted	and	the	influence	of	
relative	air	humidity	on	the	measurements	with	a	dust	
sampler	was	analysed;

	 −		a	dust	sampler	casing	and	the	electronic	system	con-
trolling	 measurements	 and	 providing	 communication	
with	smart	phones	were	designed	and	built;

	 −		the	program	processing	data	 from	a	dust	 sampler	 to 
a	smart	phone	was	tested	(Photo	5).

Fot.	4.	Model	światłowodowej	głowicy	pomiarowej
Photo	4.	Fibre	optic	measuring	head	model
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l			Monitoring	wybranych	parametrów	niskiej	emisji	i	lokali-
zacji	zanieczyszczeń	wód	powierzchniowych	z	wykorzy-
staniem	dronów,
kierownik	pracy:	dr	Adam	Szade,

−		opracowano	 i	 zbudowano	optyczny	układ	pomiarowy	
wykorzystujący	 laser	 kaskadowy,	 komorę	 Herriota	
oraz	 spektroskopię	 wewnątrzimpulsową	 dla	 detekcji 
w	powietrzu	śladowych	ilości	HCl	i	H2CO;

−		w	badaniach	wód	powierzchniowych	zastosowano	mi-
niaturową	 kamerę	 na	 podczerwień	 i	 kamerę	 wizyjną 
z	filtrami	spektralnymi	dostosowanymi	do	wykrywania	
chloroformu	w	wodach;

−		opracowano	metodę	zapisu	i	transmisji	danych	z	moż-
liwością	 ich	 archiwizowania	 i	 prezentacji	 na	 stronie 
internetowej;

−		opracowano	oprogramowanie	umożliwiające	sterowa-
nie	układem	pomiarowym	i	wizualizację	uzyskiwanych	
wyników.

l			Opracowanie	 czujnika	NO2	 pod	 kątem	 szybkiego	 i	 do-
kładnego	pomiaru	za	pomocą	mobilnej	platformy	pomia-
rowej,
kierownik	pracy:	dr	Adam	Szade,

−		zbudowano	 prototyp	 miernika	 NO2,	 którego	 zasada	
działania	bazuje	na	pochłanianiu	promieniowania	pod-
czerwonego	w	tym	gazie;

−		w	 konstrukcji	 miernika	 zastosowano	 przestrajaną	
kwantową	 diodę	 laserową	QCL	 nowej	 generacji,	 do-
konano	doboru	drogi	optycznej	 (falowodowej	komory	
pomiarowej	przejść	wielokrotnych);

l			The	monitoring	of	selected	low	emission	parameters	and	
locations	of	surface	water	pollution	with	drones,

	 head:	dr	Adam	Szade,

	 −		an	 optical	 measuring	 system	 employing	 a	 cascade 
laser,	 Herriot	 chamber	 and	 intra-pulse	 spectroscopy 
to	 detect	 trace	 amounts	 of	 HCl	 and	H2CO	 in	 the	 air
was	developed	and	built;

	 −		in	analyses	of	surface	water	a	miniature	infrared	video 
camera	 and	 a	 camera	 with	 spectral	 filters,	 adapted 
to	detect	chloroform	in	water,	were	applied;

	 −		a	method	of	recording	and	transmitting	data,	with	the	
option	of	archiving	and	presenting	them	on	a	website,	
was	developed;

	 −		software	which	enables	the	controlling	of	the	measure-
ment	system	and	visualization	of	the	obtained	results	
was	developed.

l			Developing	an	NO2	sensor	for	swift	and	accurate	measu-
rements	with	a	mobile	measurement	platform,

	 head:	dr	Adam	Szade,

	 −		a	prototype	of	an	NO2	sensor,	whose	main	principle	is	
based	on	infrared	radiation	absorption	in	the	gas,	was	
built;

−		when	 constructing	 the	 sensor	 a	 new	 generation	 of	
quantum	cascade	laser	diodes	was	applied.	The	optical 
path	 (a	 multiple	 transverse	 waveguide	 measuring	
chamber)	was	selected;

Fot.	5.	Aplikacja	na	smartfony	prezentująca	wyniki	pomiarów	wykonanych	przenośnym	pyłomierzem
Photo	5.	Smartphone	application	presenting	the	results	of	measurements	made	with	the	dust	sampler
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−		opracowano	system	detekcji	 sygnału	o	odpowiednim	
zakresie	 widmowym	 i	 czułości	 oraz	 układ	 zasilania 
i	sterowania	lasera	kaskadowego	i	sprzężonego	z	nim	
detektora;

−		miernik	jest	przeznaczony	do	zastosowania	na	mobil-
nej	platformie	pomiarowej	(Eko-patrol	GIG).

l			Ocena	 przydatności	 penetrometru	 hydraulicznego	 do	
dołowych	badań	parametrów	odkształceniowych	skał	–	
Etap	II,
kierownik	pracy:	mgr	inż.	Rafał	Pierszalik,

−		na	podstawie	wyników	prac	zrealizowanych	w	Etapie	I	
zmodyfikowano	penetrometr	otworowy	typu	Pen-206D	
i	przeprowadzono	badania	testowe	in situ (Rys.	2);

−		opracowano	autorskie	oprogramowanie	do	wydajnego	
przetwarzania	 i	analizy	danych	otrzymanych	z	badań	
in situ;

−		sprecyzowano	m.in.	kryteria	detekcji	momentu	znisz-
czenia	zwięzłych,	kruchych	skał	oraz	stworzono	model	
empiryczny	 opisujący	 charakterystykę	 odkształcania	
się	twardych	skał	podczas	badań	penetrometrycznych	
in situ.

−		a	signal	detection	system	of	a	proper	spectrum	range	
and	sensitivity,	together	with	a	power	supply	and	a	sy-
stem	of	steering	for	the	cascade	laser	and	the	detector	
coupled	with	it,	were	developed;

−		the	sensor	 is	dedicated	 for	use	 in	a	mobile	measure-
ment	platform	(Eco-patrol	GIG).

l			An	assessment	of	the	suitability	of	a	hydraulic	penetro-
meter	 for	 the	 underground	 testing	 of	 rock	 deformation	
parameters	–	Stage	II,

	 head:	mgr	inż.	Rafał	Pierszalik,

−		based	on	the	results	of	work	conducted	in	Stage	I,	the	
borehole	penetrometer	Pen-206D	was	modified	and	in 
situ	tests	were	conducted	(Fig.	2);

−		original	software	for	the	efficient	processing	and	ana-
lysing	of	data,	obtained	during	in situ	tests,	was	deve-
loped;

−		the	 criteria	 was	 specified	 for	 detecting	 the	 moment 
of	failure	of	hard	brittle	rocks	and	an	empirical	model	
describing	the	stress-strain	characteristics	of	hard	rock	
during	in situ	penetrometer	tests.

Rys.	2.	Rozwiązanie	pozwalające	na	badanie	parametrów	odkształceniowych	(sztywności)	skał	w	otworach	wiertniczych
za	pomocą	zmodyfikowanego	penetrometru	hydraulicznego	i	nowej	metody	analitycznej	wspomaganej	komputerowo

Fig.	2.	Solution	which	enables	testing	the	stress-strain	parameters	(rigidity)	of	rocks	in	boreholes	with	a	modified	hydraulic
penetrometer	and	new	computer	assisted	analytical	method;	1	–	hydraulic	pump,	2	–	recording	console,	3	–	head,

4	–	pressure	[MPa],	5	–	determination	of	the	range	of	measurement	analysis,	6	–	extension	[mm],
7	–	penetrometer	pin	extension	analysis,	8	– pressure	analysis,	9	–	time	[s],	10	–	rock	stiffness	characteristics,

11	–	linear	range	method	1,	12	–	linear	range	method	2,	13	–	rock	failure
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l			Kompozytowe	 akcesoria	 obudowy	 wyrobisk	 korytarzo-
wych,
kierownik	pracy:	dr	inż.	Marek	Rotkegel,

−		dla	 projektowanej	 stopy	 podporowej	 dokonano	 wy-
boru	geometrii	 i	materiału	pod	kątem	spodziewanych 
obciążeń	 i	 zachowania	 kluczowych	 walorów	 użytko-
wych	oraz	przeprowadzono	analizę	wytrzymałościową	
w	 oparciu	 o	 algorytmy	 metody	 elementów	 skończo-
nych;

−		stworzono	modele	wirtualne	stopy	podporowej	i	proto-
typy	w	technologii	druku	3D	(Rys.	3);

−		prototypy	poddano	badaniom	w	maszynie	wytrzyma-
łościowej	 zgodnie	 z	wytycznymi	 zawartymi	w	normie	
PN-G-14050	(Fot.	6).

l			Opracowanie	 techniczno-ekonomicznych	 założeń	 tech-
nologii	odzysku	metali	ziem	rzadkich	z	wód	kopalnianych,
kierownik	pracy:	prof.	dr	hab.	inż.	Barbara	Białecka,

−		określono	zasady	wyboru	optymalnego	sposobu	usu-
wania	 kationów	 pierwiastków	 ziem	 rzadkich	 (REE)	
obecnych	w	kwaśnych	wodach	kopalnianych;

−		wykazano	możliwość	przeprowadzenia	wstępnej	oce-
ny	techniczno-ekonomicznej	procesu	usuwania	REE.

l			Opracowanie	 sposobu	wytwarzania	biokompozytów	na	
bazie	odpadowej	skrobi	natywnej	i	osadu	ściekowego,
kierownik	pracy:	dr	hab.	inż.	Jerzy	Korol,	prof.	GIG,

−		wytworzono	materiał	termoplastyczny	na	bazie	skrobi 
i	 osadu	 ściekowego,	 który	 może	 być	 wykorzystany	
jako	komponent	biokompozytów	do	zastosowań	agro-
technicznych,	 a	 ze	 względu	 na	 swoje	 czarne	 zabar-
wienie	 –	 również	 jako	 środek	 barwiący	 biopolimery 
i	biokompozyty	biodegradowalne.

l			Opracowanie	 innowacyjnych	 rozwiązań	 technologicz-
nych	dla	zagospodarowania	osadów	ściekowych,
kierownik	pracy:	dr	Marcin	Głodniok,

–		opracowano	technik	i	przekształcania	osadów	ścieko-
wych	na	granulaty	 i	 paliwa	płynne	z	wykorzystaniem	
metody	hydrotermalnej;

l			Composite	accessories	of	a	roadway	support,
	 head:	dr	inż.	Marek	Rotkegel,

	 −		the	geometry	and	the	material	 for	 the	designed	base	
plate	were	selected,	considering	the	expected	load	and	
behaviour	of	the	key	performance	qualities;	a	strength	
analysis	was	 conducted	 based	 on	 the	 finite	 element	
method	algorithms;

	 −		virtual	models	of	the	base	plate	and	3D-printed	proto-
types	were	prepared	(Fig.	3);

	 −		the	 prototypes	 were	 tested	 with	 a	 testing	 machine	
following	 the	 guidelines	 of	 standard	 PN-G-14050	
(Photo	6).

l			The	development	of	technical	and	economic	assumptions	
of	 the	 technology	 of	 recovering	 rare	 earth	metals	 from	
mine	water,

	 head:	prof.	dr	hab.	inż.	Barbara	Białecka,

	 −		a	method	of	selecting	 the	optimal	way	 to	 remove	ca-
tions	 of	 rare	 earth	 elements	 (REE)	 present	 in	 acidic	
mine	water	was	determined;

	 –		the	 possibility	 of	 conducting	 an	 initial	 technical	 and	
economic	 assessment	 of	 the	 process	 of	 removing	
REEs	was	shown.

l			The	development	of	a	method	of	producing	bio-composi-
tes	based	on	natural	starch	in	waste	and	sludge,

	 head:	dr	hab.	inż.	Jerzy	Korol,	prof.	GIG,

	 −		starch	 and	 sludge-based	 thermoplastic	 material	 was	
produced;	it	can	be	used	as	a	component	of	bio-com-
posites	 for	 agrotechnical	 applications	 and	 due	 to	 its	
black	 colour	 also	 as	 a	 dye	 for	 biodegradable	 biopo-
lymers	and	bio-composites.

l			The	 development	 of	 innovative	 technological	 solutions	
for	sludge	management,

	 head:	dr	Marcin	Głodniok,

−		technologies	for	processing	sludge	into	granulates	and	
liquid	fuels	with	hydrothermal	method	were	developed;

Rys.	3.	Trójwymiarowy	model	kompozytowej	stopy	podporowej
Fig.	3.	3D	model	of	composite	base	plate

Fot.	6.	Prototyp	kompozytowej	stopy	podporowej
w	trakcie	badań	stanowiskowych

Photo	6.	Prototype	of	composite	base	plate	during	tests
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−		wykonano	funkcjonalne	prototypy	dwóch	urządzeń	do	
przekształcania	 osadów	 ściekowych:	 urządzenia	 do	
kapsulacji	 i	 urządzenia	 do	 elektrowitryfikacji	 osadów	
ściekowych.

l			Opracowanie	metodyki	wytwarzania	granulatów	z	mułów	
węglowych,	biomasy	i	pyłu	węglowego	wraz	z	możliwoś-
cią	ich	termochemicznego	przetwórstwa	na	drodze	zga-
zowania	do	gazu	syntezowego	i	gazu	bogatego	w	wodór,
kierownik	pracy:	prof.	dr	hab.	Adam	Smoliński,

−		określono	 właściwości	 fizykochemiczne	 i	 przeprowa-
dzono	 testy	 zgazowania	 granulatów	 na	 bazie	mułów	
węglowych	i	biomasy;

−		opracowano	metodę	wytwarzania	granulatów	z	mułów	
węglowych,	biomasy	i	pyłu	węglowego	o	różnym	skła-
dzie,	z	zastosowaniem	mieszalnika	przeciwbieżnego.

l			Opracowanie	metody	 badania	 ciągłości	 niemagnetycz-
nych	rdzeni	przewodów	elektroenergetycznych,
kierownik	pracy:	dr	inż.	Mariusz	Szot,

−		zweryfikowano	 zdolność	 metody	 magnetycznego 
badania	 lin	 (MBL)	 do	wykrywania	 poprzecznych	 nie-
ciągłości	rdzeni	kompozytowych	wyposażonych	w	ele-
menty	magnetyczne;

−		określono	 zależności	 między	 zawartością	 składnika	
magnetycznego	przewodu	a	dokładnością	metody.

l			Metoda	 kompleksowego	 oznaczania	 parametrów	 deto-
nacji	zapalników,
kierownik	pracy:	mgr	inż.	Mateusz	Pytlik,
promotor:	dr	hab.	inż.	Jan	Drzewiecki,	prof.	GIG,

−		przeprowadzono	 symulację	 detonacji	 zapalnika	 przy	
pomocy	szybkiej	kamery;

−		wyznaczono	metodę	i	opracowano	program	kompute-
rowy	do	analizy	wyników	pomiarowych	obejmujących	
każdorazowo	kilka	milionów	rekordów.

l			Badania	 przepływu	 wieloskładnikowych	 mieszanin	 ga-
zów	o	zróżnicowanych	zdolnościach	sorpcyjnych	przez	
złoże	węgla,
kierownik	pracy:	mgr	inż.	Karolina	Wojtacha-Rychter,	
opiekun	naukowy:	prof.	dr	hab.	Adam	Smoliński,

−		przeprowadzono	 serię	 pomiarów	 w	 zakresie	 sorpcji	
wieloskładnikowej	mieszaniny	gazów	na	próbkach	wę-
gla	 kamiennego	 z	 obszaru	 Górnośląskiego	 Zagłębia	
Węglowego;

−		wykazano	nieprecyzyjność	 aktualnie	 stosowanej	me-
tody	oceny	stanu	zagrożenia	pożarem	endogenicznym	
opartej	 na	 stężeniach	 gazów	 charakteryzujących	 się	
wysoką	sorbowalnością.

−		functional	 prototypes	 of	 two	 devices	 for	 processing	
sludge	were	made:	devices	for	encapsulation	and	devi-
ces	for	sludge	electro-vitrification.

l			The	development	of	a	methodology	of	producing	granula-
tes	from	coal	slime,	biomass	and	coal	dust;	and	proces-
sing	them	thermochemically	through	gasifying	them	into	
syngas	and	hydrogen-rich	gas,
head:	prof.	dr	hab.	Adam	Smoliński,

−		physicochemical	properties	of	coal	slime	and	biomass	
were	determined	and	 tests	 for	gasifying	biomass	and	
coal	slime-based	granulates	were	conducted;

−		a	 method	 of	 producing	 granulates	 from	 coal	 slime,	
biomass	and	coal	dust	of	different	composition	with	a	
counter-rotating	mixer	was	developed.

l			The	development	of	a	method	for	testing	non-magnetic	
continuities	of	power	line	cores,

	 head:	dr	inż.	Mariusz	Szot,

−		the	ability	of	the	magnetic	rope	testing	method	(MBL)	
to	detect	transverse	discontinuities	in	composite	cores	
equipped	with	magnetic	elements	was	verified;

−		the	dependence	between	the	content	of	the	magnetic	
element	 and	 the	 accuracy	 of	 the	method	was	 deter-
mined.

l			A	method	of	the	complex	determination	of	fuse	detona-
tion	parameters,

	 head:	mgr	inż.	Mateusz	Pytlik,
	 supervisor:	dr	hab.	inż.	Jan	Drzewiecki,	prof.	GIG,

	 −		a	 fuse	 detonation	 was	 simulated	 with	 a	 high-speed 
camera;

	 −		a	method	for	analysing	measurement	data	containing	
several	million	records	was	selected,	the	required	sof-
tware	was	developed.

l			The	flow	of	multicomponent	mixtures	of	gases	of	diffe-
rentiated	sorption	properties	through	a	coal	deposit	was	
measured,

	 head:	mgr	inż.	Karolina	Wojtacha-Rychter,
	 scientific	supervisor:	prof.	dr	hab.	Adam	Smoliński,

	 −		sorption	of	multicomponent	mixtures	of	gases	in	USCB	
coal	samples	was	measured;

	 −		it	was	shown	that	the	currently	used	method	of	asses-
sing	spontaneous	fire	hazard,	based	on	concentrations	
of	gases	of	high	sorption,	is	not	precise.
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DZiAŁALnośĆ pUBLiKAcYJnA i roZWÓJ nAUKoWY 
WYniKAJĄce Z reALiZAcJi prAc StAtUtoWYcH

Wynikiem	realizacji	prac	statutowych	w	roku	2017	są:

l		33	publikacje,	w	tym:

−		22	 artykuły	 w	 czasopismach	 (8	 w	 czasopismach 
z	 części	A	 i	 14	 w	 czasopismach	 z	 części	 B	 wykazu	
MNiSW),

−	1	monografia,

−	2	rozdziały	w	monografii,

−		8	artykułów	w	recenzowanych	materiałach	z	konferen-
cji	międzynarodowych;

l			72	 manuskrypty,	 które	 oczekują	 na	 publikację	 (26
w	czasopismach	z	części	A	i	34	w	czasopismach	z	czę-
ści	B	wykazu	MNiSW,	2	jako	rozdziały	w	monografii	i	10 
w	 recenzowanych	materiałach	z	 konferencji	międzyna-
rodowych).

Ponadto:

l			zrealizowano	 16	 prac	 związanych	 z	 przygotowaniem
rozpraw	doktorskich;

l			planowane	 jest	 zgłoszenie	 21	 wynalazków	 i	 wzorów	
użytkowych	do	UP	RP;

l			upowszechniano	 i	 popularyzowano	 wyniki	 prac	 statu-
towych	poprzez	uczestnictwo	w	7	targach	i	wystawach, 
7	 konferencjach	 krajowych	 i	 międzynarodowych	 i	 w	 5	
spotkaniach	promocyjnych.

pUBLicAtionS AnD ScientiFic DeVeLopMent
reSULtinG FroM reALiZinG StAtUtorY WorKS

In	2017,	the	realisation	of	statutory	work	resulted	in:

l		33	publications,	including:

−		22	articles	in	journals	(8	in	list	A	journals	and	14	in	list	
B	journals	from	the	List	of	the	Ministry	of	Science	and	
Higher	Education),

−	1	monograph,

−	2	chapters	in	a	monograph,

−		8	 articles	 in	 reviewed	 international	 conference	 pro-
ceedings;

l			72	manuscripts,	awaiting	publication	(26	in	list	A	journals	
and	34	in	 list	B	 journals	from	the	List	of	 the	Ministry	of	
Science	and	Higher	Education,	2	as	chapters	 in	a	mo-
nograph	and	10	in	reviewed	proceedings	of	international	
conferences).

l		Additionally:

l			16	pieces	of	work	associated	with	doctoral	dissertations	
were	realised;

l			the	 submission	 of	 21	 patent	 applications	 and	 utility
models	to	the	Patent	Office	is	planned;

l			results	of	the	statutory	work	was	presented	and	distribu-
ted	 through	participation	 in	seven	fairs	and	exhibitions,	
seven	 national	 and	 international	 conferences	 and	 five	
promotional	meetings.
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iV. proJeKtY

Programy,	 w	 których	 w	 roku	 2017	 brał	 udział	 Główny 
Instytut	Górnictwa	i	liczbę	realizowanych	w	nich	projektów,	
przedstawiono	w	tabeli	2.

proJeKtY KrAJoWe

W	roku	2017	Główny	Instytut	Górnictwa	rozpoczął	realiza-
cję	następujących	projektów	w	ramach	krajowych	progra-
mów:

program cuBr

l			Projektowanie	metryk	strzałowych	z	wykorzystaniem	na-
rzędzia	 komputerowego	 opracowanego	 dla	 warunków	
górniczo-geologicznych	kopalń	rud	miedzi	LGOM.	Akro-
nim:	PROMETEST,	
kierownik:	dr	inż.	Jacek	Sobala.

program operacyjny inteligentny rozwój 2014–2020

l			EPOS	System	Obserwacji	Płyty	Europejskiej.	Działanie	
4.2	Rozwój	nowoczesnej	infrastruktury	badawczej	sekto-
ra	nauki.	Akronim:	EPOS-PL,
kierownik:	dr	hab.	inż.	Grzegorz	Mutke,	prof.	GIG.

l			Opracowanie	innowacyjnej	technologii	produkcji	stopów	
żelaza	z	krzemem	i	glinem	na	bazie	odpadów	przemy-
słowych,	zwłaszcza	pozyskiwanych	z	górnictwa.	Działa-
nie	1.2	Sektorowe	programy	B+R	INNOSTAL.	Akronim:	
FeSiAl,
kierownik:	prof.	dr	hab.	inż.	Barbara	Białecka.

tabela 2. projekty realizowane w Głównym instytucie Górnictwa w roku 2017

programy
Liczba projektów

rAZeM
rozpoczętych kontynuowanych zakończonych

proJeKtY KrAJoWe
Program	Badań	Stosowanych – 1 1 2

Program	CuBR 1 1 – 2

Program	Operacyjny	Inteligentny	Rozwój 5 – 1* 6

Program	Operacyjny	Infrastruktura	i	Środowisko 1 – – 1

Regionalne	Programy	Operacyjne 3 – – 3

Jednostkowe	projekty	badawczo-rozwojowe 1 – 1* 2

razem 11 2 3 16

proJeKtY MiĘDZYnAroDoWe
Program	HORYZONT	2020 1 1 1 3

Program	Ramowy	UE – – 2 2

Fundusz	Badawczy	dla	Węgla	i	Stali 6 5 3 14

Program	Interreg	Central	Europe 2 1 – 3

Program	Interreg	Europe 1 – – 1

Program	Interreg	Republika	Czeska	–	Polska 2 – – 2

Program	KIC	InnoEnergy – 1 – 1

Program	ERA-MIN – 2 – 2

Jednostkowe	projekty	badawczo-rozwojowe 1 – 1* 2

razem 13 10 7 30

oGÓŁeM 24 12 10 46

*		Projekty	rozpoczęte	i	zakończone	w	roku	2017
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iV. proJectS

Programs	in	which	the	Central	Mining	Institute	was	invol-
ved	 in	 2017	 and	 the	 number	 of	 projects	 realised	 within	
them	are	presented	in	Table	2.

nAtionAL proJectS

In	 2017,	 the	Central	Mining	 Institute	 began	 the	 following	
projects	within	the	framework	of	national	programs:

cuBr programme

l			Preparing	blast	designs	with	a	computer	tool	developed	
for	 the	mining	 and	 geological	 conditions	 of	 the	 LGOM	
copper	ore	mines,	under	the	acronym	PROMETEST,
head:	dr	inż.	Jacek	Sobala.

operational programme Smart Growth 2014–2020

l			European	 Plate	 Observing	 System	 (EPOS).	 Task	 4.2	
Development	of	Modern	Research	 Infrastructure	of	 the	
Science	Sector,	under	the	acronym	EPOS-PL,
head:	dr	hab.	inż.	Grzegorz	Mutke,	prof.	GIG.

l			Developing	 innovative	 technology	 for	 producing	 iron
alloys	 with	 silicon	 and	 aluminium,	 based	 on	 industrial	
waste,	 especially	 from	 the	 mining	 industry.	 Task	 1.2 
Sector	 R&D	 programmes	 INNOSTAL,	 under	 the	 acro-
nym	FeSiAl,
head:	prof.	dr	hab.	inż.	Barbara	Białecka.

table 2. projects realized in the central Mining institute in 2017

programs
number of projects

totAL
commenced continued concluded

nAtionAL proJectS
Applied	Research	Programme – 1 1 2

CuBR	Programme 1 1 – 2

Operational	Programme	Smart	Growth 5 – 1* 6

Operational	Programme	Infrastructure	and	Environment 1 – – 1

Regional	Operational	Programmes 3 – – 3

Single	R&D	projects 1 – 1* 2

total 11 2 3 16

internAtionAL proJectS
HORIZON	2020	Programme 1 1 1 3

7th	EU	Framework	Programme – – 2 2

Research	Fund	for	Coal	and	Steel 6 5 3 14

Interreg	Central	Europe	Programme 2 1 – 3

Interreg	Europe	Programme 1 – – 1

Interreg	Czech	Republic	–	Poland	Programme 2 – – 2

KIC	InnoEnergy	Programme – 1 – 1

ERA-MIN	Programme – 2 – 2

Single	R&D	projects 1 – 1* 2

total 13 10 7 30

GrAnD totAL 24 12 10 46

*		Projects	commenced	and	concluded	in	2017
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l			Wielowarstwowa	 folia	 do	 konserwacji	 pasz	 na	 bazie	
odpadów	 z	 procesu	 recyklingu	 folii	 rolniczych	 o	 niskim	
wpływie	 na	 środowisko	 w	 całym	 cyklu	 życia.	 Działanie	
4.1	Badania	 naukowe	 i	 prace	 rozwojowe,	Poddziałanie	
4.1.2	Regionalne	agendy	naukowo-badawcze.	Akronim:	
AgroFolRecO,
kierownik:	dr	hab.	inż.	Jerzy	Korol,	prof.	GIG.

l			Opracowanie	technologii	wytwarzania	kompozytów	cera-
mizujących	na	bazie	PCV.	Działanie	1.2	Sektorowe	pro-
gramy	B+R	INNOCHEM.	Akronim:	CERAM-PVC,
kierownik:	dr	inż.	Joanna	Lenża.

l			Innowacyjny	 system	 elektrohydraulicznego	 sterowania	
zmechanizowanej	 obudowy	 ścianowej.	 Poddziałanie	
1.1.1	 Badania	 przemysłowe	 i	 prace	 rozwojowe	 realizo-
wane	przez	przedsiębiorstwa,
kierownik:	dr	inż.	Andrzej	Pytlik.

l			Opracowanie	 nowej	 generacji	 kotła	 grzewczego	 z	 pal-
nikiem	ceramicznym	zasilanym	paliwami	gazowymi	(gaz	
ziemny	rodzaju	2E-G20,	2Lw-GZ27,	2Ls-G2.350	lub	LPG	
rodzaju	P	lub	PB)	o	małej	i	średniej	mocy,	Działanie	2.3	
Proinnowacyjne	usługi	dla	przedsiębiorstw,	Poddziałanie	
2.3.2	Bony	na	innowacje	dla	MŚP
kierownik:	dr	inż.	Eugeniusz	Orszulik.

program operacyjny infrastruktura i środowisko 
2014–2020

l			Planowanie	partycypacyjne	jako	droga	do	integracji	róż-
nych	grup	 zawodowych	dla	 czynnej	 ochrony	 i	 zrówno-
ważonego	użytkowania	przyrody	polskich	miast	(projekt	
edukacyjny).	Akronim:	INTEGRAPLAN.	Program	Opera-
cyjny	Infrastruktura	 i	Środowisko	2014–2020,	Działanie	
2.4	Ochrona	przyrody	i	edukacja	ekologiczna,	w	tym	ad-
aptacja	do	zmian	klimatu,
kierownik:	mgr	Szymon	Łagosz.

regionalne programy operacyjne 2014–2020

l			Sieć	 Regionalnych	 Obserwatoriów	 Specjalistycznych
w	 Procesie	 Przedsiębiorczego	 Odkrywania.	 Akronim:	
SO	RIS	w	PPO	–	Regionalny	Program	Operacyjny	Woje-
wództwa	Śląskiego	2014–2020,	Priorytet	I	Nowoczesna	
gospodarka,	Działanie	1.3	Profesjonalizacja	IOB,	TYP	3	
Zarządzanie	i	wdrażanie	regionalnego	ekosystemu	inno-
wacji,
kierownik:	dr	inż.	Mariusz	Kruczek.

l			Multilayer	foil,	based	on	recycled	agricultural	films	of	low	
environmental	 impact	 throughout	 the	 life	 cycle,	 for	 pre-
serving	fodder.	Task	4.1	Scientific	research	and	develop-
ment	 work,	 Sub-measure	 4.1.2	 Regional	 scientific	 and	
research	agenda,	under	the	acronym	AgroFolRecO,
head:	dr	hab.	inż.	Jerzy	Korol,	prof.	GIG.

l			Developing	 technology	 for	producing	ceramizable	PCV-
based	 composites.	 Task	 1.2	 Sector	 R&D	 programmes	
INNOCHEM,	under	the	acronym	CERAM-PVC,
head:	dr	inż.	Joanna	Lenża.

l			An	 innovative	 system	 of	 electro-hydraulic	 steering	 for	
powered	 roof	 support.	Sub-measure	1.1.1	 Industrial	 re-
search	and	development	work	conducted	by	enterprises,
head:	dr	inż.	Andrzej	Pytlik.

l			Developing	 a	 new	 generation	 of	 low-	 and	 medium-ca-
pacity	 heating	 boilers	 with	 a	 gas	 fuel	 ceramic	 burner 
(2E-G20,	 2Lw-GZ27,	 2Ls-G2.350	 natural	 gas,	 or	 P	 or 
PB	LPG),	Task	2.3	Pro-innovative	services	 for	enterpri-
ses,	 Sub-measure	 2.3.2	 Vouchers	 for	 innovations	 for	
SMEs
head:	dr	inż.	Eugeniusz	Orszulik.

operational programme infrastructure
and environment 2014–2020

l			Participation	 planning	 as	 a	 way	 to	 integrate	 different	
professions	 for	 active	 protection	 and	 sustainable	 ma-
nagement	of	the	environment	in	Polish	cities	(education	
project),	under	the	acronym	INTEGRAPLAN.	Operation	
Programme	Infrastructure	and	Environment	2014–2020,	
Task	2.4	Environmental	protection	and	education,	inclu-
ding	adaptation	to	climate	changes,
head:	mgr	Szymon	Łagosz.

regional operational programmes 2014–2020

l			Network	of	Regional	Specialist	Observatories	in	the	Pro-
cess	 of	 Entrepreneurial	 Discovery,	 under	 the	 acronym	
SO	RIS	 in	PPO	–	Regional	Operational	Programme	of	
Silesian	Voivodship	2014–2020,	Priority	 I	Modern	eco-
nomy,	Task	1.3	Professionalization	of	Business	Environ-
ment	 Institutions,	TYPE	3	Managing	and	 implementing	
regional	innovation	ecosystem,
head:	dr	inż.	Mariusz	Kruczek.

Fot.	7.	Materiał	polimerowy	uzyskany	z	przetworzonych	odpadów	z	folii	rolniczych
Photo	7.	Polymer	material	obtained	from	recycled	agricultural	films
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l			Prace	 badawczo-rozwojowe	 dotyczące	 nowego	 typu	
kotła	peletowego	posiadającego	samoczynny	układ	od-
popielania	i	czyszczenia,	z	możliwością	zdalnego	stero-
wania.	 Regionalny	 Program	 Operacyjny	 Województwa	
Śląskiego	2014–2020,	Priorytet	I	Nowoczesna	gospodar-
ka,	Działanie	1.2	Badania,	 rozwój	 i	 innowacje	w	przed-
siębiorstwach,
kierownik:	dr	inż.	Eugeniusz	Orszulik.

l			Technologia	biodetoksyfikacji	odpadów	drewnianych	im-
pregnowanych	 olejem	 kreozotowym	 do	 zastosowania	
jako	paliwo	 lub	komponent	do	produkcji	paliw.	Akronim:	
BIOALT	 –	Regionalny	Program	Operacyjny	 –	 Lubuskie	
2020,	I	Oś	Priorytetowa	Gospodarka	i	Innowacje,	Działa-
nie	1.1	Badania	i	innowacje,
kierownik:	dr	Leokadia	Róg.

Jednostkowe projekty badawczo-rozwojowe

l			Procesy	 przedsiębiorczego	 odkrywania	 w	 kontekście	
rozwoju	innowacyjnego	województwa	śląskiego	do	roku	
2020	–	zleceniodawca:	Województwo	Śląskie,
kierownik:	dr	inż.	Mariusz	Kruczek.

l			Przygotowanie,	 organizacja	 i	 przeprowadzenie	 szkoleń	
w	zakresie	bezpiecznego	użytkowania	wyrobów	zawie-
rających	 azbest	 dla	 uczniów	 szkół	 średnich/ponadgim-
nazjalnych/technicznych,	kształcących	się	w	zawodach	
związanych	 z	 budownictwem	 –	 zleceniodawca:	 Skarb	
Państwa	–	Minister	Rozwoju	i	Finansów,
kierownik:	mgr	Szymon	Łagosz.

proJeKtY MiĘDZYnAroDoWe

W	roku	2017	Główny	Instytut	Górnictwa	rozpoczął	realiza-
cję	następujących	projektów	w	ramach	międzynarodowych	
programów:

program HorYZont 2020
l			Wspólny	europejski	program	integracji	badań	w	obsza-
rze	ochrony	radiologicznej.	Akronim:	CONCERT,
kierownik:	dr	hab.	inż.	Bogusław	Michalik,	prof.	GIG.

Fundusz Badawczy dla Węgla i Stali
l			Innowacyjne	zarządzanie	produktami	ubocznymi	ze	spa-
lania	węgla,	prowadzące	również	do	redukcji	emisji	CO2. 
Akronim:	COALBYPRO,
kierownik:	prof.	dr	hab.	inż.	Barbara	Białecka.

l			R&D	work	on	a	new	type	of	a	remotely	controlled	pellet	
boiler	with	an	automatic	ash	disposal	and	cleaning	sy-
stem.	Regional	Operational	Programme	of	Silesian	Voi-
vodship	2014–2020,	Priority	I	Modern	economy,	Task	1.2	
Research,	development	and	innovations	in	enterprises,
head:	dr	inż.	Eugeniusz	Orszulik.

l			Technology	for	bio-detoxifying	wood	waste	 impregnated	
with	 creosote	 oil	 to	 be	 used	 as	 a	 fuel	 or	 a	 component	
to	 produce	 fuels,	 under	 the	 acronym	BIOALT	 –	Regio-
nal	Operational	Programme	–	Lubuskie	Voivodship	2020, 
I	Axis	Priority	Economy	and	Innovations,	Task	1.1	Rese-
arch	and	innovations,
head:	dr	Leokadia	Róg.

Single r&D projects

l			Processes	of	Entrepreneurial	Discovery	in	the	context	of	
the	 innovative	 development	 of	 the	 Silesian	 Voivodship	
until	2020	–	commissioned	by:	the	Silesian	Voivodship,
head:	dr	inż.	Mariusz	Kruczek.

l			Preparing,	 organizing	 and	 running	 training	 courses	 on	
the	safe	use	of	items	containing	asbestos	for	students	of	
high	 schools/post-secondary	 schools/technical	 schools	
so	 that	 the	 participants	 are	 trained	 for	 professions	 as-
sociated	 with	 the	 construction	 sector	 –	 commissioned	
by:	 the	State	Treasury	 –	Minister	 of	Development	 and	
Finances,
head:	mgr	Szymon	Łagosz.

internAtionAL proJectS

In	 2017,	 the	Central	Mining	 Institute	 began	 the	 following	
projects	within	international	programmes:

HoriZon 2020 programme

l			A	common	European	programme	of	integrating	research	
in	the	area	of	radiological	protection,	under	the	acronym	
CONCERT,
head:	dr	hab.	inż.	Bogusław	Michalik,	prof.	GIG.

research Fund for coal & Steel

l			Innovative	 management	 of	 coal	 combustion	 side	 pro-
ducts,	 leading	 to	 the	 reduction	of	CO2	emission,	under	
the	acronym	COALBYPRO,
head:	prof.	dr	hab.	inż.	Barbara	Białecka.

Fot.	8.	Popiół	lotny	po	procesie	zeolityzacji	metodą	hydrotermalną	–	zdjęcia	SEM
Photo	8.	Fly	ash	after	the	process	of	zeolitization	with	hydrothermal	synthesis	–	SEM	photos
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l			Reagowanie	 na	 zdarzenia	 niebezpieczne	 w	 oparciu
o	uzyskane	informacje.	Akronim:	INDIRES,
kierownik:	dr	inż.	Wojciech	Masny.

l			Zwiększenie	 efektywności	 i	 poprawa	 bezpieczeństwa
w	 podziemnych	 górniczych	 drogach	 transportowych.	
Akronim:	INESI,
kierownik:	mgr	inż.	Łukasz	Szot.

l			Odzysk	 i	 wykorzystanie	 metanu	 do	 celów	 energetycz-
nych	 i	 chemicznych	 w	 kopalniach	 węgla.	 Akronim:	
METHENERGY	PLUS,
kierownik:	dr	hab.	inż.	Przemysław	Bukowski,	prof.	GIG.

l			Produktywność	 i	bezpieczeństwo	obudów	zmechanizo-
wanych.	Akronim:	PRASS	III,
kierownik:	dr	inż.	Sylwester	Rajwa.

l			Redukcja	ryzyka	związanego	z	ekspozycją	na	pył	węglo-
wy.	Akronim:	ROCD,
kierownik:	dr	inż.	Andrzej	Walentek.

program interreg central europe
l			Ujednolicone	podejście	do	systemu	zarządzania	zanie-
czyszczeniem	 powietrza	 dla	 funkcjonalnych	 obszarów	
miejskich	w	regionie	TRITIA.	Akronim:	AIR	TRITIA,
kierownik:	dr	Krystian	Skubacz.

l			Środowiskowo	 zintegrowana	 wielopoziomowa	 wiedza
i	podejścia	do	przeciwdziałania	krytycznym	zdarzeniom	
zanieczyszczenia	powietrza,	poprawiające	 jakość	życia	
szczególnie	 wrażliwych	 mieszkańców	 na	 funkcjonal-
nych	obszarach	miejskich	Europy	Środkowej.	Akronim:	
AWAIR,
kierownik:	dr	Beata	Urych.

program interreg europe
l			Niskoemisyjna	 morfologia	 przestrzeni	 miejskiej.	 Nowe	
morfologie	 przestrzeni	 miejskiej,	 nowe	 systemy	 zarzą-
dzania,	nowe	wyzwania	dla	miast	w	obliczu	transformacji	
do	gospodarki	niskoemisyjnej.	Akronim:	MOLOC,
kierownik:	dr	Beata	Urych.

program interreg republika czeska – polska
l			Współpraca	 VŠB-TUO/GIG	Katowice	w	 badaniach	 za-
pożarowanych	 hałd	 po	 obu	 stronach	wspólnej	 granicy.	
Akronim:	TERDUMP,
kierownik:	dr	Leszek	Drobek.

l			Ocena	 zasobów	 i	 zagrożeń	 związanych	 z	 roślinnymi	
gatunkami	 inwazyjnymi	 na	 terenach	 transgranicznych.	
Akronim:	INVARO,
kierownik:	dr	inż.	Paweł	Olszewski.

Jednostkowe projekty badawczo-rozwojowe
l			Szanse	 i	 bariery	 w	 otwieraniu	 baz	 danych	 w	 dziedzi-
nie	badań	nad	energią	niskoemisyjną.	Akronim:	OPEN	
DATA	–	zleceniodawca:	Technopolis	B.V.	(praca	na	rzecz	
Komisji	Europejskiej),
kierownik:	mgr	Małgorzata	Markowska.

l			Wykonanie	 analizy	 chemicznej,	 fizycznej	 i	 technicznej	
próbek	biopaliw	–	zleceniodawca:	KIC	InnoEnergy	SE,
kierownik:	dr	inż.	Katarzyna	Bojarska.

l			Reacting	 to	dangerous	events	based	on	obtained	data,	
under	the	acronym	INDIRES,
head:	dr	inż.	Wojciech	Masny.

l			Increasing	the	effectiveness	and	improving	the	safety	of	
underground	mining	transportation	routes,	under	the	ac-
ronym	INESI,
head:	mgr	inż.	Łukasz	Szot.

l			Recovery	and	use	of	methane	for	energy	generation	and	
chemical	 purposes	 in	 coal	 mines,	 under	 the	 acronym	
METHENERGY	PLUS,
head:	dr	hab.	inż.	Przemysław	Bukowski,	prof.	GIG.

l			The	 productivity	 and	 safety	 of	 powered	 roof	 supports,	
under	the	acronym	PRASS	III,
head:	dr	inż.	Sylwester	Rajwa.

l			Reducing	risk	associated	with	exposure	to	coal	dust,	un-
der	the	acronym	ROCD,
head:	dr	inż.	Andrzej	Walentek.

interreg central europe programme
l			A	unified	approach	to	the	system	of	air	pollution	manage-
ment	for	functional	urban	areas	in	TRITIA	region,	under	
the	acronym	AIR	TRITIA,
head:	dr	Krystian	Skubacz.

l			Environmentally	 integrated,	 multilevel	 knowledge	 and	
approaches	to	counteract	critical	air	pollution	events,	im-
proving	vulnerable	citizens’	quality	of	life	in	Central	Euro-
pe	Functional	Urban	Areas,	under	the	acronym	AWAIR,
head:	dr	Beata	Urych.

interreg europe programme
l			A	low-emission	morphology	of	urban	areas.	New	morpho-
logies	of	urban	areas,	new	management	systems,	new	
challenges	 for	 cities	 facing	 transformation	 into	 a	 low-
emission	economy,	under	the	acronym	MOLOC,
head:	dr	Beata	Urych.

interreg czech republic – poland programme

l			VŠB-TUO/GIG	 Katowice	 cooperation	 in	 research	 into	
burning	coal	waste	dumps	on	both	sides	of	the	common	
border,	under	the	acronym	TERDUMP,
head:	dr	Leszek	Drobek.

l			Assessment	of	 resources	and	hazards	associated	with	
invasive	 plant	 species	 in	 transborder	 areas,	 under	 the	
acronym	INVARO,
head:	dr	inż.	Paweł	Olszewski.

Single r&D projects

l			Opportunities	and	barriers	in	opening	data	bases	of	rese-
arch	into	low	emission	energy,	under	the	acronym	OPEN	
DATA	–	commissioned	by	Technopolis	B.V.	(for	the	Euro-
pean	Commission),
head:	mgr	Małgorzata	Markowska.

l			Conducting	chemical,	physical	and	technical	analyses	of	
biofuel	samples	–	commissioned	by	KIC	InnoEnergy	SE,
head:	dr	inż.	Katarzyna	Bojarska.
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V. prAce BADAWcZo-USŁUGoWe
V. reSeArcH WorK AnD SerViceS

Najważniejsze	 prace	 badawczo-usługowe	 o	 charakterze	
B+R	i	ekspertyzy	wykonane	przez	Instytut	w	roku	2017:

l			Aktualizacja	modelu	odwadniania	i	zabezpieczenia	czyn-
nych	zakładów	górniczych	przed	zagrożeniem	wodnym,	
z	uwzględnieniem	obecnej	sytuacji	hydrogeologicznej.

	 	Zleceniodawca:	SRK	SA	Oddział	w	Zabrzu	KWK	„Mako-
szowy”.

l			Analiza	 możliwości	 prowadzenia	 eksploatacji	 górniczej	
w	 złożu	 Piast,	 w	 granicach	 filarów	 ochronnych	 utwo-
rzonych	dla	obszaru	 fabryki	NITROERG	i	ERG	Bieruń- 
-Folie	w	Bieruniu	 dla	 potrzeb	Polskiej	Grupy	Górniczej	
Sp.	z	o.o.	Oddział	KWK	„Piast-Ziemowit”	–	Ruch	Piast.

	 Zleceniodawca:	PGG	Sp.	z	o.o.

l			Badania	 bezpieczeństwa	 powszechnego	 oraz	 ocena	
metodą	 hydromorfologiczno-kartograficzną	 zagrożenia	
zawodnieniem	 terenów	górniczych	w	 związku	 z	 plano-
waną	 eksploatacją	 złoża	węgla	 kamiennego	 „Paruszo-
wiec”.

	 Zleceniodawca:	MJB	Investment	Sp.	z	o.o.

l			Badania	 i	 ocena	 możliwości	 zagospodarowania	 odpa-
dów	 paleniskowych	 w	 robotach	 makroniwelacyjnych	
wyrobiska	 Ligota	 Kopalni	 Odkrywkowych	 Surowców	
Drogowych	SA	w	Niemodlinie	wraz	z	oceną	możliwości	
unieszkodliwienia	w	wyrobisku	odpadów	azbestowych.

	 	Zleceniodawca:	Kopalnie	Odkrywkowe	Surowców	Dro-
gowych	SA	w	Niemodlinie.

l			Badania	lin	stalowych	w	zakresie:	wyznaczenia	momen-
tu	 odkrętu	 liny,	 wyznaczenia	modułu	 sprężystości	 liny,	
badanie	zmęczeniowe	liny.

	 Zleceniodawca:	ŽDB	DRÁTOVNA	a.s.,	Czechy.

l			Badania	 propagacji	 wybuchu	 pyłu	w	 dużej	 skali	 w	 do-
świadczalnych	wyrobiskach	podziemnych	KD	„Barbara”.

	 	Zleceniodawca:	National	Institute	for	Occupational	Safe-
ty	and	Health	(NIOSH),	Centers	for	Disease	Control	and	
Prevention,	USA.

l			Badanie	 oraz	 wydanie	 certyfikatów	 badania	 typu	
WE(ATEX)	oraz	IECEx.

	 Zleceniodawca:	Velan	JSC,	Rosja.

l			Badanie	właściwości	wybuchowych	 pyłów	 i	mieszanek	
pyłów.

	 Zleceniodawca:	Shell	Research	Ltd.,	Wielka	Brytania.

l			Koncepcja	wdrożenia	technologii	przekształcania	osadów	
ściekowych	w	PWiK	Rybnik	 Sp.	 z	 o.o.	 ukierunkowanej 

The	most	important	R&D,	service	work	and	expert	opinions	
prepared	by	the	Institute	in	2017	are	as	follows:

l			Updating	 the	 model	 of	 dewatering	 and	 securing	 ope-
rating	mining	 plants	 against	water	 hazard,	 considering 
current	hydrogeological	conditions.

	 	Commissioned	 by:	 SRK	 SA	 Oddział	 in	 Zabrze	 KWK 
“Makoszowy”.

l			The	analysis	of	the	possibility	to	conduct	mining	opera-
tions	in	the	Piast	deposit,	within	protective	pillars	created	
for	the	area	of	the	NITROERG	factory	and	ERG	Bieruń
-Folie	 in	 Bieruń,	 for	 the	 Polish	 Mining	 Group	 (Polska 
Grupa	Górnicza	Sp.	z	o.o.)	Oddział	KWK	“Piast-Ziemo-
wit”	–	Ruch	Piast.

	 Commissioned	by:	PGG	Sp.	z	o.o.

l			An	assessment	of	public	safety	and	the	surface	flooding	
hazard	in	mining	areas	with	a	hydromorphologic	and	car-
tographic	method,	prior	to	planned	mining	operations	in	
the	Paruszowiec	hard	coal	deposit.

	 Commissioned	by:	MJB	Investment	Sp.	z	o.o.

l			An	assessment	of	the	possibility	of	using	furnace	waste	
in	the	macrolevelling	of	the	Ligota	open	cast	of	Kopalnia	
Odkrywkowych	 Surowców	 Drogowych	 SA	 in	 Niemod-
lin	and	an	assessment	of	 the	possibility	of	neutralising	
asbestos	waste	in	the	open	cast.

	 	Commissioned	 by:	 Kopalnie	 Odkrywkowe	 Surowców	
Drogowych	SA	in	Niemodlin.

l			Tests	 of	 steel	 ropes	 determining:	 the	 twisting	moment,	
modulus	of	elasticity	and	fatigue.

	 	Commissioned	 by:	 ŽDB	 DRÁTOVNA	 a.s.,	 the	 Czech 
Republic.

l			Research	 into	 the	 propagation	 of	 a	 large-scale	 dust
explosion	 in	 the	experimental	underground	workings	of	
the	Barbara	experimental	mine.

	 	Commissioned	by:	the	National	Institute	for	Occupational	
Safety	and	Health	(NIOSH),	Centres	for	Disease	Control	
and	Prevention,	the	USA.

l			Conducting	tests	and	issuing	WE(ATEX)	and	IECEx	cer-
tificates.

	 Commissioned	by:	Velan	JSC,	Russia.

l			Tests	on	the	explosive	properties	of	powders	and	mixtu-
res	of	powders.

	 Commissioned	by:	Shell	Research	Ltd.,	UK.

l			A	concept	for	implementing	the	technology	of	processing	
sludge	 in	 PWiK	Rybnik	 Sp.	 z	 o.o.	 to	 produce	 fertiliser 



24    SPRAWOZDANIE ROCZNE / ANNUAL REPORT

na	produkcję	granulatów	nawozowych	z	uwzględnieniem	
aktualnie	stosowanych	 rozwiązań	w	OŚ	Rybnik-Orzepo-
wice.
	 	Zleceniodawca:	Przedsiębiorstwo	Wodociągów	i	Kanali-
zacji	Sp.	z	o.o.	w	Rybniku.

l			Monitoring	 obiektów	 unieszkodliwiania	 odpadów	wydo-
bywczych	oraz	terenów	niekorzystnie	przekształconych	
(poprzemysłowych)	 dla	 Polskiej	 Grupy	 Górniczej	 Sp. 
z	o.o.	Oddział	KWK	„Bolesław	Śmiały”.

	 	Zleceniodawca:	PGG	Sp.	z	o.o.	Oddział	KWK	„Bolesław	
Śmiały”.

l			Ocena	 kategorii	 odporności	 statycznej	 i	 dynamicznej	
obiektów	 budowlanych	 (kubaturowych,	 liniowych	 i	 in-
żynierskich)	w	 zasięgu	wpływów	 eksploatacji	 górniczej	
projektowanych	w	planach	ruchu	na	lata	2018–2020	dla	
kopalń	KHW	SA.

	 Zleceniodawca:	Instytut	Techniki	Budowlanej.

l			Ocena	wpływu	planowanej	w	latach	2018–2020	eksplo-
atacji	 górniczej	 KWK	 „Ruda”	 na	 elementy	 zagospoda-
rowania	 powierzchni	w	obszarze	oddziaływania	Ruchu	
Pokój	wraz	z	analizą	wpływu	projektowanej	eksploatacji	
na	drgania	powierzchni	i	zmiany	hydrogeologiczne	głów-
nych	cieków	wodnych.

	 Zleceniodawca:	PGG	Sp.	z	o.o.

l			Operat	wodnoprawny	na	odwodnienie	zakładu	górnicze-
go	 Lubelskiego	Węgla	 „Bogdanka”	 SA,	 zrzut	 niewyko-
rzystanych	wód	kopalnianych	ze	zbiornika-osadnika	wód	
dołowych	oraz	wód	odciekowych	z	obiektu	unieszkodli-
wiania	odpadów	wydobywczych	w	„Bogdanka”	SA.

	 Zleceniodawca:	Lubelski	Węgiel	„Bogdanka"	SA.

l			Opracowanie	koncepcji	monitoringu	powietrza	w	Nowym	
Targu	wraz	z	wnioskiem	do	NFOŚiGW	w	ramach	progra-
mu	Wsparcie	Działalności	Monitoringu	Powietrza.

	 Zleceniodawca:	Gmina	Nowy	Targ.

l			Oznaczenie	 wybuchowości	 mieszanki	 propan/CO2/O2 
oraz	mieszanki	etan/CO2/O2.

	 Zleceniodawca:	Shell	Research	Ltd.,	Wielka	Brytania.

l			Rozpoznanie	oraz	kształtowanie	się	zagrożenia	pożarem	
endogenicznym	w	 rejonie	prowadzonej	ściany	w	pokła-
dzie	o	dużej	miąższości	w	kopalni	Ha	Lam	wraz	z	oceną	
doboru	środków	profilaktyki	w	jego	zwalczaniu.

	 	Zleceniodawca:	 Vinacomin	 Institute	 of	 Mining	 Science	
and	Technology,	Wietnam.

l			Weryfikacja	założeń	wydobywczych	PGG	na	2018	pod	
kątem	ich	realności	oraz	określenie	głównych	czynników	
koniecznych	do	spełnienia	by	założenia	zrealizować.

	 Zleceniodawca:	PGG	Sp.	z	o.o.

l			Wykonanie	 badań	 gazowego	 silnika	 spalinowego	
7000/829/00.

	 Zleceniodawca:	TEDOM	a.s.,	Czechy.

granulates,	 considering	 the	 solutions	 currently	 applied	 in	
the	Rybnik-Orzepowice	wastewater	treatment	plant.
	 	Commissioned	by:	Przedsiębiorstwo	Wodociągów	i	Ka-
nalizacji	Sp.	z	o.o.	in	Rybnik.

l			Monitoring	facilities	neutralising	mining	waste	and	(post
-industrial)	 areas	 which	 were	 adversely	 transformed,	
conducted	for	Polska	Grupa	Górnicza	Sp.	z	o.o.	Oddział	
KWK	“Bolesław	Śmiały”.

	 	Commissioned	by:	PGG	Sp.	z	o.o.	Oddział	KWK	“Bole-
sław	Śmiały”.

l			An	assessment	of	the	category	of	the	static	and	dynamic	
resistance	 of	 construction	work	 (buildings,	 rails,	 roads,	
pipelines,	power	lines	and	engineering	structures)	within	
the	influence	of	the	mining	operations	planned	in	2018–
2020	for	KHW	SA’s	coal	mines.

	 Commissioned	by:	Instytut	Techniki	Budowlanej.

l			An	 assessment	 of	 mining	 operations	 in	 KWK	 “Ruda”,	
planned	for	2018–2020,	on	the	elements	on	the	surface	
within	 the	 influence	 area	 of	 the	Ruch	Pokój	 coal	mine	
and	an	analysis	of	 the	 influence	of	 the	planned	mining	
operations	 on	 the	 surface	 tremors	 and	 changes	 in	 the	
main	watercourses.

	 Commissioned	by:	PGG	Sp.	z	o.o.

l			An	aquatic	legal	survey	for	dewatering	the	Lubelski	Wę-
giel	Bogdanka	SA	mining	plant,	which	is	discharging	unu-
sed	mine	water	from	a	sediment	trap	and	leachate	from	
the	facility	neutralising	mining	waste	in	“Bogdanka”	SA.

	 Commissioned	by:	Lubelski	Węgiel	”Bogdanka"	SA.

l			Developing	 a	 concept	 for	monitoring	 air	 in	 Nowy	 Targ	
together	with	an	application	to	the	National	Fund	for	En-
vironmental	 Protection	 and	 Water	 Management	 within	
the	 Wsparcie Działalności Monitoringu Powietrza	 pro-
gramme.

	 Commissioned	by:	Gmina	Nowy	Targ.

l			Determination	 of	 the	 explosivity	 of	 mixtures:	 propane/
CO2/O2	and	ethane/CO2/O2.

	 Commissioned	by:	Shell	Research	Ltd.,	UK.

l			Recognising	and	shaping	spontaneous	fire	hazard	in	the	
area	of	an	operating	longwall	in	a	thick	seam	of	Ha	Lam	
coal	mine	and	an	assessment	of	the	selected	preventive	
measures	to	fight	it.

	 	Commissioned	 by:	 the	 Vinacomin	 Institute	 of	 Mining	
Science	and	Technology,	Vietnam.

l			Verification	of	the	feasibility	of	PGG	mining	assumptions	
for	2018	and	the	determination	of	the	main	factors	which	
have	to	be	fulfilled	in	order	to	meet	the	assumptions.

	 Commissioned	by:	PGG	Sp.	z	o.o.

l			Conducting	 tests	 on	 gas	 internal	 combustion	 engine	
7000/829/00.

	 Commissioned	by:	TEDOM	a.s.,	Czech	Republic.
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l			Wykonanie	oceny	stanu	technicznego	obudowy	żeliwnej	
i	żelbetowej	tuneli	szlakowych	i	linii	metra	warszawskie-
go	wykonanych	metodą	górniczą.

	 Zleceniodawca:	Metro	Warszawskie	Sp.	z	o.o.

l			Wykonanie	oznaczeń	parametrów	wybuchowości	próby	
pyłu.

	 Zleceniodawca:	LHS	Consultants	B.V.,	Holandia.

l			Wykonanie	pomiarów	 tła	 promieniowania	 jonizującego,	
w	 tym	stężeń	 izotopów	promieniotwórczych	pochodze-
nia	 naturalnego	 i	 sztucznego	 w	 komponentach	 środo-
wiska	na	potrzeby	uzyskania	decyzji	o	środowiskowych	
uwarunkowaniach	i	decyzji	 lokalizacyjnej	dla	elektrowni	
jądrowej.

	 Zleceniodawca:	ELBIS	Sp.	z	o.o.

l			Wykonanie	prac	badawczych	dla	wdrożenia	samodziel-
nej	obudowy	kotwowej	w	JSW	SA	KWK	„Budryk”.

	 Zleceniodawca:	JSW	SA.

l			Wykonanie	pracy	badawczo-rozwojowej	w	zakresie	we-
ryfikacji	 doboru	 obudowy	 wyrobisk	 drążonych	 w	 Partii	
Centralnej	Złoża	Brzeziny	w	pokładzie	510	w.II	pod	zro-
bami	warstwy	III	w	KWK	„Bobrek-Piekary”	Ruch	Piekary.

	 Zleceniodawca:	Węglokoks	Kraj	Sp.	z	o.o.

l			Wyznaczanie	górnych	granic	wybuchowości	określonych	
substancji	na	stanowisku	UEL	Chamber.

	 Zleceniodawca:	Shell	Research	Ltd.,	Wielka	Brytania.

l			An	assessment	of	the	technical	condition	of	the	cast-iron	
and	 reinforced	 concrete	 lining	of	 track	 tunnels	and	 the	
Warsaw	underground	line	created	with	a	mining	method.

	 Commissioned	by:	Metro	Warszawskie	Sp.	z	o.o.

l			Determination	 of	 the	 explosivity	 parameters	 for	 a	 dust	
sample.

	 Commissioned	by:	LHS	Consultants	B.V.,	Netherlands.

l			Measurements	 of	 background	 radiation,	 including	 con-
centrations	of	natural	and	artificial	 radioactive	 isotopes	
in	the	components	of	the	environment	for	environmental	
permits	and	for	the	decision	concerning	the	site	location	
of	a	nuclear	power	plant.

	 Commissioned	by:	ELBIS	Sp.	z	o.o.

l			Conducting	research	to	implement	independent	roof	bol-
ting	in	JSW	SA	KWK	”Budryk”.

	 Commissioned	by:	JSW	SA.

l			Conducting	R&D	work	 to	 verify	 the	 selection	 of	 a	 roof	
support	in	mine	workings	driven	in	the	Central	Part	of	the	
Brzeziny	deposit	in	seam	510,	layer	II,	under	the	goafs 
of	layer	III	in	KWK	“Bobrek-Piekary”	Ruch	Piekary.

	 Commissioned	by:	Węglokoks	Kraj	Sp.	z	o.o.

l			Determination	 of	 the	 upper	 explosive	 limit	 of	 given
substances	in	a	UEL	Chamber.

	 Commissioned	by:	Shell	Research	Ltd.,	UK.
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Vi. pUBLiKAcJe

W	 roku	 2017	 pracownicy	 Głównego	 Instytutu	 Górnictwa	
byli	autorami	lub	redaktorami	235	publikacji,	w	tym:

Wydano	 również	 cztery	 numery	 Journal	 of	 Sustainable	
Mining	 –	 czasopisma	 naukowego	 udostępnianego	w	 for-
mie	Open	Access.	 Redakcja	 w	 roku	 2017	 kontynuowała	
realizację	strategii	 rozwoju	czasopisma,	której	 celem	 jest	
wprowadzenie	 periodyku	 do	 międzynarodowego	 obiegu	
informacji	 naukowej	 za	 pośrednictwem	prestiżowych	 baz	
danych,	tj.	Web	of	Science	Core	Collection	i	Scopus.	Jour-
nal	of	Sustainable	Mining	został	przygotowany	do	aplikacji	
w	roku	2018	do	tych	baz,	a	aktualnie	jego	zawartość	jest	

udostępniana	 na	 platformie	ScienceDirect.	Cztery	 nume-
ry	czasopisma	wydane	w	roku	2017	zawierały	 łącznie	24 

oryginalne	artykuły	badawcze.	Udział	autorów	spoza	Pol-
ski	wyniósł	67%.	Redaktorzy	współpracowali	z	62	 recen-
zentami,	z	czego	73%	stanowili	eksperci	spoza	Polski.

W	porównaniu	z	rokiem	2016	liczba	cytowań	czasopisma	
wzrosła	i	według	stanu	na	31	grudnia	2017	roku	wyniosła:	

l		w	Web	of	Science	–	188	cytowań	(2016	r.	–	76),

l		w	Scopus	–	200	cytowań	(2016	r.	–	93).

w	czasopismach	z	części	A	wykazu	Ministra	Nauki	i	Szkolnictwa	Wyższego 
(wyróżnionych	w	Journal	Citation	Reports)

46

w	czasopismach	z	części	B	wykazu	Ministra	Nauki	i	Szkolnictwa	Wyższego 109

jako	autorzy	i	redaktorzy	monografii	oraz	autorzy	rozdziałów	w	pracach	zbiorowych 31

w	materiałach	konferencyjnych	indeksowanych	na	Web	of	Science	lub	Scopus 38

w	innych	czasopismach,	materiałach	konferencyjnych	i	pozostałych	publikacjach 11 

In	2017,	employees	of	the	Central	Mining	Institute	were	the	
authors	or	editors	of	235	publications,	including:

Four	issues	of	the	Journal	of	Sustainable	Mining	-	an	Open	
Access	journal	were	also	published.	In	2017,	the	strategy	
of	developing	 the	 journal,	whose	aim	 is	 to	be	 introduced	
into	 the	 international	 circulation	 of	 scientific	 information	
through	 prestigious	 data	 bases,	 i.e.	 the	Web	 of	 Science	
Core	Collection	 and	Scopus.	The	 Journal	 of	Sustainable	
Mining	was	 prepared	 for	 application	 to	 the	 databases	 in	
2018.	At	present,	its	content	is	available	on	the	ScienceDi-

rect	platform.	The	four	issues	from	2017	contained	24	ori-
ginal	research	articles.	The	percentage	of	foreign	authors	

was	67%.	The	editors	cooperated	with	62	reviewers,	73%	
of	which	were	foreigners.

In	 comparison	 with	 2016,	 the	 number	 of	 citations	 of	 the	
journal	increased	and,	as	of	31	December	2017,	this	was:	

l		in	the	Web	of	Science	–	188	citations	(2016	–	76),

l		in	Scopus	–	200	citations	(2016	–	93).

in	list	A	journals	from	the	list	of	the	Minister	of	Science	and	Higher	Education 
(highlighted	in	Journal	Citation	Reports)

46

in	list	B	journals	from	the	list	of	the	Minister	of	Science	and	Higher	Education 109

as	authors	and	editors	of	monographs	and	as	authors	of	chapters	in	joint	publications 31

in	conference	proceedings	indexed	in	the	Web	of	Science	or	Scopus 38

in	other	journals,	proceedings	and	other	publications 11 

Vi. pUBLicAtionS
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Vii. proJeKtY WYnALAZcZe

Aktywność	Instytutu	w	obszarze	wynalazczym	przedstawiono	w	tabelach	od	3	do	7.

tabela 3. Uzyskane patenty na wynalazki w roku 2017

tabela 4. Uzyskane prawa ochronne na wzory użytkowe w roku 2017

1 W.124217 RU.69396 Segment	upodatniający	obudowę	portalową
2 W.124216 RU.69397 Zdalny	paralaktyczny	przymiar	laserowy

3 W.124268 RU.69347 Urządzenie	do	zdalnego	laserowego	określania	parametrów	fizyko-
geometrycznych	antropogenicznych	form	ukształtowania	terenu

4 W.125156 RU.69449 Sposób	wytwarzania	brykietów	i/lub	pelletów	do	spalania	w	kotłach

5 W.125153 RU.69448 Sposób	konwersji	energii	i	oczyszczania	gazu	niskokalorycznego,	
zwłaszcza	z	podziemnego	zgazowania	węgla

Lp. numer zgłoszenia numer ochrony tytuł

1 P.408657 PL 226354
Sposób	wytwarzania	biorozpadalnej	kompozycji	polimerowej, 
przeznaczonej	do	zastosowań	agrotechnicznych

2 P.409859 PL 226542 Zdalny	paralaktyczny	przymiar	laserowy

3 P.417785 PL	227549 Urządzenie	do	zdalnego	laserowego	określania	parametrów	fizyko-
geometrycznych	antropogenicznych	form	ukształtowania	terenu

4 P.396677 PL	227607 Sposób	wytwarzania	brykietów	i/lub	pelletów	do	spalania	w	kotłach

5 P.406592 PL	227599 Sposób	konwersji	energii	i	oczyszczania	gazu	niskokalorycznego,	
zwłaszcza	z	podziemnego	zgazowania	węgla

tabela 4. Uzyskane prawa ochronne na wzory użytkowe w roku 2017

Lp. numer zgłoszenia tytuł
1 P.420190 Urządzenie	do	sortowania	pneumatycznego	materiałów	ziarnowych	oraz	sposób	sortowania1

2 P.420373 Sposób	przetwarzania	popiołów	lotnych	z	energetycznego	wykorzystania	paliw
do	produktu	o	kontrolowanej	zawartości	wolnego	tlenku	wapnia

3 P.420420 Nawóz	organiczny	i	sposób	jego	otrzymywania
4 P.420644 Palnik	do	kotłów	na	paliwa	stałe	z	podajnikiem	ślimakowym
5 P.421333 Sposób	i	urządzenie	pomiarowe	stężenia	gazów	i	pyłów	niskiej	emisji
6 P.421334 Sposób	i	urządzenie	do	badania	temperatury	mikrostruktury	węglowej
7 P.421632 Sposób	biologicznego	oczyszczania	ścieków
8 P.422364 Nabój	kumulacyjny	materiału	wybuchowego
9 P.422365 Sposób	odgazowania	pokładów,	zwłaszcza	węgla
10 P.423021 Sposób	odzysku	metali	ziem	rzadkich	z	popiołów	lotnych
11 P.423553 Kocioł	na	paliwa	stałe
12 P.423555 Kocioł	na	paliwa	stałe	z	wężownicą
13 P.423664 Nawóz	organiczno-mineralny	oraz	sposób	jego	wytwarzania
14 P.423666 Sposób	wykonywania	nacięć	w	skałach	z	otworów	wiertniczych
15 W.126811 Kocioł	na	paliwa	stałe	z	ekranowaną	komorą	grzewczą
16 W.126810 Urządzenie	dwufunkcyjne	na	paliwa	stałe	z	pionowym	podajnikiem

tabela 6. Wzory przemysłowe zgłoszone w roku 2017

1 Wp.26054 Ochrona	indywidualna	tułowia	i	kończyn	górnych	spawacza
2 Wp.26055 Obudowa

tabela 7. Znaki towarowe zgłoszone w roku 2017

1 Z.479565 Innstartsoil

1 Dodatkowo	dokonano	zgłoszenia	w	trybie	międzynarodowym	(PCT)	pod	numerem	PCT/PL2017/050072
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Vii. inVention proJectS

Activities	of	the	Institute	in	the	area	of	inventions	are	presented	in	Tables	3–7.

table 3. patents granted, 2017

table 4. obtained rights of protection for utility models, 2017

1 W.124217 RU.69396 Yielding	segment	of	portal	support

2 W.124216 RU.69397 Yielding	segment	of	frame	support	of	branches	and	junctions	of	mine	
workings	,	especially	closed	with	base	plates

3 W.124268 RU.69347 Burner	for	solid	fuel	boilers	with	screw	feeder
4 W.125156 RU.69449 Hook	slings	of	suspended	monorail
5 W.125153 RU.69448 Hook	slings	of	suspended	monorail

no. Application
no.

patent 
protection no. title

1 P.408657 PL 226354 Method	of	producing	biodegradable	polymer	composition
for	agrotechnical	applications

2 P.409859 PL 226542 Remote	parallactic	laser	gauge

3 P.417785 PL	227549 Laser	device	for	remote	determination	of	physicochemical	parameters	
of	anthropogenic	forms	of	terrain

4 P.396677 PL	227607 Method	of	producing	briquettes	and/or	pellets	for	combustion	in	boilers

5 P.406592 PL	227599 Method	of	converting	energy	and	purifying	low	calorific	gas,	especially	
from	underground	coal	gasification

table 5. inventions and utility models, 2017

no. Application no. title
1 P.420190 Device	for	pneumatic	sorting	of	grain	materials	and	sorting	method1

2 P.420373 Method	of	processing	fly	ash	of	fuels	used	for	energy	generation	into	a	product
of	controlled	content	of	free	calcium	oxide

3 P.420420 Organic	fertiliser	and	the	method	of	its	production
4 P.420644 Burner	for	solid	fuel	boilers	with	screw	feeder
5 P.421333 Method	and	device	to	measure	low-emission	gas	and	dust	concentrations	it
6 P.421334 Method	and	device	to	measure	temperature	of	carbon	microstructure
7 P.421632 Method	of	biological	treatment	of	wastewater
8 P.422364 Shaped	charge
9 P.422365 Method	of	degassing	seams,	especially	of	coal
10 P.423021 Method	of	recovering	rare	earth	metals	from	fly	ash
11 P.423553 Solid	fuel	boiler
12 P.423555 Solid	fuel	boiler	with	coil
13 P.423664 Organic	and	mineral	fertiliser	and	a	method	of	producing	it
14 P.423666 Method	of	making	cuts	from	boreholes	in	rocks
15 W.126811 Solid	fuel	boiler	with	insulated	heating	chamber
16 W.126810 Solid	fuel	combi	boiler	with	a	vertical	feeder

table 6. industrial designs, 2017

1 Wp.26054 Individual	protection	of	welder’s	torso	and	arms
2 Wp.26055 Casing

table 7. trademarks, 2017

1 Z.479565 Innstartsoil

1 Additionally,	an	application	no.	PCT/PL2017/050072	was	submitted	under	the	Patent	Cooperation	Treaty	(PCT)
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Viii. nAGroDY i WYrÓŻnieniA
Viii. AWArDS AnD DiStinctionS

W	roku	2017	Główny	 Instytut	Górnictwa	oraz	pracownicy	
Instytutu	po	 raz	kolejny	zostali	 laureatami	wielu	prestiżo-
wych	nagród	i	wyróżnień	zarówno	krajowych,	jak	i	zagra-
nicznych.	Na	szczególną	uwagę	zasługują:

l   Medal 25-lecia Klubu poLSKie ForUM iSo 9000 
za	 zasługi	 w	 propagowaniu	 idei	 jakości	 (Warszawa,	
21.03.2017	r.),

l   Złoty Medal Barcelona innova 2017	za	„Mobilną	plat-
formę	do	pomiaru	wybranych	parametrów	niskiej	emisji”,	
przyznany	 przez	 Jury	 Konkursowe	 Międzynarodowych	
Targów	 Innowacyjności	 „Barcelona	 Innova	 2017”	 (Bar-
celona,	5.05.2017	r.),

l   Dyplom Ministra nauki rumunii	za	„Mobilną	platformę	
do	pomiaru	wybranych	parametrów	niskiej	emisji”,	przy-
znany	 podczas	 Międzynarodowych	 Targów	 Innowacyj-
ności	„Barcelona	Innova	2017”	(Barcelona,	5.05.2017	r.),

l   Medal europejski	 przyznany	 przez	 Business	 Cen-
tre	Club	 i	 Europejski	 Komitet	 Ekonomiczno-Społeczny	
w	Brukseli	 za	 „Optoelektroniczny	 system	 do	 zdalnego	
pomiaru	wysokich	 temperatur	 (powyżej	 2000	K)	w	 re-
aktorze	 podziemnego	 zgazowania	 węgla”	 (Warszawa,	
7.06.2017	r.),

l   Diament do Statuetki cezara śląskiego Biznesu
za	 dobre	 wyniki	 finansowe	 oraz	 duże	 zaangażowanie	
w	działalność	społeczną	Głównego	Instytutu	Górnictwa	
(Katowice,	11.06.2017	r.),

l   Laureat Honorowy XXiii edycji polskiej nagrody
Jakości	przyznany	przez	Komitet	Polskiej	Nagrody	Ja-
kości	prof.	dr	hab.	inż.	Józefowi	Dubińskiemu	(Warsza-
wa,	29.09.2017	r.)	(Fot.	9),

In	 2017	 the	 Central	 Mining	 Institute	 and	 its	 employees	
were	again	laureates	of	many	prestigious	awards	and	dist-
inctions,	both	national	and	foreign.	The	following	are	worth	
special	mention:

l   Medal of the 25th anniversary of the poLSKie
ForUM iSo 9000 club	for	contributions	to	the	promo-
tion	of	the	idea	of	quality	(Warsaw,	21	March	2017),

l   Gold Medal of innova Barcelona exhibition 2017	for	
the	 Mobile	 platform	 for	 measuring	 selected	 low	 emis-
sion	parameters,	granted	by	the	Jury	of	the	International 
Invention,	Research	and	New	Technology	Fair	Barcelo-
na	Innova	2017	(Barcelona,	5	May	2017),

l   Diploma of the Minister of national education and 
Scientific research of romania	for	the	Mobile	platform	
for	measuring	selected	low	emission	parameters,	awar-
ded	 during	 the	 International	 Invention,	 Research	 and	
New	Technology	Fair	Barcelona	 Innova	2017	(Barcelo-
na,	5	May	2017),

l   european Medal	awarded	by	the	Business	Centre	Club	
and	 the	European	Economic	 and	Social	 Committee	 in	
Brussels	for	an	Optoelectronic	System	for	Remote	Me-
asurement	 of	 High	 Temperatures	 (above	 2000°K)	 in 
a	 Reactor	 of	 Underground	 Coal	 Gasification	 (Warsaw, 
7	June	2017),

l   Diamond to the Silesian Business caesar (cezar 
śląskiego Biznesu) Statuette	 for	 the	 Central	 Mining	
Institute’s	good	financial	 results	and	great	commitment	
to	social	activity	(Katowice,	11	June	2017),

l   Honorary Award of the 23rd edition of the polish 
Quality Award (polska nagroda Jakości)	 –	awarded	
by	the	Polish	Quality	Award	Committee	to	prof.	dr	hab.	
inż.	Józef	Dubiński	(Warsaw,	29	September	2017)	(Pho-
to	9),

Fot.	9.	Wręczenie	Polskich	Nagród	Jakości
–	prof.	dr	hab.	inż.	Józef	Dubiński
Photo	9.	Polish	Quality	Awards	ceremony
–	prof.	dr	hab.	inż.	Józef	Dubiński
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l   polska nagroda Jakości w kategorii praktyka XX edy-
cji polskiej indywidualnej nagrody Jakości im. prof. 
edwarda Kindlarskiego	przyznana	przez	Komitet	Pol-
skiej	Nagrody	Jakości	Pani	mgr	 inż.	Elżbiecie	Gruszce	
Pełnomocnikowi	 Naczelnego	 Dyrektora	 ds.	 Systemów	
Zarządzania	Głównego	Instytutu	Górnictwa	(Warszawa,	
29.09.2017	r.)	(Fot.	10),

l   platynowy Medal	 przyznany	 przez	 Jury	 Konkursowe
XI	 Międzynarodowej	 Warszawskiej	 Wystawy	 Wyna-
lazków	 „IWIS	 2017”	 za	 „Mobilną	 platformę	 do	 pomia-
ru	 wybranych	 parametrów	 niskiej	 emisji”	 (Warszawa,	
11.10.2017	r.)	(Fot.	11),

l   polish Quality Award in the “practice” category of 
the 20th edition of the prof. edward Kindlarski polish 
individual Quality Award –	 awarded	 by	 the	 Polish	
Quality	Award	Committee	 to	mgr	 inż.	Elżbieta	Gruszka	
Director's	 Coordinator	 for	 the	 Management	 Systems	
of	 the	Central	Mining	 Institute	 (Warsaw,	29	September	
2017)	(Photo	10),

l   platinum Medal	granted	by	the	Jury	of	the	11th	Interna-
tional	Warsaw	Invention	Show	IWIS	2017	for	the	Mobile	
platform	 for	measuring	 selected	 low	emission	parame-
ters	(Warsaw,	11	October	2017)	(Photo	11),

Fot.	10.	Wręczenie	Polskich	Nagród	Jakości	–	mgr	inż.	Elżbieta	Gruszka
Photo	10.	Polish	Quality	Awards	ceremony	–	mgr	inż.	Elżbieta	Gruszka

Fot.	11.	Medale	za	rozwiązania	powstałe	w	Instytucie	przyznane	podczas	XI	Międzynarodowej	Warszawskiej	Wystawy	Wynalazków	
„IWIS	2017”–	Platynowy	Medal	za	„Mobilną	platformę	do	pomiaru	wybranych	parametrów	niskiej	emisji”

Photo	11.	Medals	granted	for	the	solutions	developed	at	the	Institute	during	the	11th	International	Warsaw	Invention	Show	IWIS	2017	–	
Platinum	Medal	for	the	Mobile	platform	for	measuring	selected	low	emission	parameters
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l   Złoty Medal	przyznany	przez	Jury	Konkursowe	XI	Mię-
dzynarodowej	 Warszawskiej	 Wystawy	 Wynalazków	
„IWIS	 2017”	 za	 „Sorter	 pneumatyczny”	 (Warszawa,	
11.10.2017	r.)	(Fot.	12),

l   nagroda prezesa Urzędu patentowego	 za	 „Mobilną	
platformę	 do	 pomiaru	 wybranych	 parametrów	 niskiej	
emisji”	 przyznana	 podczas	 XI	 Międzynarodowej	 War-
szawskiej	Wystawy	Wynalazków	„IWIS	2017”	(Warsza-
wa,	11.10.2017	r.),

l   Brylant polskiej Gospodarki 2016	 przyznany	 najcen-
niejszym	firmom	według	metodologii,	opracowanej	przez	
Instytut	Europejskiego	Biznesu	(Warszawa,	11.10.2017	r.),

l   Honorowa odznaka za zasługi dla Województwa 
śląskiego	–	wyróżnienie	dla	Zastępcy	Naczelnego	Dy-
rektora	 ds.	 Inżynierii	 Środowiska	 Głównego	 Instytutu	
Górnictwa	Pana	dr.	 inż.	Jana	Bondaruka	za	całokształt	
działalności	oraz	szczególne	osiągnięcia	w	pracy	zawo-
dowej	 i	 społecznej	 na	 terenie	 województwa	 śląskiego	
w	 zakresie	 ochrony	 środowiska	oraz	 zrównoważonego	
rozwoju	(Katowice,	19.10.2017	r.),

l   polska nagroda popiołowa „FeniKS 2017”,	w	katego-
rii	„Człowiek”	przyznana	Panu	prof.	dr.	hab.	inż.	Jackowi	
M.	Łącznemu	za	szereg	dokonań	naukowo-badawczych	
i	rozwiązań	praktycznych	w	dziedzinie	zagospodarowa-
nia	i	wykorzystania	popiołów	lotnych	(Sopot,	26.10.2017	r.).

l   Gold Medal	granted	by	the	Jury	of	XI	International	War-
saw	Invention	Show	IWIS	2017	for	the	Pneumatic	Sorter	
(Warsaw,	11	October	2017)	(Photo	12),

l   the patent office president’s Award	 granted	 for	 the	
Mobile	 platform	 for	 measuring	 selected	 low	 emission 
parameters,	 granted	 at	 the	 XI	 International	 Warsaw 
Invention	Show	IWIS	2017	(Warsaw,	11	October	2017),

l   the polish economy Diamond 2016	(Brylant	Polskiej	
Gospodarki)	–	awarded	to	the	most	valuable	companies	
according	to	the	methodology	developed	by	the	Europe-
an	Business	Institute	(Warsaw,	11	October	2017),

l   the Badge of Merit for services to the Silesian Voi-
vodship –	a	distinction	granted	to	the	Deputy	Director	of	
Environmental	Engineering,	Mr	dr	inż.	Jan	Bondaruk,	for	
lifetime	achievement,	an	extraordinary	career	and	social	
accomplishments	 in	the	Silesian	Voivodship	 in	the	field	
of	 environmental	 protection	 and	 sustainable	 develop-
ment	(Katowice,	19	October	2017),

l   FeniKS 2017 polish Ash Award	 (Polska	 Nagroda
Popiołowa)	 in	 the	 “Person”	 category	 –	 awarded	 to	Mr	
prof.	dr	hab.	inż.	Jacek	M.	Łączny	for	multiple	scientific	
and	research	accomplishments,	as	well	as	practical	so-
lutions	in	the	field	of	fly	ash	management	and	utilisation	
(Sopot,	26	October	2017).

Fot.	12.	Medale	za	rozwiązania	powstałe	w	Instytucie	przyznane	podczas	XI	Międzynarodowej	Warszawskiej	Wystawy	Wynalazków	
„IWIS	2017”	–	Złoty	medal	za	„Sorter	pneumatyczny”

Photo	12.	Medals	granted	for	the	solutions	developed	at	the	Institute	during	the	11th	International	Warsaw	Invention	Show	IWIS	2017 
–	Gold	Medal	for	the	Pneumatic	Sorter
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iX. MArKetinG i proMocJA
iX. MArKetinG AnD proMotion

tArGi i WYStAWY

W	 roku	 2017	 Główny	 Instytut	 Górnictwa	 uczestniczył 
w	 targach	 i	 wystawach	 przygotowanych	 przez	 polskich	
i	 zagranicznych	 organizatorów,	 na	 których	 prezentował	
wiele	autorskich	urządzeń	i	rozwiązań.	Wśród	nich	należy	
wymienić:
l			Międzynarodowe	 Targi	 Górnictwa	 MICA	 2017,	 Algier,	
kwiecień	2017	r.,

l			Światowe	 Targi	 Wynalazczości,	 Badań	 Naukowych
i	Nowych	Technik	„BRUSSELS	INNOVA	2017”,	Bruksela,	
maj	2017	r.,

l		Europejski	Kongres	Gospodarczy,	Katowice,	maj	2017	r.,

l			Międzynarodowe	Targi	Górnicze	 „Mining	World	Central	
Asia	2017”,	Ałmaty,	wrzesień	2017	r.,

l			Międzynarodowe	 Targi	 Górnictwa,	 Przemysłu	 Ener-
getycznego	 i	 Hutniczego	 KATOWICE	 2017,	 Katowice,	
wrzesień	2017	r.,

l			VIII	 Międzynarodowa	 Warszawska	 Wystawa	 Wynalaz-
ków	„IWIS	2017”,	Warszawa,	październik	2017	r.,

l			Europejski	Kongres	Małych	i	Średnich	Przedsiębiorstw,	
Katowice,	październik	2017	r.

KonFerencJe KrAJoWe i MiĘDZYnAroDoWe 

W	 roku	 2017	 pracownicy	Głównego	 Instytutu	Górnictwa	
zorganizowali	lub	współorganizowali	7	konferencji	nauko-
wo-technicznych,	 w	 których	 łącznie	 uczestniczyły	 843	
osoby:
l			„Niska	emisja	–	jak	skutecznie	ją	zwalczyć?”,	Katowice,	
27	lutego	2017	r.,	186	osób,

l			„PNB	–	Forum	Jednostek	Notyfikowanych	–	Pirotechni-
ka”,	Katowice,	10–11	maja	2017	r.,	40	osób,

l			„ENB	 –	 Forum	 Jednostek	 Notyfikowanych	 –	 Materiały	
Wybuchowe”,	Katowice,	11–12	maja	2017	r.,	30	osób,

l			„Hydrogeologia	w	praktyce	–	praktyka	w	hydrogeologii”,	
Polanica	Zdrój,	14–17	maja	2017	r.,	109	osób,

l			„Międzynarodowe	 Centrum	 Doskonałości	 w	 zakresie	
metanu	z	kopalń	węgla”,	Katowice,	7–9	czerwca	2017	r., 
196	osób,

l			„XIV	 Dni	 Miernictwa	 Górniczego	 i	 Ochrony	 Obiektów	
Budowlanych	na	Terenach	Górniczych”,	Ustroń,	 27–29	
września	2017	r.,	136	osób,

l			„Górnicze	Zagrożenia	Naturalne	2017”,	Ustroń,	4–6	paź-
dziernika	2017	r.,	146	osób.

FAirS AnD eXHiBitionS

In	 2017,	 the	 Central	 Mining	 Institute	 participated	 in	 fairs	
and	exhibitions	in	Poland	and	abroad,	presenting	many	ori-
ginal	devices	and	solutions.	The	following	deserve	special	
mention:
l			The	International	Exhibition	of	Products	and	Services	for	
Mines	and	Quarries	MICA	2017,	Algiers,	April	2017,

l			The	World	Exhibition	on	Innovation,	Research	and	New	
Technologies	BRUSSELS	INNOVA	2017,	Brussels,	May	
2017,

l			The	European	Economic	Congress,	Katowice,	May	2017,
l			The	International	Mining	Exploration	&	Mining	Equipment	
Exhibition	Mining	World	Central	Asia	2017,	Almaty,	Sep-
tember	2017,

l			The	International	Fair	of	Mining,	Power	Industry	and	Me-
tallurgy	KATOWICE	2017,	Katowice,	September	2017,

l			The	8th	International	Warsaw	Invention	Show	IWIS	2017,	
Warsaw,	October	2017,

l			The	 European	 Congress	 of	 Small	 and	 Medium-Size
Enterprises,	Katowice,	October	2017

nAtionAL AnD internAtionAL conFerenceS

In	2017,	the	employees	of	the	Central	Mining	Institute	or-
ganized	 or	 co-organised	 seven	 scientific	 and	 technical	
conferences	in	which	altogether	843	people	participated:
l   Low emission – How to fight it effectively?,	Katowice,	27	
February	2017,	186	people,

l   Forum of Notified Bodies – Pyrotechnics,	Katowice,	10–11	
May	2017,	40	people,

l   Forum of Notified Bodies – Explosives,	Katowice,	11–12	
May	2017,	30	people,

l   Hydrogeology in practice – practice in hydrogeology,	Po-
lanica	Zdrój,	14–17	May	2017,	109	people,

l   International Centre of Excellence on Coal Mine Metha-
ne,	Katowice,	7–9	June	2017,	196	people,

l   The 14th Days of Mining Measurements and Protection 
of Structures in Mining Areas,	Ustroń,	27–29	September	
2017,	136	people,

l   Mining Natural Hazards 2017,	Ustroń,	4–6	October	2017,	
146	people.
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inne DZiAŁAniA proMocYJno-reKLAMoWe

l   nowa odsłona witryny internetowej GiG
	 	Zaprojektowano	i	wdrożono	serwis	www,	który	dostarcza	
użytkownikom	 kompleksowych	 informacji	 o	 Instytucie 
i	jego	ofercie.

l   Magazyn pGG
	 	Podjęto	współpracę	z	redakcją	Magazynu	Polskiej	Gru-
py	Górniczej	 (nakład	8–10	 tys.	 egzemplarzy)	 –	w	 każ-
dym	wydaniu	ukazuje	się	całostronicowy	artykuł	redago-
wany	przez	GIG	pod	hasłem	„Wieści	ze	świata	nauki”.	
Dotychczasowe	tematy:

	 −		X	2017	–	„Czy	popłynie	węgiel	w	płynie?	–	Innowacyj-
na	metoda	z	GIG-u	szansą	na	nowe	paliwo”,

	 −		XI	 2017	–	 „Nowa	 jakość	w	 sortowaniu	 –	Czy	 zakład	
przeróbczy	może	wyglądać	inaczej?”,

	 −		XII	2017	–	„Kto	się	nie	rozwija,	ten	się	cofa…	–	O	stu-
diach	w	GIG	słów	kilka”.

l   Folder dla branży górniczej
	 	W	 ramach	 uczestnictwa	 w	 targach	 górniczych	 w	 Ka-
zachstanie	pn.	„Mining	World	Central	Asia”	opracowano	
w	dwóch	wersjach	językowych	folder	poświęcony	inno-
wacyjnym	rozwiązaniom	GIG	dla	branży	górniczej.

l   portal promocji eksportu
	 	Podjęto	współpracę	z	Ministerstwem	Rozwoju	w	ramach	
portalu	 trade.gov.pl,	 której	 celem	 jest	 promocja	 oferty	
GIG	 dla	 eksporterów	 i	 inwestorów	 oraz	 zagranicznych	
kontrahentów.

l   ogrody przedsiębiorczości
	 	W	ramach	inicjatywy	Ogrody	Przedsiębiorczości,	działa-
jącej	w	aglomeracji	śląskiej	od	roku	2015,	podjęto	współ-
pracę	mającą	na	 celu	wspieranie	 innowacji	 i	 przedsię-
biorczości	startupowej	w	następujących	obszarach:

	 −		Festiwal	Innowacji	–	warsztaty	powiązane	ściśle	z	bi-
znesem	i	nauką,

	 −	Strefa	innowacyjnej	przedsiębiorczości,
	 −		projekty	 dofinansowywane	 w	 ramach	 programu	 pn.	

„Bony	na	innowacje”.

l   izby Gospodarcze
	 W	roku	2017	podjęto	współpracę	z:
	 −		Polsko-Indyjską	 Izbą	 Gospodarczą	 w	 zakresie	 „Pre-

drainage	 of	methane	within	Moonidih	mine	 in	 Jharia	
coalfield	under	Bharat	Coking	Coal	Limited	(BCCL)”,

	 −		Polsko-Słowacką	 Izbą	Przemysłowo-Handlową	w	za-
kresie	prezentacji	i	promocji	GIG	w	ramach	warsztatów	
B2B	pn.	„Słowacko-Polska-Gospodarka-Przemysł-4.0-
-Innowacje-Praktyka”.

l   Landing pages – specjalne strony internetowe po-
święcone produktom GiG

	 	Opracowano	 koncepcję	 systemu	 spójnych	 pod	 wzglę-
dem	graficznym	samodzielnych	stron	internetowych,	po-
święconych	wybranym	produktom.	Dotychczas	urucho-
miono:

	 −		Sorter	pneumatyczny	Elmech&GIG	–	www.sortingma-
chines.eu,

	 −	Eko-patrol	GIG	–	www.monitoringjakoscipowietrza.pl.

otHer proMotionAL AnD MArKetinG ActionS
l  new GiG website
	 	A	 new	website	 was	 designed	 and	 launched,	 providing	
users	with	 complex	 information	about	 the	 Institute	and	
what	it	offers.

l   pGG Journal
	 	Cooperation	with	the	Polish	Mining	Group	Magazine	(cir-
culation	of	8,000–10,000)	began	–	in	each	issue	there	is	
a	one-page	article	edited	by	GIG	under	News from the 
World of Science	 (Wieści	 ze	 świata	 nauki).	The	 topics	
covered	so	far	are:

	 −		October	 2017	 –	Will coal flow? – Innovative method 
from GIG chance for new fuel,

	 −		November	2017	–	New quality in sorting – Can proces-
sing plants look different?,

	 −		December	2017	–	Who does not go forward, goes bac-
kwards – A few words on studies at the Central Mining 
Institute.

l   Folder for mining industry
	 	For	 the	mining	 fairs	 in	Kazakhstan,	Mining World Cen-

tral Asia,	a	folder	was	prepared	in	two	language	versions	
and	dedicated	 to	GIG’s	 innovative	solutions	 for	 the	mi-
ning	industry.

l   export promotion portal
	 	Cooperation	with	the	Ministry	of	Development	within	the	
portal	trade.gov.pl,	aimed	at	promoting	GIG’s	offer	for	ex-
porters,	investors	and	foreign	contractors.

l   entrepreneurship Gardens
	 	Within	 the	 initiative	 Entrepreneurship	 Gardens,	 which	
was	initiated	in	the	Silesian	agglomeration	in	2015,	steps	
were	taken	to	begin	cooperation	aimed	at	supporting	in-
novation	and	start-up	entrepreneurship	 in	 the	 following	
areas:

	 −		Innovation	Festival	–	workshops	tightly	associated	with	
business	and	science,

	 −	Innovative	Entrepreneurship	Zone,
	 −		Projects	subsidised	within	the	Vouchers for Innovation 

program.
l   chambers of commerce
	 In	2017,	the	Institute	began	cooperation	with:
	 −		the	 Polish-Indian	 Chamber	 of	 Commerce	 on	 “Pre-

drainage	of	methane	within	 the	Moonidih	mine	 in	 the	
Jharia	 coalfield	 under	 Bharat	 Coking	 Coal	 Limited	
(BCCL)”,

	 −		the	Polish-Slovak	Chamber	of	Commerce	considering	
presentation	and	promotion	of	GIG	within	 the	 frame-
work	of	B2B	workshops	titled	Polish-Slovak-Economy-
Industry-4.0-Innovations-Praktice.

l   Landing pages – special websites dedicated to GiG’s 
products

	 	The	 concept	 of	 a	 system	of	 graphically	 coherent	 inde-
pendent	websites,	dedicated	to	selected	products,	was	
developed.	So	far	the	following	have	been	launched:

	 −		Pneumatic	Sorter	Elmech&GIG	–	www.sortingmachines.eu,
	 −	Eco-patrol	GIG	–	www.monitoringjakoscipowietrza.pl.
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X. ZAtrUDnienie

poZioM i StrUKtUrA

W	Głównym	 Instytucie	Górnictwa	na	dzień	31.12.2017	 r.	
były	zatrudnione	493	osoby	(na	480,6	etatach).	Liczba	za-
trudnionych	była	mniejsza	o	7,9%	w	porównaniu	do	stanu	
sprzed	roku.
Liczebność	 kadry	 Instytutu	 z	 wyższym	 wykształceniem 
w	roku	2017	przedstawiała	się	następująco:
l			z	tytułem	naukowym	profesora	–	10	osób,
l			ze	stopniem	naukowym	doktora	habilitowanego	–	17	osób,
l			ze	stopniem	naukowym	doktora	–	102	osoby,
l			pozostali	pracownicy	z	wyższym	wykształceniem	–	275	
osób.

Liczba	 pracowników	 z	 wykształceniem	 zasadniczym	 za-
wodowym	 i	 podstawowym	 stanowiła	 odpowiednio	 4,5% 
i	 0,4%	 ogółu	 zatrudnionych.	 Zmniejszeniu	 uległa	 liczba	
pracowników	z	wykształceniem	średnim.	W	roku	2017	sta-
nowili	oni	jedynie	13,2%	(Rys.	4).

roZWÓJ KADrY nAUKoWeJ

W	Głównym	Instytucie	Górnictwa	w	roku	2017:

l			otwarto	13	przewodów	doktorskich,	w	tym	11	dla	pracow-
ników	GIG	 i	 2	 dla	 absolwentów	 studiów	 doktoranckich	
prowadzonych	przez	Instytut;

l			8	osób	uzyskało	stopień	naukowy	doktora,	w	tym	2	oso-
by	spoza	GIG;

l			4	osobom	nadano	stopnie	naukowe	doktora	habilitowa-
nego	–	spośród	nich	3	osoby	 to	pracownicy	Głównego	
Instytutu	Górnictwa;

l			wszczęto	2	postępowania	habilitacyjne	dla	pracowników	
Instytutu.

Ważnym	wydarzeniem	było	nadanie	przez	Prezydenta	RP	
tytułu	profesora	Naczelnemu	Dyrektorowi	Głównego	Insty-
tutu	Górnictwa	prof.	dr.	hab.	inż.	Stanisławowi	Pruskowi.

Rys.	4.	Struktura	wykształcenia	pracowników	GIG
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X. eMpLoYMent

LeVeL AnD StrUctUre

As	of	the	31	December	2017,	the	Central	Mining	Institute	
employed	493	people	 (480.6	FTEs).	The	number	of	per-
sonnel	decreased	by	7.9%	in	comparison	with	the	previous	
year.
In	2017,	the	number	of	personnel	with	academic	degrees	
looked	as	follows:
l		Professors	–	10	people,
l		Associate	Professors	–	17	people,
l		Doctors	–	102	people,
l		other	employees	with	academic	degrees	–	275	people.

The	share	of	personnel	who	only	have	vocational	training	
and	with	primary	school	education	is	respectively	4.5%	and	
0.4%	of	the	personnel.	The	share	of	personnel	with	secon-
dary	 education	 decreased	 and	 in	 2017	 they	 constituted	
only	13.2%	(Fig.	4).

DeVeLopMent oF tHe reSeArcH perSonneL

In	2017,	in	the	Central	Mining	Institute:

l			13	doctoral	procedures	were	 initiated,	 including:	11	 for	
GIG	employees	and	2	for	the	graduates	of	doctoral	stu-
dies	at	the	Institute;

l			8	people	were	granted	doctoral	degrees,	including	2	pe-
ople	from	outside	GIG;

l			4	people	were	granted	post-doctoral	degrees	–	3	of	them	
are	Central	Mining	Institute	employees;

l			2	post-doctoral	procedures	for	the	Institute’s	employees	
were	initiated.

Another	important	event	was	the	granting	of	the	title	of	Pro-
fessor	of	Technical	Sciences	to	the	Director	of	the	Central	
Mining	Institute,	Stanisław	Prusek,	by	the	President	of	the	
Republic	of	Poland.

Fig.	4.	Structure	of	educational	background	of	GIG’s	personnel
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Xi. FinAnSe inStYtUtU

Sytuację	 finansową	 Instytutu	 na	 dzień	 bilansowy	 za	 okres	 ostatnich	 trzech	 lat	 charakteryzują	 wielkości	 ekonomiczne	
przedstawione	w	tabeli	8.

tabela 8. podstawowe dane za lata 2016–2017

rys. 5. Struktura przychodów z działalności podstawowej za rok 2017

Dotacje związane z realizacją projektów

Dotacja podmiotowa na działalność statutową

Przychody netto ze sprzedaży usług 
badawczo-rozwojowych

Przychody netto ze sprzedaży usług 
inżynierskich, technicznych, laboratoryjnych

19,4%

23,3%

21,4%

35,9%
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Suma	bilansowa	aktywów	na	dzień	31.12.2017	r.	wyniosła	177,3	mln	zł.

rys. 7. Struktura pasywów

rys. 6. Struktura aktywów

Kapitał własny

Zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania

Zobowiązania 
krótkoterminowe

Rozliczenia międzyokresowe

51,0%

49,0%

8,8%

35,0%

Aktywa trwałe

w tym: rzeczowe 
aktywa trwałe

Aktywa obrotowe

w tym: należności 
krótkoterminowe

69,4%

61,3%

30,6%

10,4%
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Xi. tHe FinAnceS oF tHe inStitUte

The	financial	situation	of	the	Institute	on	the	balance	sheet	date	for	the	last	three	years	is	characterised	by	the	financial	
data	presented	in	Table	8.

table 8. Basic data for 2016–2017

Subsidies for the realisation of projects

Subsidy for statutory activities

Net sales revenue (R&D services) 

Net sales revenue (engineering, technical,
laboratory services) 

19.4%

23.3%

21.4%

35.9%

Fig. 5. Structure of the revenue of core activities, 2017
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Balance-sheet	total	assets,	as	at	31	December	2017,	was	177.3	million	PLN.

Fig. 7. Structure of liabilities

Fig. 6. Structure of assets

Fixed assets

Including: 
tangible assets

Current assets

Including: 
short-term
receivables

69.4%

61.3%

30.6%

10.4%

Equity

Liabilities and provisions
for liabilities

Short-term liabilities 

Prepayments

51.0%

49.0%

8.8%

35.0%








