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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  

Czwartego Zarządu 
Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin 

(kadencja 2012-2014) 
 
 

Czwarty Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin, wybrany na 
Walnym Zebraniu PSWZK w dniu 8 listopada 2012 r., w składzie: Krzysztof Galos 
(Prezes Zarządu), Arkadiusz Kustra, Leszek Jurdziak, Wojciech Naworyta, Piotr 
Saługa, Robert Uberman, odbył siedem posiedzeń w dniach: 3.12.2012 r., 
27.05.2013 r., 26.07.2013 r., 12.12.2013 r., 17.02.2014 r., 26.06.2014 r. i 
14.10.2014 r.  
 
Skład Zarządu PSWZK czwartej kadencji 

 
Na Walnym Zebraniu PSWZK w dniu 8 listopada 2012 r. Prezesem Zarządu 

Stowarzyszenia został wybrany Krzysztof Galos. Na pierwszym posiedzeniu Zarządu w 
dniu 3 grudnia 2012 r. na Wiceprezesa Zarządu wybrano Piotra Saługę, na Skarbnika 
– Wojciecha Naworytę, a na Sekretarza – Arkadiusza Kustrę. 
 
Uchwały podjęte przez Zarząd PSWZK 
 

Zarząd w trakcie kadencji podjął łącznie 14 uchwał:  
 w sprawie przyjęcia protokołu z IV Walnego Zebrania Stowarzyszenia w dniu 

8.11.2012 r. 

 w sprawie wyboru Wiceprezesa, Skarbnika i Sekretarza Stowarzyszenia 
 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok 

 w sprawie pokrycia straty za 2012 rok 
 w sprawie zmian w statucie Stowarzyszenia 
 w sprawie przyjęcia Kodeksu Etyki Stowarzyszenia. 
 w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia w dniu 

5.09.2013 r. 

 w sprawie przyznania uprawnień Taksatora Złóż Kopalin 
 w sprawie przyjęcia protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania 

Stowarzyszenia w dniu 5.09.2013 r. 

 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok  
 w sprawie pokrycia straty za 2013 rok 

 w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu w związku z zaleganiem ze 
składkami członkowskimi 

 w sprawie trybu kierowania członków Stowarzyszenia na delegacje służbowe i ich 
rozliczania 

 w sprawie zwołania Walnego Zebrania Stowarzyszenia w dniu 6.11.2014 r. 
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Cele działania Stowarzyszenia uznane za najważniejsze w trakcie kadencji 
2012-2014 
 

Na pierwszym posiedzeniu Zarządu PSWZK uznano, że spośród celów działania 
Stowarzyszenia zawartych w statucie, za najistotniejsze w chwili obecnej należy 
uznać: 

 kształcenie w zakresie wyceny złóż kopalin oraz podnoszenie kwalifikacji 
Taksatorów Złóż Kopalin,  

 organizację seminariów szkoleniowych związanych z działalnością Stowarzyszenia 
dla członków Stowarzyszenia,  

 rozszerzenie obszaru i przedmiotu działania Stowarzyszenia o zagadnienia 
związane z właściwym wykazywaniem zasobów złóż kopalin, 

 potrzebę nawiązania bliższej współpracy z Polską Federacją Stowarzyszeń 
Rzeczoznawców Majątkowych w zakresie metodologii wyceny nieruchomości 
gruntowych położonych na złożach kopalin,  

 próbę nawiązania współpracy z dużymi firmami surowcowymi oraz dużymi 
firmami doradczymi, specjalizującymi się m.in. w wycenie przedsiębiorstw 
surowcowych, w zakresie właściwej wyceny i ujawniania złóż kopalin jako 
elementu aktywów takich przedsiębiorstw,  

 rozpoczęcie prac nad metodyką wyceny zasobów złóż kopalin stanowiących 
własność Skarbu Państwa, 

 współpracę międzynarodową z podobnym stowarzyszeniami w innych krajach.    
 
Rozszerzenie obszaru i przedmiotu działania Stowarzyszenia 

 
Na drugim posiedzeniu Zarząd PSWZK w dniu 27.05.2013 r. zaproponowano 

rozszerzenie obszaru i przedmiotu działania Stowarzyszenia o zagadnienia związane z 
właściwym wykazywaniem zasobów złóż kopalin, a także opracowanie Polskiego 
Kodeksu Publicznego Wykazywania Wyników Prac Geologicznych oraz Zasobów 
Kopalin na bazie kodeksu CRIRSCO (który miałby być ściśle powiązany z Kodeksem 
Wyceny Złóż Kopalin POLVAL). Zaproponowano także podjęcie działań mających na 
celu stworzenie możliwości uzyskania przez członków Stowarzyszenia, którzy spełnią 
stawiane wymogi, uprawnień Geologa Kompetentnego (nadawanych przez PSWZK), 
a następnie Geologa Europejskiego (Eurogeologa – nadawanego przez European 
Federation of Geologists, EFG). W związku z powyższym zaproponowano wydzielenie 
w ramach Stowarzyszenia dwóch sekcji: Sekcji Wyceny Zasobów oraz Sekcji 
Wykazywania Zasobów Złóż. Aby zrealizować ten cel, na posiedzeniu Zarządu PSWZK 
w dniu 26.07.2013 r. po dyskusji na temat zakresu i brzmienia proponowanych 
zmian, podjęto uchwały w sprawie zmian w statucie Stowarzyszenia, w sprawie 
przyjęcia Kodeksu Etyki Stowarzyszenia, wreszcie uchwałę w sprawie zwołania 
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia na dzień 5 września 2013 r. Na 
Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Stowarzyszenia w dniu 5.09.2013 r., po dyskusji 
przegłosowano proponowane zmiany, podjęto uchwałę w sprawie zmiany pełnych 
paragrafów statutu oraz w sprawie jednolitego brzmienia statutu po uchwalonych 
zmianach, a także uchwałę o przyjęciu  Kodeksu Etyki Polskiego Stowarzyszenia 
Wyceny Złóż Kopalin. Zmiany w statucie Stowarzyszenia Sąd Rejonowy w Krakowie 
zarejestrował w dniu 2.12.2013 r.  



3 

 

Wobec zmiany statutu Stowarzyszenia i powołania w jego obrębie dwóch 
Sekcji: Wykazywania Zasobów Złóż (zrzeszającej Geologów Kompetentnych) oraz 
Wyceny Złóż (zrzeszającej Taksatorów Złóż Kopalin) Zarząd Stowarzyszenia uznał na 
posiedzeniu w dniu 26.06.2014 r., że dotychczasowi Taksatorzy Złóż Kopalin 
automatycznie stali się członkami Sekcji Wyceny Złóż. Z drugiej strony należy podjąć 
działania mające na celu wyłonienie pierwszej grupy Geologów Kompetentnych, 
którzy staliby się członkami Sekcji Wykazywania Zasobów Złóż. W chwili obecnej za 
jedyne dwie osoby należące do tej Sekcji należy uznać: Krzysztof Szamałka, który 
posiada tytuł Eurogeologa, oraz Eugeniusza Jacka Sobczyka, który taki tytuł powinien 
otrzymać w najbliższych tygodniach. Wyłonienie pierwszej grupy Geologów 
Kompetentnych powinno nastąpić przy współdziałaniu Zarządu Stowarzyszenia oraz 
Komisji Egzaminacyjnej Stowarzyszenia, które powinny wspólnie ustalić wymogi 
merytoryczne i zakres doświadczenia zawodowego osoby, która mogłaby na tej 
podstawie zostać zaliczona do pierwszej grupy Geologów Kompetentnych, uzyskując 
odpowiedni certyfikat. Równocześnie do czasu utworzenia Sekcji Wykazywania 
Zasobów Złóż Zarząd powołał pełnomocnika ds. utworzenia tej Sekcji w osobie 
Eugeniusza Jacka Sobczyka. 
 
Wstąpienie Stowarzyszenia do European Federation of Geologists (EFG) 

 
W grudniu 2013 r. Prezes Zarządu PSWZK wystosował list do władz European 

Federation of Geologists (z załączonym statutem Stowarzyszenia w języku 
angielskim), który miał na celu rozpatrzenie wniosku Stowarzyszenia o przyjęcie do 
tej organizacji międzynarodowej. W dniu 31.05.2014 r. Stowarzyszenie zostało 
przyjęte do European Federation of Geologists na zjeździe EFG w Palermo (Włochy). 
Stowarzyszenie reprezentował tam Eugeniusz Jacek Sobczyk, który przedstawił 
krótką prezentację o Stowarzyszeniu. Stowarzyszenie pod względem formalnym jest 
już obecnie członkiem EFG, choć do tej pory (stan na 21.10.2014 r.) EFG nie 
naliczyło Stowarzyszeniu składki członkowskiej za rok 2014. W ramach współpracy z 
EFG w obrębie PSWZK powołano komitet National Vetting Committee (NVC), który 
jest organem dokonującym przeglądu wniosku członka Stowarzyszenia o nadanie 
tytułu Eurogeologa. Po pozytywnej opinii NVC Prezes Stowarzyszenia kieruje tą 
dokumentację do EFG, co docelowo powinno skutkować przyznaniem wnioskującej 
osobie tytułu Eurogeologa. Do tej pory taką procedurę przeprowadzono po raz 
pierwszy w odniesieniu do osoby kolegi Eugeniusza Jacka Sobczyka, kierując 
odpowiedni wniosek do EFG na początku października 2014 r.  

Drugi ważny aspekt współpracy PSWZK z EFG to współudział w wybranych 
projektach programu HORIZON2020, w których EFG uczestniczy jako jeden z 
członków konsorcjum, a które we wrześniu 2014 r. zostały skierowane do 
finansowania. Propozycja taka została wstępnie skierowana ze strony EFG do 
PSWZK. Bliższe szczegóły tej współpracy powinny być znane w grudniu 2014 r. 
 
Współpraca z Polską Federacją Stowarzyszeń Rzeczoznawców 
Majątkowych 
 

Na posiedzeniu Zarządu PSWZK w dniu 27.05.2013 r. zaproponowano podjęcie 
współpracy z Polską Federacją Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych 
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dotyczącej wspólnego opracowania nowej noty interpretacyjnej w zakresie wyceny 
złóż kopalin związanych z nieruchomościami gruntowymi, współorganizacji szkoleń w 
tym zakresie, oraz wprowadzenia zasady współpracy rzeczoznawców majątkowych z 
Taksatorami Złóż Kopalin podczas wykonywania wycen złóż kopalin związanych z 
nieruchomościami gruntowymi. W dniu 9.12.2013 r. w Warszawie odbyło się 
spotkanie członków Stowarzyszenia: Krzysztofa Galosa, Roberta Ubermana i Pawła 
Pietkiewicza, z Wiceprezydentem Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców 
Majątkowych Januszem Jasińskim, oraz Dyrektorem Biura Polskiej Federacji 
Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych Ewą Księżopolską. Na spotkaniu tym 
ustalono, że obydwie strony wyłonią kandydatów do wspólnego Zespołu ds. 
opracowania nowego standardu "Wycena nieruchomości gruntowych ze złożami 
kopalin objętymi prawem własności nieruchomości gruntowej".  W dalszej przyszłości 
możliwa jest głębsza współpraca PSWZK z PFSRM w zakresie wykonywania wycen 
oraz przeprowadzania szkoleń dla rzeczoznawców majątkowych. Na posiedzeniu 
Zarządu PSWZK w dniu 12.12.2013 r. zdecydowano, że członkami Zespołu ze strony 
PSWZK będą: Krzysztof Galos, Piotr Saługa, Robert Uberman, Krzysztof Szamałek i 
Paweł Pietkiewicz. Pierwsze posiedzenie wspólnego Zespołu ds. opracowania nowego 
standardu odbyło się w dniu 6.03.2014 r. w siedzibie PFSRM w Warszawie. Ze strony 
Stowarzyszenia w spotkaniu uczestniczyli: Krzysztof Galos, Robert Uberman, 
Krzysztof Szamałek i Paweł Pietkiewicz. Uzgodniono zakres przyszłego standardu 
oraz podział prac między członków Zespołu. Należący do Zespołu członkowie PSWZK 
w ciągu kolejnych miesięcy przygotowali propozycje zapisów do w/w standardu, 
które na początku czerwca 2014 r. zostały przekazane PFSRM. Uzgodniono, że 
stanowisko PFSRM dotyczące tego materiału zostanie przedstawione do końca 
sierpnia br., a kolejne spotkanie wspólnego Zespołu odbędzie się w drugiej połowie 
września br. Niestety, stanowisko PFSRM dotyczące tego materiału nie zostało do tej 
pory przedstawione (stan na 21.10.2014 r.). Gdy propozycje te zostaną 
przedstawione, planuje się kolejne spotkanie wspólnego Zespołu PSWZK i PFSRM w 
tej sprawie. 
 
Prace nad metodyką wyceny zasobów złóż kopalin stanowiących własność 
Skarbu Państwa 
 
 Członkowie Zarządu PSWZK zaproponowali także podjęcie działań w zakresie 
wyceny zasobów złóż kopalin stanowiących własność Skarbu Państwa. Do tej pory w 
corocznych sprawozdaniach Ministra Skarbu Państwa o stanie mienia Skarbu Państwa 
w zakresie geologicznych zasobów naturalnych (ściślej: zasobów złóż kopalin 
stanowiących własność Skarbu Państwa) nie podaje się szacunku wartości ich 
wyceny. Proponowana wycena musiałaby być poprzedzona wypracowaniem 
odpowiedniej metodyki tej wyceny, z uwzględnieniem krajowych uwarunkowań oraz 
światowych doświadczeń w tym zakresie. Dlatego też, we współpracy z Instytutem 
Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie, do Narodowego 
Centrum Nauki złożono w czerwcu 2014 r. wniosek grantowy w ramach konkursu 
OPUS pt. "Nowe metody wyceny zasobów kopalin mineralnych dla ich uwzględnienia 
w Rachunkach Narodowych” (cztery osoby z proponowanego zespołu autorskiego 
należą do Stowarzyszenia), w swoim założeniu dotyczący metodyki wyceny zasobów 
złóż kopalin stanowiących własność Skarbu Państwa. Niestety wniosek ten nie został 
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rekomendowany do realizacji. Zespół będzie wobec tego szukał innych źródeł 
finansowania tych prac.  
 
Szkolenia dla członków Stowarzyszenia 
 

Na posiedzeniu Zarząd PSWZK w dniu 27.05.2013 r. ustalono, że corocznie w 
trakcie trwania listopadowej konferencji z cyklu „Aktualia i perspektywy gospodarki 
surowcami mineralnymi” odbywać się będzie sesja poświęcona wybranym aspektom 
metodyki wyceny złóż kopalin, jako sesja szkoleniowa dla członków Stowarzyszenia, z 
pożądanym udziałem członków Stowarzyszenia na tej sesji. Pierwsza taka sesja 
odbyła się na XXIII Konferencji „Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami 
mineralnymi” w listopadzie 2013 r., z czterema wystąpieniami:  

 K. Galos (IGSMiE PAN), R. Uberman (Krakowska Akademia) - Wycena 
nieruchomości gruntowych związanych ze złożami kopalin - w kierunku nowego 
standardu wyceny 

 P. Saługa (AGH) - Szacowanie stopy dyskontowej z uwzględnieniem możliwych 
ryzyk dla wyceny złoża metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych 

 E. J. Sobczyk (IGSMiE PAN), P. Saługa  (AGH) - Wykazywanie zasobów złóż 
kopalin w praktyce światowego górnictwa i w Polsce 

 R. Uberman (IGSMiE PAN), W. Naworyta (AGH) - Dyskusja na temat podatków 
lokalnych od gruntów poeksploatacyjnych poddanych rekultywacji 

Druga sesja odbędzie się na XXIV Konferencji „Aktualia i perspektywy gospodarki 
surowcami mineralnymi” w listopadzie 2014 r., z dwoma wystąpieniami: 

 R. Uberman (Krakowska Akademia), K. Galos, M. Nieć (IGSMiE PAN), P. Saługa 
(AGH) - Metodologie wyceny zasobów mineralnych w ramach Systemu 
Zintegrowanych Środowiskowych i Ekonomicznych Rachunków Narodowych 

 K. Galos (IGSMiE PAN), R. Uberman (Krakowska Akademia), P. Pietkiewicz 
(Industri Kruszywa), P. Saługa (AGH), K. Szamałek (Uniwersytet Warszawski) – W 
kierunku krajowego standardu wyceny nieruchomości gruntowych ze złożami 
kopalin 

 
Sprawy organizacyjne 

 
Z dniem 1.04.2013 r. nastąpiła zmiana siedziby Stowarzyszenia. Z końcem 

marca 2013 r. rozwiązano umowę z SIMP-ZORPOT na wynajem lokalu przy ul. 
Mogilskiej 20 w Krakowie. Z dniem 1 kwietnia 2013 r. zawarto umowę z Instytutem 
Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN Krakowie, ul. Wybickiego 7 na 
wynajem lokalu pod tym adresem.  

W czerwcu 2013 r. podpisano ramową umowę o współpracy ze spółką 
Budoserwis Sp. z o.o. w Chorzowie. W ramach współpracy planowano wspólną 
organizację szkoleń nt. "Ocena i wycena zasobów złóż kopalin w praktyce światowej i 
krajowej" oraz "Wycena złóż kopalin jako części składowych nieruchomości 
gruntowych". Do tej pory jeden z takich kursów pt. "Wycena złóż kopalin jako części 
składowych nieruchomości gruntowych" odbył się w Chorzowie w kwietniu 2014 r. 
Brało w nim udział około 20 osób, a prowadzącymi byli Krzysztof Galos i Robert 
Uberman.  
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Na posiedzeniu Zarządu PSWZK w dniu 26.07.2013 r. Zarząd Stowarzyszenia 
podjął uchwały w sprawie przyznania uprawnień Taksatora Złóż Kopalin panom 
Bartoszowi Fedurkowi i Michałowi Kopaczowi. Podstawą były właściwe uchwały 
Komisji Egzaminacyjnej Stowarzyszenia. 

Na posiedzeniu Zarządu PSWZK w dniu 26.06.2014 r. przyjęto uchwałę w 
sprawie pozbawienia 22 osób członkostwa w Stowarzyszeniu w związku z 
długoletnim zaleganiem ze składkami członkowskimi. Przyjęto też wtedy uchwałę 
dotyczącą trybu kierowania członków Stowarzyszenia na delegacje służbowe i ich 
rozliczania. Z drugiej strony Zarząd uznał za niezbędne działania na rzecz 
powiększenia liczby członków Stowarzyszenia, zwłaszcza w zakresie rozwoju Sekcji 
Wykazywania Zasobów Złóż. 

Zarząd na posiedzeniu w dniu 14.10.2014 r.  zdecydował, że po sprawdzeniu 
uwarunkowań formalno-prawnych do końca roku nowo wybrany Zarząd powinien 
podjąć uchwałę o zakończeniu lub kontynuowaniu prowadzenia działalności 
gospodarczej przez Stowarzyszenie. Zarząd zdecydował o podjęciu działań mających 
na celu zmianę firmy prowadzącej obsługę księgową Stowarzyszenia na tańszą.  
Zarząd zdecydował także o potrzebie zmiany serwera, na którym znajdują się strony 
internetowe PSWZK, na tańszy. Wszystkie decyzje mają na celu ograniczenie kosztów 
działalności Stowarzyszenia. 

W świetle przedstawionych zmian w funkcjonowaniu PSWZK, a zwłaszcza 
faktu wstąpienia Stowarzyszenia do EFG, niezbędne będą decyzje dotyczące 
wysokości składek i opłat w ramach Stowarzyszenia. Decyzje dotyczące składek 
członkowskich leżą w kompetencji Walnego Zebrania, a innych opłat - w gestii 
Zarządu. Propozycje zmian w tym zakresie zostaną przedstawione na Walnym 
Zebraniu Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin w dniu 6.11.2014 r. i tam 
zostaną podjęte odpowiednie decyzje. 


