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dr hab. inż. Tomasz Gawenda 

 

 Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie o specjali-
zacji przeróbka kopalin stałych. Obecnie pracuje w Katedrze Inżynierii Środowiska AGH na 
stanowisku profesora uczelni. 
 Od początku studiów doktoranckich (1999 rok) zaangażowany jest w pracach naukowo-
-badawczych na rzecz polskiego górnictwa zarówno węglowego, skalnego, jak i rud miedzi. 
W pracach badawczych zajmuje się optymalizacją procesów rozdrabniania i klasyfikacji, 
modernizacją i projektowaniem instalacji przeróbczych do produkcji kruszyw mineralnych 
z surowców skalnych i wykorzystania różnych odpadów. Jest autorem i współautorem ponad 
200 publikacji, w tym kilkunastu patentów. Jest także wykonawcą kilkudziesięciu opra-
cowań, projektów technologicznych i ekspertyz dla przemysłu oraz projektów badawczo- 
-rozwojowych lub naukowo-badawczych. Żyje z Naturą i dla Natury, skąd czerpie pomysły 
tworząc innowacje procesowe i produktowe wykraczające poza branżę przeróbczą.

NOTKI PRELEGENTÓW
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Łukasz Machniak

 

 Z Akademią Górniczo-Hutniczą związany od  2005 roku. Jego zainteresowania naukowe 
dotyczą m.in. techniki i technologii stosowanych w górnictwie odkrywkowym, oceny efek-
tywności technicznej maszyn i układów technologicznych, zużycia kruszyw oraz materia-
łów budowlanych w budownictwie kubaturowym, jak również wykorzystania programów 
typu GIS oraz DATA MINING w szeroko rozumianej gospodarce surowcami mineralnymi (np. 
ocena potencjału surowcowego regionów, wyznaczanie stref popytu, analiza przestrzenna 
odbiorców, konkurencji, zależności rynkowe). 
 Jest autorem lub współautorem ponad 80 publikacji, w tym 5 monografii na temat regio-
nalnych strategii i scenariuszy zagospodarowania złóż surowców skalnych oraz monografii 
dotyczącej waloryzacji niezagospodarowanych złóż kopalin skalnych. Wyniki z prowadzonych 
badań i prac regularnie przedstawia na konferencjach naukowych lub naukowo-technicz-
nych.
 Od marca 2020 roku związany z Polskim Związkiem Producentów Kruszyw.

NOTKI PRELEGENTÓW



5XXVII Sympozjum Naukowo-Techniczne KRUSZYWA CEMENT WAPNO 2020 – 6 listopada 2020 r., edycja online

SPIS TREŚCI

dr hab. inż. Wojciech Naworyta 
prof. AGH 

 

 Od ponad 20 lat na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii AGH w Krakowie. Absolwent In-
żynierii Środowiska na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH; doktorat 
w TU Bergakademie Freiberg w ramach Stypendium Deutsche Forschungsgemeinschaft na 
temat szkód górniczych wywołanych eksploatacją podziemną. Specjalizuje się w dziedzinie 
modelowania złóż, projektowania kopalń, rekultywacji oraz szeroko pojętego obszaru na 
styku dziedzin: górnictwo, środowisko, społeczeństwo. Członek Zarządu Polskiego Stowarzy-
szenia Wyceny Złóż Kopalin, Taksator Wyceny Złóż, Członek Komisji Zasobów Kopalin przy 
Ministrze Środowiska (2015-2016). Od 2020r. członek Komitetu Zrównoważonej Gospodarki 
Surowcami Mineralnymi PAN. Autor projektów rekultywacji kopalń węgla brunatnego, gipsu, 
iłów i in; Autor opracowań dla przemysłu górniczego, na zlecenie Ministerstwa Środowiska, 
na zlecenie Komisji Europejskiej. Z zamiłowania krajoznawca, przyrodnik, kajakarz, biegacz 
ultra, mors. 

NOTKI PRELEGENTÓW

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjgm_Ki-anOAhXD1iwKHUvqAGYQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dfg.de%2F&usg=AFQjCNFykQxrN60qmMTLJ2_JVw5bgxhA1A&sig2=0h29dE9yxbG5DqZv3RJFEw&bvm=bv.128617741,d.bGg
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Dominik Piskorski
Przewodniczący Stowarzyszenia Przemysłu Wapienniczego

 

 Przewodniczący Stowarzyszenia Przemysłu Wapienniczego (organizacji branżowej sku-
piającej polskich producentów produktów wapienniczych); Członek Zarządu Europejskiego 
Stowarzyszenia Wapienniczego (EuLA) z siedzibą w Brukseli; od ponad 22 lat związany za-
wodowo z branżami wapienniczą, cementową i materiałów budowlanych; Prezes Zarządu 
Trzuskawica S.A.

NOTKI PRELEGENTÓW
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Krzysztof Starzyk

 Zajmuje się zrównoważonym rozwojem, bilansowaniem gazów cieplarnianych, obliczaniem 
śladu węglowego i redukcją emisji dwutlenku węgla w środowisku przemysłowym. Jest 
doktorem nauk technicznych Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej, 
absolwentem Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych oraz Wydziału Zarządzania AGH 
Kraków, absolwentem studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwer-
sytetu Gdańskiego. Członek Rady Programowej Konferencji DNI BETONU Stowarzyszenia 
Producentów Cementu w Polsce. 
 Wdraża projekty niskoemisyjnych produktów branży cementowej, betonu oraz prefabry-
kacji betonowej, opartej na materiałach wulkanicznych. Jako V-ce Prezes Zarządu ZIDA Sp. 
z o.o. wspiera projektowanie rozwiązań zielonej infrastruktury opartej na niskoemisyjnych 
substratach pochodzenia wulkanicznego w systemach dachów zielonych.

NOTKI PRELEGENTÓW
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Continental Opony Polska Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 16c 
02-092 Warszawa
telefon: +48 601 454 406
e-mail: bartłomiej.gawron@conti.de

 

Continental rozwija przełomowe technologie i usługi na rzecz zrównoważonego rozwoju 
transportu osób i towarów. Założona w 1871 roku firma technologiczna dostarcza bezpieczne, 
inteligentne i wydajne rozwiązania dla pojazdów, maszyn, ruchu drogowego i transportu. 
Continental zatrudnia obecnie około 232 000 pracowników w 59 krajach.

Continental należy do liderów technologicznych w produkcji opon i oferuje szeroką gamę 
produktów dla samochodów osobowych, pojazdów użytkowych i specjalistycznych. Dzięki 
ciągłym inwestycjom w badania i rozwój Continental wnosi znaczący wkład w bezpieczną, 
opłacalną i ekologicznie wydajną mobilność. Portfolio firmy obejmuje usługi w zakresie 
handlu oponami i zastosowań flotowych, a także cyfrowe systemy zarządzania oponami do 
pojazdów użytkowych. Firma rozwija się nieustannie, zmieniając profil swojej działalności 
i przekształcając się z producenta opon w dostawcę kompleksowych rozwiązań, oferującego 
szeroką gamę produktów, usług i systemów związanych z ogumieniem.

Chcąc sprostać indywidualnym potrzebom klientów, Continental wprowadził na rynek gamę 
produktów ContiEarth™. Każdy model opon został opracowany z myślą o pracy konkret-
nego typu pojazdu i z uwzględnieniem wymogów danej maszyny.

 Dzięki zamontowanym sensorom każda opona ContiEarth™ jest w stanie przekazywać 
informacje o temperaturze i ciśnieniu panującym w jej wnętrzu. Czujnik przekazuje dane w 
czasie rzeczywistym do systemu ContiPressureCheck™. Dzięki dodatkowym komponentom 
dane można zwizualizować za pomocą elektronicznego miernika ciśnienia lub wyświetlacza 
w kabinie kierowcy. 
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie https://www.continental-opony.pl/specialty/
earthmoving/construction

WSPÓłPRACA

mailto:bart�omiej.gawron@conti.de
https://www.continental-opony.pl/specialty/earthmoving/construction
https://www.continental-opony.pl/specialty/earthmoving/construction
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Przedsiębiorstwo Usług Technicznych i Handlu 
FMK Sp. z o.o.
Leszcze 15 
28-400 PIŃCZÓW
tel. 41 357 74 45 
tel. 41 357 12 22 
tel./fax 41 357 74 46
e-mail: biuro@fmk.pl
www.fmk.pl

 FMK Spółka z o.o. z siedzibą w Leszczach jest przedsiębiorstwem, w skład którego wcho-
dzą: wytwórnia konstrukcji stalowych, wydział produkcji urządzeń technologicznych oraz 
wydział serwisujący cementownie, zakłady wapiennicze, fabryki płyt gipsowo-kartono-
wych i mieszanek gipsowych, kopalnie kruszyw i zakłady przemysłu drzewnego. Działamy 
na rynku polskim oraz na rynkach zagranicznych z  sukcesami od 2000 roku. Spełniamy 
najwyższe standardy i posiadamy wiele certyfikatów. Nasza oferta obejmuje: projektowa-
nie urządzeń oraz wykonawstwo kompletnych linii technologicznych  dla przemysłu ce-
mentowego, wapienniczego, gipsowego, energetycznego, chemicznego, górniczego, hut-
niczego drzewnego i innych wg własnych projektów i rozwiązań zleconych przez klientów, 
remonty, naprawy i produkcję części zamiennych oraz konstrukcji stalowych dla urządzeń 
i linii technologicznych cementowni, zakładów wapienniczych i gipsowych.
 Dysponujemy maszyną CNC pozwalającą na formowanie piór metodą na zimno. Dzięki 
temu jesteśmy w stanie wykonać przenośnik ślimakowy posiadający pióra o szerokim zakresie 
parametrów. Tworzymy elementy odznaczające się wyjątkową precyzją oraz powtarzalnością. 
Przyrządy spełniają rygorystyczne normy zawarte w aktualnie obowiązujących dyrektywach 

unijnych, co potwierdzają załączone certyfikaty. Wykonujemy przenośniki ślimakowe ze 
stali nierdzewnej, żaroodpornej, a także kwasoodpornej. 
 W 2017 roku wyodrębniliśmy w naszej firmie dział Badań i Rozwoju. Jako jedyni w Pol-
sce wykorzystujemy symulacje komputerowe do badania zachowania materiałów sypkich 
w  dowolnych maszynach i  urządzeniach wykorzystując nowoczesne oprogramowanie 
EDEM. Wiemy, jak ważny dla rozwoju firmy jest innowacyjny sposób podejścia do projek-
towania i wykonywania urządzeń aby zapewnić  pełnię satysfakcji naszych klientów.

WSPÓłPRACA

mailto:biuro@fmk.pl
http://www.fmk.pl
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 Firma Geokrak sp. z o.o. powstała w roku 1992 jako firma geologiczna świadcząca usłu-
gi geologiczne (dozory geologiczne, prace projektowe, studialne i laboratoryjne) dla prze-
mysłu naftowego. 
 W trakcie swojej prawie trzydziestoletniej działalności GEOKRAK rozszerzył zakres świad-
czonych usług działalności o dokumentacje i studia związane 
geologią inżynierską, złożową, hydrogeologią, kartografią geo-
logiczną. Ważny obszar działań firmy GEOKRAK stanowią rów-
nież badania petograficzne oraz badanie składu chemicznego 
za pomocą XRF.
 Obecnie działalność firmy GEOKRAK koncentruje się w na-
stępujących dziedzinach:
•	 Wykonywanie wierceń rdzeniowych i bezrdzeniowych dla po-

trzeb geologii inżynierskiej i złożowej, przy wykorzystaniu sze-
rokiej bazy sprzętowej i doświadczonych załóg. W ramach tej 
działalności wykonano szereg prac na potrzeby dużych inwesty-
cji o znaczeniu ogólnokrajowym i lokalnym. Można tu wymienić 
projekty geotechniczne związane z budową gazociągu Stracho-

cina – granica RP, budową metra w Krakowie, budową północnej 
obwodnicy Krakowa, rozbudową i modernizacją trasy kolejowej 
Warka – Radom czy trasy S7 na odcinku Chabówka – Skomielna 
Biała (https://www.youtube.com/watch?v=r1k0RLHYteY&featu-
re=youtu.be). W trakcie tych prac w celu intensyfikacji prac firma 
GEOKRAK współpracowała często z licznymi podwykonawcami. 
 Prace wiertnicze dla potrzeb geologii złożowej obejmowa-
ły wiercenia powiązane z  badaniami składu chemicznego 
przewiercanych skał pod kątem określenia przydatności do 
dalszej eksploatacji. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEOKRAK Sp. z o.o.
ul. Mazowiecka 21 
30-019 Kraków
Polska
tel. +48 12 633 81 10
fax +48 12 632 09 00
e-mail: biuro@geokrak.pl
www.geokrak.pl 
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Wymienić tu można prace związane z rozpoznawaniem potencjalnego złoża piasków 
szklarskich oraz badania wykonywane na potrzeby Cementowni Ożarów (we współpracy 
z formą ECG) obejmujące rdzeniowanie oraz analizy XRF pobranych rdzeni. 

•	  Badania składu chemicznego za pomocą ręcznego analizatora XRF, z możliwością otrzy-
mania danych geochemicznych w czasie rzeczywistym. Prace wykonywane głównie dla 
przemysłu naftowego (Orlen Upstream, PGNiG) oraz geotechniczno-złożowych (jak 

nadmieniano wyżej). Analizy prowadzone zarówno na przygotowanych próbkach jak 
i w warunkach terenowych.

•	  Kartografia Geologiczna i GIS, w tym tworzenie map, przekrojów geologicznych zarówno 
na dużych i małych obszarach. Wykonywane prace obejmowały tworzenie map geolo-
gicznych wraz z przekrojami zarówno dla dużych inwestorów naftowych (PGNiG, Orlen 
Upstream, RWE DEA), jak i na potrzeby lokalnych niewielkich inwestycji (opracowania 
w dużej skali).

•	  Obsługa geologiczna wierceń – dozory geologiczne. Wykonywane na potrzeby wierceń 
naftowych, złożowych i geotermalnych dla inwestorów zarówno w Polsce jak i za granicą.

 GEOKRAK operuje kadrą blisko 50 pracowników, doświadczonych w realizacji zarówno 
międzynarodowych projektów na terenie Polski jak i prac eksportowych. Pozwoliło nam 
na podniesienie standardów naszej pracy i dostosowanie ich do najwyższych wymagań. 
Szeroki zakres umiejętności naszych specjalistów reprezentujących różne dyscypliny nauk 

przyrodniczych i  wiedzy inżynierskiej pozwala nam dobrze zrozumieć potrzeby naszych 
klientów. Wierzymy, że ta właśnie cecha, razem z otwartością na nowe technologie i metody 
działania, wyróżnia GEOKRAK spośród innych firm. 
 W celu zapoznania się ze szczegółami działalności naszej firmy zapraszamy do wizyty na 
naszej stronie www: https://www.geokrak.pl/ 

GEOKRAK Sp. z o.o.
ul. Mazowiecka 21 
30-019 Kraków
Polska
tel. +48 12 633 81 10
fax +48 12 632 09 00
e-mail: biuro@geokrak.pl
www.geokrak.pl
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Kueper Polska Sp. z o.o.
ul. Gliwicka 15A/4
47-246 Kotlarnia
tel. + 48 604 176 066, +48 604 176 065
fax +48 77 434 20 26

Adres do korespondencji:
Kueper Polska Sp. z o.o.
ul. Szenwalda 20
46-090 Popielów
e-mail: info@kueperpolska.com
www.kueperpolska.com

Zapraszam do kontaktu: 
Krystian Foik
e-mail: foik@kueperpolska.com
tel. +48 604 176 066

WSPÓłPRACA

 Kueper Polska Sp. z o.o., spółka córka niemieckiej firmy Küper GmbH & Co, dostarcza na 
polski rynek najwyższej klasy produkty trudnościeralne, które od ponad 50 lat zdobywają 
uznanie klientów na całym świecie, w tym:
•	 sita gumowe i poliuretanowe do klasyfikacji kruszyw: 

-  segmentowe (we wszystkich popularnych systemach montowań oraz we własnych 
opatentowanych systemach IDEAL i VARIA),

-  napinane i płaskie (również w wersjach ciężkich),
-  odwadniające, 
-  maty do przesiewaczy i odwadniaczy,
-  sita i siatki plecione, zgrzewane, strunowe harfowe;              

•	 akcesoria stosowane w przeróbce kruszyw:
 -  płyty i wykładziny poliuretanowe o różnych grubościach i twardości,
 -  zgarniaki poliuretanowe, 

 -  listwy i profile ochronne poliuretanowe i gumowe,
 -  kulki oczyszczające i inne akcesoria,
 -  dysze natryskowe z gwintem i szybkozłączką.                          

 Wszystkie produkty dostosowane są indywidualnie do potrzeb i wymagań klienta  
w zakresie wymiarów, wielkości oczek i szczelin, twardości i systemu montażu. Jesteśmy 
liderem w dziedzinie sit gumowych o najwyższej trwałości.
 Oferujemy pomoc i doradztwo techniczne w zakresie technologii ścieralnych i klasyfikacji 
kruszyw.

http://www.kueperpolska.com
mailto:foik@kueperpolska.com
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Lausitz Energie Bergbau AG
Veredlung
An der Heide | 03130 Spremberg | Niemcy
lignoplus.pl | lignoplus@leag.de

Kontakt handlowy 
Gregor Kania 
T +49 3564-69 26 10, F +49 3564-69 20 04 

Kontakt techniczny
Piotr Chrzęściewski
T +49 3564-69 29 86, F +49 3564-69 20 04

Alternatywne paliwo od LEAG
 LEAG jest solidnym partnerem w dostarczaniu rozwiązań opartych na paliwie z węgla 
brunatnego. Jesteśmy drugą co do wielkości firmą specjalizującą się w wydobyciu węgla 
brunatnego w Niemczech oraz częścią europejskiej grupy EPH. Węgiel brunatny jest jed-
nym z najbardziej znaczących nośników energii w Europie. Jest długoterminowo dostępny 
i wydobywany w dużych ilościach bez państwowych subwencji. LEAG eksploatuje w regionie 
łużyc, na wschodzie Niemiec, własne kopalnie odkrywkowe węgla brunatnego.
 Nasz produkt LignoPlus jest drobnoziarnistym paliwem przemysłowym o wysokiej mocy 
grzewczej. Jego właściwości, podobne w zachowaniu do paliw płynnych, umożliwiają nie-
skomplikowaną i czystą obsługę. Pył węgla brunatnego to bezpieczna alternatywa, gene-
rująca niskie koszty w stosunku do oleju opałowego, gazu ziemnego i węgla kamiennego. 
Paliwo to jest stosowane w wielu gałęziach gospodarki, LEAG zaopatruje nim już ponad 
250 palenisk swoich klientów.

Państwa plusy z LignoPlus
→ wysoka ekonomiczność
→ przewidywalny rozwój cen
→ długoterminowe bezpieczeństwo dostaw
→ sprawdzona technika zastosowania

 Chętnie doradzimy Państwu w temacie możliwości i zalet wykorzystania naszego paliwa 
LignoPlus w Państwa urządzeniach produkcyjnych. Wspólnie z Państwem stworzymy indy-
widualne koncepcje dostosowane do Państwa potrzeb w dziedzinie zaopatrzenia w paliwa 
i energię. Zapraszamy do grona zadowolonych Klientów, wykorzystujących LignoPlus.

http://lignoplus.pl
mailto:lignoplus@leag.de
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SPIS TREŚCI

MAGNETIX Sp. z o.o.
 
Cierpice, ul. Poznańska 9
87-103 Toruń 5
tel. 56 659 17 77
fax 56 658 31 19
e-mail: poczta@magnetix.com.pl 
www.magnetix.com.pl

Contact Center: tel. +48 22 870 8200

 

WSPÓłPRACA

 Firma MAGNETIX Sp. z o.o. projektuje, produkuje i dostarcza kompleksowe rozwiązania 
do separacji i detekcji metali w instalacjach technologicznych dla firm branży wydobyw-
czej, produkcji kruszyw, cementu oraz mieszanek mineralnych.
 Urządzenia Magnetix zapewniają czystość surowców oraz zabezpieczają urządzenia przed 
trwałym uszkodzeniem przez zanieczyszczenia metalowe. 
 Separatory i detektory metali kontrolują i oczyszczają surowce takie jak kruszywa, żwir, 
piasek, cement, gips, żużle oraz różnego typu mączki i dodatki na wszystkich etapach 
produkcji, aby zapobiegać kosztownym awariom i przestojom spowodowanym przez za-
nieczyszczenia metalowe.
 Separatory Magnetix znajdują zastosowanie także w instalacjach produkcji i spalania 
paliw alternatywnych RDF w cementowniach i spalarniach odpadów.

Zakres oferty Magnetix obejmuje:
•	 Magnetyczne i elektromagnetyczne separatory metali do instalacji na przenośnikach 

taśmowych.
•	 Separatory metali z napędem hydraulicznym przeznaczone do instalacji na mobilnych 

przesiewaczach i kruszarkach.
•	 Separatory metali do produktów i surowców sypkich transportowanych ciśnieniowo i 

grawitacyjnie rurociągami.
•	 Filtry magnetyczne do oczyszczania produktów płynnych i półpłynnych.
•	 Sita magnetyczne przeznaczone do instalacji w zsypach grawitacyjnych.
•	 Separatory wiroprądowe do separacji metali nieżelaznych.
•	 Wykrywacze metali do instalacji na przenośnikach, zsypach i rurociągach.
•	 Certyfikowane urządzenia do pracy w strefach zagrożenia wybuchem.
•	 Realizacja kompleksowych instalacji urządzeń, włącznie z projektami budowlanymi, kon-

strukcjami stalowymi, instalacjami elektrycznymi i sterowniczymi „pod klucz”.

Serdecznie zapraszamy do współpracy

http://www.magnetix.com.pl/
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SPIS TREŚCI

SSAB Poland Sp. z o.o.
 
ul. Kolejowa 15
55-020 Żórawina
tel. +48 71 346 73 11
tel. kom. +48 516 007 319
e-mail: hardoxwearparts.poland@ssab.com
biuro.pl@ssab.com
 

WSPÓłPRACA

 SSAB jest firmą stalową z siedzibami w Skandynawii i Stanach Zjednoczonych, posiada-
jącą globalny zasięg i elastyczny system produkcyjny. SSAB jest wiodącym na świecie pro-
ducentem zaawansowanej stali o wysokiej wytrzymałości (Advanced High Strength Steel, 
AHSS) oraz stali hartowanej i odpuszczanej (Quenched & Tempered, Q&T), standardowych 
taśm, arkuszy i rur stalowych oraz rozwiązań konstrukcyjnych. Firma posiada zdolność 
produkcji 8,8 mln ton stali rocznie. SSAB ma zakłady produkcyjne w Szwecji, Finlandii 
i Stanach Zjednoczonych. Dysponuje również możliwością przetwarzania i wykańczania 
różnorodnych wyrobów stalowych na terenie Chin i  szeregu innych krajów. W  Szwecji 
i Finlandii produkcja jest zintegrowana w ramach procesu wielkopiecowego. W Stanach 
Zjednoczonych SSAB produkuje stal ze złomu w  elektrycznych piecach łukowych. Aby 
maksymalnie zbliżyć się do klientów, SSAB działa w trzech obszarach geograficznych: SSAB 
EMEA, SSAB Americas i SSAB APAC. 

 Hardox Wearparts to międzynarodowa sieć SSAB, skupiająca firmy produkujące części 
eksploatacyjne z blach trudnościeralnych Hardox. Sieć ta skupia zaangażowanych eksper-
tów korzystających z najnowocześniejszych technik i procesów certyfikowanych przez SSAB 
– producenta blach Hardox, które są światowym punktem odniesienia w zakresie blach 
trudnościeralnych. Firmy partnerskie są rozmieszczone na całym świecie i gwarantują ory-
ginalność części ścieralnych Hardox zgodnie z potrzebami klienta oraz serwis.
 SSAB zatrudnia około 17 300 pracowników w 50 krajach.
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