
 

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Geologów Górniczych serdecznie zaprasza 
wszystkich chętnych na: 

WEBINARIUM 
poświęcone węzłowym zagadnieniom dotyczącym problematyki wyceny 

aktywów geologiczno-górniczych 

WEBINARIUM odbędzie się w dniu 14 grudnia 2022 r. o godzinie 15.00 

WEBINARIUM dedykowane jest głównie dla przedstawicieli sektora 
wydobywczego, jednakże poruszane zagadnienia z powodzeniem zainteresować 
mogą również osoby związane z pracą w administracji, dydaktyce, a przede 
wszystkim geologów górniczych i dokumentatorów. 

Wydarzenie to, odbędzie się z inicjatywy naszego partnera – Polskiego 
Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin (PSWZK). Nasze organizacje rozpoczęły 
współpracę w 2020 r., a w marcu 2021 r. uroczyście podpisały umowę  
o wzajemnej współpracy. 

PSWZK zajmuje się szeroko pojętą problematyką związaną z szacowaniem 
wartości aktywów geologiczno-górniczych (AGG), czyli zarówno samych  
złóż kopalin, niezależnie od tego czy ich własność przynależy Skarbowi  
Państwa, jako tzw. Własność Górnicza czy właścicielowi nieruchomości,  
czy np. zobowiązań z tytułu ich likwidacji, ale także innych aktywów, 
wchodzących w skład AGG. Stowarzyszenie skupia w swoich szeregach 
unikalną grupę specjalistów, o znaczącym dorobku zawodowym  
i doświadczeniu praktycznym w obszarze górnictwa i geologii – Taksatorów  
Złóż Kopalin (TZK) oraz Geologów Kompetentnych (GK), których kompetencje 
poświadczone zostają odpowiednim postępowaniem kwalifikacyjnym.  
Pierwszą grupę stanowią osoby zawodowo zajmujące się oceną Aktywów 
Geologiczno-Górniczych. Kierują się oni jednym z nielicznych w skali światowej 
Polskim Kodeksem Wyceny Złóż Kopalin (POLVAL). Druga grupa zajmuje się 
wykazywaniem zasobów złóż kopalin, a tytuł GK upoważnia do wstąpienia  
o przyznanie tytułu Eurogeologa nadawanego przez Europejską Federację 
Geologów (EFG). Dla kandydatów na Eurogeologa, PSWZK jest jedyną w Polsce 
organizacją zrzeszoną w Europejskiej Federacji Geologów, będącą drogą do 
uzyskania tego tytułu. 

Kodeks POLVAL, którego pierwsza edycja powstała w 2008 r., został 
zastosowany do wykonania ponad 200 ocen aktywów geologiczno-górniczych  
i w ubiegłym roku został znowelizowany, w dostosowaniu do zmian w prawie, 
zwłaszcza w Prawie geologicznym i górniczym oraz do wymagań rynku. 
Zaktualizowany kodeks POLVAL jest w pełni przystosowany nawet do specyfiki 
wyceny aktywów związanych z obiektami antropogenicznymi – surowców ze 
źródeł wtórnych Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. 

Więcej informacji o PSWZK znajdą Państwo na stronie internetowej: 
www.polval.org.pl 

Na WEBINARIUM chcielibyśmy Państwu przedstawić następujące zagadnienia: 

− Aktywa Geologiczno — Górnicze a złoża kopalin, 
− Międzynarodowe Kodeks Wyceny, 
− Kodeks POWAL, 



− Ekonomiczne zagadnienia w PZZ, 
− KSWS Wycena nieruchomości gruntowych ze złożami kopalin objętymi 

własnością nieruchomości gruntowej i inne regulacje związane  
z problematyką wyceny AGG. 

WEBINARIUM prowadzić będą przedstawiciele PSWZK, tj. Robert Uberman  
i Sławomir Mazurek. Więcej informacji o prowadzących znajdziecie Państwo pod 
linkami: www.uberman.pl, (10) Sławomir Mazurek I Linkedln 

Wszystkie te osoby, które się zdecydują na udział w WEBINARIUM, prosimy  
o przesłanie, krótkiej informacji na adres: kontakt@psgg.pl 

WEBINARIUM odbędzie się za pośrednictwem programu do obsługi 
wideokonferencji. Po zgłoszeniu udziału, na podany przez Państwa adres 
email, otrzymacie Państwo link umożliwiający wzięcie udziału. 

 


