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Już zapomnieliśmy o Szkole Dwudziestej Szóstej, która mimo kryzysu, jaki dotknął  kolejny 
raz górnictwo węgla kamiennego zakończyła się jak myślę sukcesem. To było możliwe dzięki 

licznemu i wspaniałemu gronu przyjaciół i firm od lat doceniających  wartość naszych działań. 
Błędy, jakie popełniliśmy przed dwoma laty  konstruując program  naszego spotkania i fakt 

dopuszczenia do wygłoszenia części referatów, które nie zostały zgłoszone elektronicznie nauczyły 
nas wiele. Dostrzegliśmy też niedoskonałości wręczenia wyróżnień na ubiegłorocznej Gali 

Finałowej w hotelu Qubus. Liczymy na pomoc naszych wiernych uczestników i przede wszystkim 
wykładowców w ramach Szkoły Dwudziestej Siódmej, bo ona przed nami  

i ...wracamy do Teatru im. Juliusza Słowackiego. 

PRZED SZKOŁĄ 
DWUDZIESTĄ SIÓDMĄ

Wydajność w polskim górnictwie węgla kamiennego jest niska, a też 
trzeba przyznać, że płace często wyprzedzają wskaźniki wydajności, 
co czyni sytuację górnictwa systematycznie coraz trudniejszą. Wiele 
wskazuje, że tak będzie i w tym roku. Podobnie dzieje się w polskiej 
gospodarce, chociaż przewidywane skutki są nieco inne. Generalnie  
w całym przemyśle wydajność wzrosła o 2,9%, a płace o 3,1% (Rzecz-
pospolita 10.10.2017 r.). W sytuacji ograniczonego  (i ciasnego) rynku 
pracy jaki się tworzy dla części firm może to oznaczać narastające 
obciążenie i docelowo ogromne trudności w pozyskiwaniu nowych 
pracowników. A jak się to wygląda w przypadku  górnictwa węgla 
kamiennego; w roku 2016 było 85  000 zatrudnionych przy wydaj-
ności ponad 824 Mg/zatrudnionego, wydajność wzrosła w stosunku 
do roku 2015 o nieco ponad 1% i wprawdzie rośnie od kilku lat, ale 
niezwykle powoli.  To stanowczo za mało, aby myśleć o inwestycjach 
i przyszłości.  Kiedy ceny spadną, bo tak to już jest w surowcach, bę-
dzie jeszcze trudniej. Walka o niskie koszty to utrapienie wszystkich 
kopalń na świecie. W naszym, polskim przypadku istotnym  proble-
mem pozostaje systematyczny spadek wydobycia, co przy niewiel-
kim, ale jednak wzroście zapotrzebowania na energię oznacza nie-
uchronnie rosnące kłopoty w zaopatrzeniu energetyki.  

Warto dostrzec ciekawy raport Mc Kinsey&Company, która to fir-
ma zidentyfikowała 5 kluczowych zadań dla Polski na lata 2016-2025:

1. Zwiększenie produktywności we wszystkich sektorach go-
spodarki, w szczególności w czterech o największym poten-
cjale poprawy w stosunku do Europy Zachodniej (górnictwo, 
energetyka, rolnictwo, produkcja) oraz poprawa pozycji pol-
skich przedsiębiorstw w łańcuchu tworzenia wartości. 

2. Przygotowanie dodatkowych projektów inwestycyjnych i za-
pewnienie kapitału o wartości do 2 bilionów złotych na ich 
finansowanie w następnej dekadzie.

3. Inwestycje w innowacyjność gospodarki, jako nowy etap po 
fazie „niskich kosztów”.

4. Przeciwdziałanie negatywnym trendom demograficznym na 
rynku pracy.

5. Silniejsze wsparcie dla biznesu oraz poprawa poziomu usług 
publicznych.

Duża część tych zadań dotyczy również górnictwa. Czy jest w sta-
nie je podjąć polskie górnictwo? My, jako organizatorzy Szkoły wpi-
sując się w niektóre z nich, zdecydowaliśmy zmierzać z programem 
Szkoły w kilku kierunkach:

1. Poprawa efektywności i wydajności – będziemy pokazy-
wać działania, które ewidentnie prowadzą do poprawy tych 
wskaźników i aż dziwne, że ich nie wdrażamy np. lepsze 
wykorzystanie efektywnego czasu pracy poprzez 7-dniowy 
tydzień pracy kopalń – pięciodniowy tydzień pracy załóg, 
likwidacja postoju maszyn między zmianami. Nie ulega wąt-
pliwości, iż konsekwentnie realizowane będą prowadzić do 
sukcesu. 

2. Kultura bezpieczeństwa i bezpieczeństwo pracy, które za-
wsze leżało w centrum naszych zainteresowań. W tym ob-
szarze  pojawiają się coraz częściej rozwiązania, które wręcz 
eliminują ogromny wysiłek ludzki w coraz trudniejszych 
warunkach działania, w sytuacji narastających zagrożeń na-
turalnych, jaki towarzysą realizacji planów produkcyjnych. 
Chcemy je pokazywać i szeroko propagować.

3. Obniżenie kosztów pozyskiwania surowców poprzez głębo-
ką analizę ogromnej ilości informacji zawartych w licznych 
bazach danych produkcyjnych, którymi dysponujemy dzięki 
programom informatycznym. 

4. Wdrażanie nowych  technik i technologii, a wśród nich tych, 
które wydaje się, że są niezwykle odległe tymczasem trafiły 
one już do wielu kopalń na świecie.  

5. Poprawa wizerunku branży, który znacznie może zmieniać 
społeczna odpowiedzialność biznesu, koordynowana jako 
szereg spójnych działań całego kompleksu pozyskującego 
surowce mineralne.

W przesłaniu, które zamieszczamy zawsze na ostatniej stronie 
materiałów Szkoły napisałem iż dla nas jako jej organizatorów ciągle 
aktualne jest przesłanie Blaise’a Pascala „Teraźniejszość nie jest ni-
gdy naszym celem. Przeszłość i teraźniejszość są dla nas środkami. 
Celem jest przyszłość”. I tak też będzie tym razem. Coraz większą 

TEKST: JERZY KICKI   FOTO: GRZEGORZ ŁYKO
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ilością zaawansowanych rozwiązań informatycznych gromadzących 
ogromne ilości danych  dysponuje KGHM Polska Miedź SA. O wiel-
kiej wartości Big Data mówi się od lat kilku. Raport World Economic 
Forum z 2012 r. podkreślał wartość i znaczenie Big Data, jako nowej 
klasy ekonomicznych aktywów. Można spotkać się też z określeniem  
tej ogromnej ilości danych, jako nowego paliwa gospodarczego. 
Przyszłość należy do Big Data, wkrótce trudno będzie znaleźć obszar 
produkcji, który nie byłby dotknięty tym trendem. Wykorzystanie 
wartości biznesowej drzemiącej w coraz większych wolumenach da-
nych jest nakazem chwili. Stwarza ono nowe szanse poprawy modeli 
i strategii biznesowych dzięki zastosowaniu właściwych narzędzi 
informatycznych służących analityce ekonomicznej. Chcielibyśmy 
zaprosić do udziału w Szkole firmy informatyczne i wspaniałych ko-
legów od wielu lat uczestniczących w Szkole do szerokiej dyskusji 
nad wykorzystaniem tego dobra , które jest w rękach KGHM Polska 
Miedź S.A. 

Innym ciekawym działaniem wkraczającym powoli do praktyki 
górniczej na świecie, jest Internet Rzeczy. Warto przytoczyć opinię 
IBM w osobie Hannah Merry, co może oznaczać i jakie korzyści przy-
nieść wdrożenie do praktyki górniczej Przemysłowego Internetu 
Rzeczy:

1. Oszczędza czas i przyspiesza wykonanie poszczególnych 
operacji technologicznych. Świetnymi przykładami są ma-
szyny bez kierowców, a także eksperymenty z autonomicz-
nymi systemami wiertniczymi działającymi bez interwencji 
człowieka.

2. Poprawia stan bezpieczeństwa poprzez przede wszystkim 
możliwość przewidywania nieszczęśliwych zdarzeń w posta-
ci obwałów skał. 

3. Prowadzi do wzrostu automatyzacji procesów – wspól-
ne użytkowanie, wzajemna współpraca maszyn i narzędzi 
zwiększa dokładność operacji głównych i ułatwia realizację 
zakładanych planów.

4. Poprawia prowadzenie gospodarki remontowej na drodze 
monitorowania pracy maszyn i narzędzi, pozwala na znaczny 
wzrost ich wydajności.

5. Redukuje zużycie energii i  prowadzi do obniżki kosztów 
wskutek zmniejszenia kosztów pracy, które w górnictwie na-
leżą do najwyższych.

Być może dla niektórych osób okaże się to daleką futurologią, ale 
chcemy pokazać, że takie rozwiązania są już planowane, a nawet 
obecne w polskim przemyśle.  

Myślę, iż Czytelnicy tego tekstu mi wybaczą, że zapraszając na 
Szkołę posłużę się cytatem – zaproszeniem, którym zachęcaliśmy 
do uczestnictwa w IV Polskim Kongresie Górniczym pisząc „żadne 
słowa nie są w stanie zastąpić osobistych spotkań, podczas których 
możemy się dzielić naszymi doświadczeniami, odczuciami i tym co 
może odkrywać i wskazywać kierunki dalszych naszych działań”. 

Wierzę, że takim przedsięwzięciem i spotkaniem pełnym inspira-
cji będzie nasza XXVII Szkoła Eksploatacji Podziemnej, na którą ser-
decznie zapraszam.
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Powodów tej decyzji było kilka ale najważniejszy to ten, że trwająca w 
polskim ale światowym górnictwie stagnacja odbiła się niekorzystnie 
na nastrojach, a co za tym idzie na frekwencji poprzedniej Szkoły. 
Jednakże, pomimo skrócenia obrad nie udało nam się zmniejszyć 
znacząco liczby sesji wykładowych, których podczas XXVI Szkoły 
odbyło się 17 (http://szkolaeksploatacji.pl/strona/lista-sesji-szko-
la-2017/). Nie sposób ich teraz wymienić ale oprócz „żelaznego zesta-
wu” typu Nowe techniki i technologie w eksploatacji podziemnej złóż 
czy Eksploatacja w warunkach zagrożeń naturalnych pojawiły się 
nowe, takie jak Restrukturyzacja ponad wszystko czy Automatyzacja 
i robotyzacja – droga do cyfryzacji górnictwa. Były one odpowiedzią 

na aktualne potrzeby branży i miały na celu przedstawienie najbar-
dziej istotnych w danym momencie jej problemów. 

Taką też genezę można przypisać sesji plenarnej, a właściwie 
dwóch części poniedziałkowej sesji plenarnej pt. Restrukturyzacja 
ponad wszystko oraz Kopalnia przyszłości. Obie zgromadziły grono 
znakomitych prelegentów, nośne tematy i pełną salę słuchaczy. Jako 
pierwszy wystąpił Stanisław Tokarski z Centrum Energetyki AGH, 
który mówił na temat transformacji polskiej energetyki w kierunku 
mniej emisyjnej i zadał pytanie: ewolucja czy rewolucja oraz jakie 
skutki przyniesie ona dla gospodarki i dla górnictwa. 

Z niemniej ciekawym tematem, chociaż w ujęciu historycznym pt. 

SESJE XXVI SZKOŁY 
EKSPLOATACJI PODZIEMNEJ

XXVI Szkoła Eksploatacji Podziemnej, to jak zwykle, kilkanaście sesji tematycznych i ponad 

150 wykładów, które tym razem należało przeprowadzić w ciągu niecałych 3 dni obrad. Po raz 

pierwszy, po 25 latach prawie całotygodniowej konferencji zdecydowaliśmy się bowiem na 

spotkanie trwające od środy do piątku. 

TEKST: JACEK JAROSZ   FOTO: GRZEGORZ ŁYKO
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Stanisław Tokarski – Centrum Energetyki AGH Henryk Paszcza – ARP o/Katowice

Artur Dyczko – JSW S.A. Piotr Bojarski – PGG Sp. z o.o.

Marian Turek – Politechnika Śląska/GIG Jacek Herok – UM Rybnik



FAMUR od ponad 100 lat zwiększa  efek-
tywność i bezpieczeństwo pracy.  Tworzy-
my sprawdzone rozwiązania dla  górnictwa 
podziemnego, odkrywkowego, transportu, 
przeładunku i energetyki, które umożliwia-
ją realizację najbardziej skomplikowanych 
projektów. 

Konsekwentne łączenie doświadczeń  i poten-
cjałów największych polskich marek bran-
ży wydobywczej pozwoliło Grupie FAMUR  
zbudować kompleksowe portfolio. Dzięki in-
tegracji z Kopeksem staliśmy  się krajowym 
liderem i wychodzimy  naprzeciw globalnym 
wyzwaniom silniejsi niż kiedykolwiek.

www.famur.com
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„Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego – historia, teraźniej-
szość i przesłanki na przyszłość” wystąpił Henryk Paszcza z Agencji 
Rozwoju Przemysłu S.A.

Kolejne referaty były projekcją wizji restrukturyzacji w spółkach 
węglowych: JSW S.A. (Artur Dyczko) oraz Polskiej Grupy Górniczej 
(Wiceprezes Piotr Bojarski).

 Natomiast Marian Turek (Politechnika Śląska) naświetlił kryzyso-
wą sytuację branży górnictwa węgla kamiennego – jako asumpt do 
zmian sposobu zarządzania przedsiębiorstwami górniczymi.

Kolejno w sesji głos zabrali Jacek Herok z Urzędu Miasta Rybnik 
oraz na zakończenie sesji M.B. Emci z Dassault Systemes.

Po przerwie sesja plenarna obradowała pod hasłem Kopalnia 
przyszłości a tematyka oscylowała m.in. wokół bardzo popularnego 
zagadnienia pod pojemną nazwą Przemysł 4.0. Temat ten z perspek-
tywy firmy technologicznej, jaką bez wątpienia jest ABB, omówił Jose 
Moschioni w prezentacji pt. Industry 4.0 in the underground mining, 

trends, best practices, implementations.  
Z kolei, z punktu widzenia producenta, czyli KGHM Polska Miedź 

S.A. głos zabrał Ryszard Biernacki, który przedstawił problem efek-
tywności energetycznej w przedsiębiorstwie w kontekście prowa-
dzenia działań innowacyjnych. 

 Dla dopełnienia wizji kopalni przyszłości o głos w sprawie popro-
szony został przedstawiciel agendy rządowej Henryk Karaś członek 
Zespołu ds. Transformacji Przemysłu, Ministerstwa Rozwoju, który 
omówił temat programu Cyfrowa Europa jako kroku w kierunku ko-
palni przyszłości.

Sesja plenarna z racji tego, że rozpoczyna każdą Szkołę jest naj-
bardziej popularna i gromadzi imponujące grono słuchaczy. Tak było 
i podczas XXVI Szkoły i mamy nadzieję będzie w kolejnych latach 
i przede wszystkim podczas najbliższego spotkania w lutym 2018, na 
które już teraz serdecznie zapraszamy.

M.B. Emci – Dassault Systemes Jose Moschioni – ABB

Ryszard Biernacki – KGHM Polska Miedź S.A. Henryk Karaś – Zespół ds. Transformacji Przemysłu, 
Ministerstwo Rozwoju
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W trakcie kilkugodzinnych obrad, którym obok Pawła Bogacza prze-
wodniczył Dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki 
Śląskiej, Pan prof. dr hab. inż. Krzysztof Wodarski, miały miejsce 
prelekcje i dyskusje, prowadzone przez kilkunastu prelegentów, 
członków Grupy, a w których uczestniczyło również kilkadziesiąt ko-
lejnych osób, które przybyły na obrady Forum. Wystąpienia te były 
podzielone na trzy podstawowe części. 

W pierwszej zaprezentowano przykłady dobrych praktyk CSR 
z polskich przedsiębiorstw górniczych. Wystąpili ze swymi prelek-
cjami Jarosław Wojewoda z LW Bogdanka S.A., Agnieszka Barzycka 
z Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Anna Osadczuk z KGHM Polska 
Miedź S.A. oraz Katarzyna Fraś z Tauron Polska Energia S.A. Druga 
część Forum dotyczyła kwestii zmian prawnych oraz europejskich 
i światowych trendów w dziedzinie CSR.  Swe prelekcje przedstawili 
w jej trakcie Jacqueline Kacprzak – doradca Ministra Rozwoju oraz 
Mariusz Wawer z firmy doradczej Deloitte. W trzeciej grupie wystą-
pień i dyskusji poruszane były aspekty wspólnych projektów i ich 

realizacji, poczynionych w trakcie i na bazie czterech spotkań robo-
czych GÓRNICTWO OK, odbywających się w roku 2016 w AGH, przy 
dużym wsparciu Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii. Tym kwestiom 
zostały poświęcone wystąpienia Elżbiety Gałuszki z Polskiej Grupy 
Górniczej Sp. z o.o., prof. Wodarskiego z Politechniki Śląskiej, dr inż. 
Pawła Maślaka z Politechniki Wrocławskiej oraz Marty Mańki – stu-
dentki Zarządzania i Inżynierii Produkcji naszego Wydziału. 

Zakres i długość dyskusji, a także zdania uczestników Forum, 
wskazują na to, że było to bardzo ważne i ciekawe wydarzenie na-
ukowe z zakresu CSR i dla branży górniczej. Potwierdziło to również 
podsumowanie przygotowane przez Pawła Bogacza. W planach Gru-
py są kolejne spotkania robocze, podpisanie dokumentów formalizu-
jących jej pracę, a także i przede wszystkim dalsze kreowanie, wdra-
żanie i komunikowanie dobrych praktyk z zakresu społecznej odpo-
wiedzialności branży górniczej na poziomie Polski, Europy, a może 
nawet i świata. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie poparcie ze strony 
Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii za co Dziękujemy.

Relacja z Forum GÓRNICTWO OK 
odbywającego się w trakcie Szkoły 

Eksploatacji Podziemnej

W dniu 23.02.2017 roku, w ramach największej corocznej konferencji branżowej, która 
niewątpliwie jest Szkoła Eksploatacji Podziemnej (w tym roku była to już jej 26 edycja), odbyło się 
Forum GÓRNICTWO OK. Stało się ono podsumowaniem prac pierwszego roku funkcjonowania 

koordynowanej przez dr. Pawła Bogacza z Katedry Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle 
Wydziału Górnictwa  i Geoinżynierii Grupy Wspólnych Inicjatyw Społecznych pod tym samym 

tytułem, zajmującej się kreowaniem, realizowaniem i komunikowaniem wspólnej, dobrej polityki 
społecznej odpowiedzialności biznesu (z ang. CSR) dla/w branży górniczej. 

TEKST: PAWEŁ BOGACZ   FOTO: KAMIL BIZIOREK
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ROZSTRZYGNIĘCIE  KONKURSU
o nagrodę

imienia  Profesora  Bolesława  Krupińskiego
za

Najlepszy artykuł upowszechniający doświadczenia Kopalń podziemnych w zakresie działań skutkujących poprawą  
bezpieczeństwa górniczego i ekonomicznej efektywności eksploatacji złóż.

Komitet Redakcyjny „Przeglądu Górniczego”
na podstawie analizy kompletu artykułów opublikowanych w 2016 roku – przyznał nagrody następującym autorom.

Nagroda I 
mgr inż. Bogusław Cenian*, dr inż. Piotr Mertuszka**, prof. dr hab. inż. Witold Pytel**

– KGHM Polska Miedź S.A*, KGHM CUPRUM Sp. z o.o.**  –  za artykuł w PG 6
– „Doświadczenia Zakładów Górniczych „Polkowice-Sieroszowice” z wykonywania szybików techniką strzałową”.

Dwie równorzędne Nagrody II
dr inż. Dawid Szurgacz

– KHW S.A Kopalnia Węgla Kamiennego „Wujek” – za artykuł w PG 7
– „Sposób dostosowania obudowy ścianowej do warunków obciążeń dynamicznych”.

dr inż. Wojciech Masny*, dr inż. Sylwester Rajwa*, dr hab. inż. Stanisław Prusek prof. GIG*, 
mgr inż. Sylwester Łukawski**, mgr inż. Marek Kocel**

Główny Instytut Górnictwa*, JSW S.A Kopalnia Węgla Kamiennego „Budryk”**  – za artykuł w PG 9
– „ Utrzymanie chodnika przyścianowego za frontem ściany na dużych głębokościach - analiza przypadku”.

Dwie równorzędne Nagrody III
mgr inż. Adrian Gołda, mgr inż. Grzegorz Śladowski, mgr inż. Krzysztof Wieczorek

KW S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego „Ziemowit” – za artykuł w PG 4
– „Doświadczenia związane z wdrażaniem systemu PPV w ramach monitoringu zagrożenia sejsmicznego i tąpaniami w KWK „Ziemowit”.

mgr inż. Adam Nowak, mgr inż. Jan Syty
Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A* – za artykuł w PG 12

– „Limity bezpiecznego czasu pracy ratowników górniczych w trudnych warunkach mikroklimatu”.
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Komisja konkursowa nagrody imienia Profesora Bolesława Krupińskiego – przyznawanej przez „Przegląd Górniczy” - rozpatrzyła 164 
artykuły opublikowane w roku 2016. Stojąc przed trudnym zadaniem, Komisja - w pierwszym etapie wyselekcjonowała artykuły, których 

przekaz można było uznać za spełniający wymagania (podanego na poprzedniej stronie) kwalifikacyjnego kryteria nagrody. 
W drugim etapie - wybrała spośród nich podane na poprzedniej stronie artykuły nagrodzone i z pozostałych wyróżniła 9 najbliższych 

oczekiwaniom konkursu. Podano je poniżej.

Wyróżnienia

mgr inż. Michał Mrowiec*, mgr inż. Tadeusz Skóra**
SMT SCHARF Polska Sp. z o.o.*, Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o.** - za artykuł w PG 12
„Gospodarka paliwowa jako ważny element logistyki w kopalnianym transporcie kolejkami z napędem spalinowym”

dr  inż. Piotr Gospodarczyk**, dr inż. Grzegorz Stopka*, mgr inż. Łukasz Szot*, dr inż. Mariusz Szot**
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie*, Główny Instytut Górnictwa** za artykuł w PG 6

„Innowacyjne rozwiązanie sztucznego dna szybu dla kopalni Jankowice”

dr inż. Józef Knechtel
Główny Instytut Górnictwa – za artykuł w PG 2

„Wpływ jakości uszczelnienia lutniociągu elastycznego na koszty przewietrzania drążonego wyrobiska”

dr hab. inż. Jan Drzewiecki prof. GIG, dr inż. Jacek Myszkowski
Główny Instytut Górnictwa – za artykuł w PG 4

„Nowe rozwiązania konstrukcji urządzeń do ukierunkowanego szczelinowania skał”

dr inż. Sylwester Rajwa*, mgr inż. Adam Robakowski**, mgr inż. Jacek Kowalczul**, dr inż. Wojciech Masny*
Główny Instytut Górnictwa*, PGG Kopalnia Węgla Kamiennego „Marcel”** – za artykuł w PG 9.

„Sposób wzmocnienia i przygotowania wyrobiska zlokalizowanego w polu wybiegu ściany wraz z technologią prowadzenia ściany”

dr inż. Marek Rotkegel
Główny Instytut Górnictwa – za artykuł w PG 4

„Obudowy szkieletowe stosowane w wyrobiskach korytarzowych i komorowych”

dr inż. Sławomir Bock, dr inż. Marek Rotkegel, dr inż. Jan Szymała
Główny Instytut Górnictwa – za artykuł w PG 3

„Podziemne retencyjne zbiorniki węgla”.

mgr inż. Łukasz Ostrowski, dr hab. inż. Piotr Małkowski
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - za artykuł w PG 3

„Wpływ zawodnienia na wypiętrzanie skał spągowych wyrobiska korytarzowego”. 

dr inż. Krystian Wierzbiński
Główny Instytut Górnictwa – za artykuł w PG 2  

„Wpływ pomocniczych urządzeń wentylacyjnych na wylocie ze ściany na obniżenie zdolności wentylacyjnej rejonu”.

Gratulujemy laureatom Nagrody - pracownikom naukowo-badawczym i praktykom górnictwa. 
Równocześnie apelujemy do Kadry inżynieryjno-technicznej kopalń węgla kamiennego i innych  kopalin – zwłaszcza do zarządów kopalń 

– o jak najszersze przekazywanie swych doświadczeń na łamach Przeglądu Górniczego w roku 2017.

Nagrodzeni autorzy będą uhonorowani Dyplomem oraz roczną prenumeratą „Przeglądu Górniczego”. 
Nagrodzeni będą też mieli możliwość przedstawienia swych artykułów na Szkole Eksploatacji Podziemnej w 2017 roku. Po prezentacji 

nastąpi wręczenie dyplomów.

Konkurs im. Profesora Bolesława Krupińskiego – trwa!

Przewodniczący Komisji – Prof. dr hab. inż. Andrzej Lisowski
Redaktor Naczelny – dr inż. Albin Zdanowski

Sekretarz Generalny – mgr inż. Eugeniusz Ragus
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Warte odnotowania jest iż prelegenci w swych wystąpieniach omó-
wili najważniejsze etapy jakie wyróżnić można podczas budowy tak 
skomplikowanego obiektu jakim jest szyb. Liczni uczestnicy z uwa-
gą wysłuchali referatów dotyczących m.in możliwości optymaliza-
cji technologii głębienia szybów w polskich kopalniach rud miedzi, 
czy wzmocnienia obudowy betonowej jako ograniczenia zagrożenia 
wodnego. 

Wystąpieniem, które wzbudziło ożywioną dyskusję była prelekcja 
Jacka Szyndlera (Tauron Wydobycie S.A. ZG Janina) dotycząca wyko-
nania komory wlotu podszybia szybu „Janina VI” na poz. 800 m.

Podsumowując nasuwa się wniosek, iż polskie budownictwo szy-
bowe stoi na najwyższym, światowym poziomie, zarówno w sferze 
wykonawczej jak i projektowej. Dlatego też można stwierdzić, że 
rozwiązania od lat stosowane i rozwijane w krajowych inwestycjach 
mogą z powodzeniem być aplikowane także w zagranicznych reali-
zacjach.

Technika i technologia 
głębienia szybów

Powoli staje się tradycją, iż w ramach Szkoły Eksploatacji Podziemnej odbywa się sesja związana 
z szeroko rozumianym budownictwem podziemnym. Prezentowane referaty poruszały kwestie 

wyrobisk pionowych oraz operacji z nimi związanych. Podczas obrad omówiono zarówno historię 
i początki polskiego budownictwa szybowego jak i najnowocześniejsze technologie stosowane 

w aktualnie prowadzonych inwestycjach. 

TEKST: PAWEŁ KAMIŃSKI   FOTO: GRZEGORZ ŁYKO
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Warsztaty naukowe XXVI Szkoły 
Eksploatacji Podziemnej

W trakcie sesji pt.: „Doskonalenie systemu zarządzania kosztami w 
kopalniach ze szczególnym uwzględnieniem procesu efektywności 
eksploatacji złoża” omawiano kwestie związane ze specyfiką sza-
cowania kosztów kapitału przedsiębiorstw górniczych. Są to zagad-
nienia ważne w ocenie efektywności ekonomicznej górniczych pro-
jektów inwestycyjnych. Zagadnienia związane z kalkulacją kosztów 
produkcji górniczej oraz ich optymalizacją w warunkach rosnącego 
ryzyka działalności górniczej były również istotnym elementem tej 
sesji. W trakcie obrad podano również przybliżone oszacowania 
kosztów kapitałów własnych i obcych liczone dla polskich spółek 
górniczych w zmodyfikowanym modelu Famy i Frencha. Jest jednak 
faktem, że przyjmowanie wysokich poziomów ważonego kosztu ka-
pitałów finansujących stanowi dla przedsiębiorstw istotny problem 
na drodze pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania. 

Spotkanie ubogacała również dyskusja nad optymalnym mode-
lem funkcjonowania przedsiębiorstw górniczych i energetycznych, 
biorąc pod uwagę aktualne problemy branży. Pojawiły się argumenty 
uzasadniające zasadność połączenia pionowego górnictwa węglowe-
go z energetyką, choć stwierdzono, że nie jest to rozwiązanie pozba-
wione ryzyka. 

W sesji udział wzięło kilkunastu dyrektorów firm górniczych, nie-
którzy prezesi, pracownicy i wykładowcy uczelni górniczych. Sfor-
mułowano wspólny wniosek, że przedsiębiorstwa górnicze muszą 
ciągle dążyć do optymalizacji kosztów produkcji, szukając optymal-
nej strategii inwestycyjnej i produkcyjnej w warunkach kryzysu i 
malejącego zapotrzebowania na węgiel, mając ostatecznie ograni-
czone możliwości sterowania ceną swoich produktów. 

Doskonalenie systemu zarządzania kosztami w kopalniach ze szczególnym uwzględnieniem 
procesu efektywności eksploatacji złoża
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W ostatnim dniu Szkoły Eksploatacji Podziemnej (24 lutego 2017) od-
była się sesja szkoleniowa z zakresu publicznego raportowania za-
sobów złóż kopalin stałych. Wśród omówionych podczas warsztatów 
aspektów teoretycznych znalazły się m.in. następujące zagadnienia:

• Przesłanki dążenia do harmonizacji i standaryzacji zasobów 
złóż kopalin ( Jerzy Kicki – IGSMiE PAN);

• Ewolucja polskiej klasyfikacji zasobów złóż kopalin (Marek 
Nieć – IGSMiE PAN);

• Standaryzacja zasobów złóż kopalin na świecie – wzorce 
międzynarodowe szacowania i wykazywania zasobów złóż 
kopalin – standard JORC CODE 2012 (Eugeniusz J. Sobczyk 
– IGSMiE PAN);

• Standaryzacja zasobów złóż kopalin na świecie – wzorce mię-
dzynarodowe szacowania i wykazywania zasobów złóż kopa-
lin – standard NI 43-101 (Adam Piestrzyński – AGH);

• Międzynarodowa klasyfikacja zasobów UNFC (United Na-
tions Framework Classification of Resources and Resrerves) 
(Krzysztof Szamałek – PIG – PIB).

Cześć praktyczna została poświęcona przede wszystkim konwer-
sji polskiego systemu klasyfikacji zasobów złóż kopalin na platformę 
CRIRSCO dla wybranych złóż.

Konieczność stosowania powszechnie rozumianych i aprobowa-
nych na arenie międzynarodowej standardów klasyfikacji zasobów 
kopalin, pozwalających na rzetelne opracowywanie raportów zaso-

bowych, wynika z wymagań stawianych podmiotom geologicznym 
i  wydobywczym przez międzynarodowe instytucje finansowe. Ce-
lem raportów jest określenie wykonywalności i ocena ekonomicz-
na projektów geologiczno-górniczych dla potrzeb ich finansowania 
oraz podawania do publicznej wiadomości informacji w zakresie 
wykazywania wyników prac geologicznych i zasobów złóż kopalin. 
Wielkość zasobów wydobywalnych jest traktowana jako składnik 
aktywów geologiczno-górniczych przedsiębiorstw wydobywczych. 
Ma to podstawowe znaczenie dla instytucji finansujących projekty 
górnicze (banki, giełdy, instytucje ubezpieczeniowe). Niezbędnym 
wymogiem standardów międzynarodowych jest sporządzanie ra-
portów publicznych, zawierających dane o zasobach złoża, przez 
osobę kompetentną (Competent Person). W warunkach górnictwa 
europejskiego są to osoby posiadające certyfikat Geologa Europej-
skiego wydawanego przez Europejską Federację Geologów. Wśród 
prelegentów były osoby posiadający takie uprawnienia, z praktyką 
w sporządzaniu raportów zasobowych, z którymi słuchacze mogli 
skonfrontować nabytą w trakcie warsztatów wiedzę teoretyczną.

Potwierdzenie atrakcyjności warsztatów można było znaleźć 
w wysokiej frekwencji. W warsztatach uczestniczyło ponad 30 pra-
cowników reprezentujących przedsiębiorstwa górnicze (PGG Sp. 
z o.o., KHW SA, JSW SA) oraz instytuty naukowo-badawcze (PIG-PIB, 
IGSMiE PAN, AGH).

Harmonizacja i standaryzacja klasyfikacji zasobów złóż kopalin





XXVI SZKOŁA EKSPLOATACJI PODZIEMNEJ

20 SEP 2017

KONKURS 
BEZPIECZNA KOPALNIA

Już od 22 lat konkurs ten promuje szeroko rozumianą kulturę bezpie-
czeństwa pracy w górnictwie podziemnym, w którym występują naj-
większe zagrożenia dla życia i zdrowia załogi. Od początku organiza-
torami Konkursu są: Wyższy Urząd Górniczy, Fundacja „Bezpieczne 
Górnictwo” im. prof. Wacława Cybulskiego oraz Szkoła Eksploatacji 
Podziemnej. 

Cele, jakie przyświecają Konkursowi Bezpieczna Kopalnia, to pro-
pagowanie działań prowadzących do osiągnięcia przez polskie gór-
nictwo światowych standardów bezpieczeństwa pracy oraz premio-
wanie kopalń osiągających najlepsze wyniki z zakresu BHP w górnic-
twie.

Aby idea Konkursu Bezpieczna Kopalnia miała jak najszerszy wy-
miar i była istotnym elementem w eliminowaniu lub ograniczaniu 
przyczyn powodujących wypadki przy pracy w Kapitule Konkursu 
biorą udział przedstawiciele Okręgowego Inspektora Pracy w Kato-
wicach oraz katowickiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecz-
nych.

Głównymi kryteriami, jakimi kierowano się przy wyborze najlep-
szych kopalń były:

• brak wypadków śmiertelnych i ciężkich w ostatnich trzech 
latach,

• liczba wypadków lekkich w kopalniach bez wypadków śmier-
telnych i ciężkich,

• liczba kolejnych dni bez wypadku w roku konkursu,
• występujące zagrożenia naturalne wg stopni, kategorii i klas,
• liczba załogi (w tym zatrudnienie pod ziemią),
• wielkość wydobycia,
• wskaźnik: liczba wypadków na 1000 osób zatrudnionych.

Laureatami Konkursu Bezpieczna Kopalnia za rok 2016, w katego-
rii „kopalnie węgla kamiennego”, zostały:

I miejsce 
– KWK ROW Ruch JANKOWICE

II miejsce 
– WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. Oddział KWK Bobrek-Piekary

III miejsce ex aequo
– ZG SILTECH Spółka z o.o.
– ZG EKO-PLUS Sp. z o.o.

Warto zaznaczyć, że dla Oddziału KWK ROW Ruch Jankowice to już 
czwarty sukces z rzędu, a szósty w historii przeprowadzonych edycji 
Konkursu w rankingu bezpieczeństwa pracy. Od 14 lat nie było tam 
ani jednego wypadku śmiertelnego. 

W kategorii „kopalnie rud miedzi” w roku 2016, Kapituła Konkursu 
Bezpieczna Kopalnia nie przyznała wyróżnienia, z uwagi na zaistnia-
łe w ostatnich trzech latach wypadki śmiertelne.

Podczas Gali Konkursowej XXVI edycji Szkoły Eksploatacji Podziemnej wręczone zostały nagrody 
w Konkursie Bezpieczna Kopalnia. 
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XII TURNIEJ
WIEDZY GÓRNICZEJ 2017

W jury konkursu, jak w poprzednim roku zasiedli dr inż. Jacek Kor-
ski oraz dr hab. inż. Jacek Sobczyk. Oprócz startu w Turnieju Wiedzy 
Górniczej uczestnicy wzięli także udział w sesjach naukowych odby-
wających się podczas XXVI Szkoły Eksploatacji Podziemnej. 

Ogłoszenie wyników turnieju miało miejsce podczas uroczystej 
gali SEP 2017 w hotelu Qubus w Krakowie. Najlepszy w studenckich 
zmaganiach okazał się Rafał Blacha z Wydziału Górnictwa i Geolo-
gii Politechniki Śląskiej. Kolejne miejsca zajęli studenci Akademii 
Górniczo – Hutniczej w Krakowie Mateusz Klimek oraz Jakub Saw-
czak. Nagrody zwycięzcom wręczyli jurorzy konkursu oraz Krystian 

Krawczyk redaktor naczelny Trybuny Górniczej i portalu górniczego 
nettg.pl, które objęły patronat medialny nad turniejem. Jedną z na-
gród jest wyjazd do Brukseli na zaproszenie byłego przewodniczące-
go Parlamentu Europejskiego prof. Jerzego Buzka. 

W tym roku po raz pierwszy w historii turnieju postanowiono 
także przeprowadzić rywalizację drużynową. Tu bezkonkurencyjna 
okazała się Akademia Górniczo – Hutnicza, kolejne miejsca przy-
padły drużynom z Politechniki Śląskiej i Politechniki Wrocławskiej. 
Z niecierpliwością oczekujemy kolejnej edycji Turnieju Wiedzy Gór-
niczej i emocji związanych ze studencką rywalizacją.

Jednym z punktów XXVI Szkoły Eksploatacji Podziemnej była kolejna edycja Turnieju Wiedzy 
Górniczej. Uczestnicy rywalizowali już po raz dwunasty a po raz czwarty w całości w języku 

angielskim. W szranki stanęli studenci z trzech polskich uczelni wyższych kształcących  
na kierunkach górniczych oraz goście z Narodowego Uniwersytetu Górniczego z Dniepru  

na Ukrainie. 
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I dalej: Towarzystwo kobiety o duszy wraż-
liwej i czułej bądź uważnego i cierpliwego 
przyjaciela uwielokrotnia przeżycia dozna-
ne w podróży, potęguje barwność rzeczy 
godnych zobaczenia, pomaga zrozumieć to 
wszystko, co pokazuje nam szlak podróży 
i  sam świat. Bo człowiek tylko w towarzy-
stwie potrafi oglądać i odczuwać świat… 
Towarzystwo przydaje ludzkiego wymiaru 
posępnemu czarowi podróży, ustawicznej 
zmianie. W  towarzystwie odpowiedniego 

człowieka możesz odbyć podróż dookoła 
świata, a będzie ci się zdawało, że wszystko 
to trwa jedną chwilę. W pojedynkę jedynie 
wleczesz się przez świat, nawet jeśli jedziesz 
ekspresem albo lecisz samolotem.

Ta piękna refleksja legła u podstaw po-
dróży, którą przed rokiem zrealizowaliśmy 
we czterech: Jacek E. Sobczyk, dwóch wspa-
niałych dokumentalistów naszej eskapady: 
Jacek Jarosz i Dominik Galica, i ja, który tych 
kilkanaście dni i kilka tysięcy kilometrów 
podróży po Ameryce Południowej postano-
wiłem krótko opisać. 

Przyczyn realizacji tej podróży było wie-
le. Powód pierwszy: zamierzaliśmy dotrzeć 
na XXIV Światowy Kongres Górniczy w Rio 
de Janeiro, powód drugi: chcieliśmy zoba-
czyć nasz „świeży” skarb górniczy, jakim jest 
kopalnia Sierra Gorda, a przy okazji kilka 
kopalń naszego miedziowego konkurenta 
Chile. I wreszcie powód trzeci: wielka pasja 
wspólnej przygody. Przygotowania trwały 
kilka tygodni. W kilkanaście dni postanowi-
liśmy przebyć kilka tysięcy kilometrów, do-

cierając od Oceanu Atlantyckiego do Oceanu 
Spokojnego. Program był niezwykle napięty i 
w pierwszej chwili wydawał się mało realny. 
Tym bardziej że kilkakrotnie zmienialiśmy 
środek lokomocji: samochody bądź auto-
busy, często na znacznie szybsze samoloty. 
Wszystko to dzięki pomocy wspaniałych 
przyjaciół, o których kilka zdań napiszę póź-
niej. Im też te nasze wspomnienia dedyku-
jemy. 

Rozpoczęliśmy w Rio de Janeiro. Wbrew 
różnym radom wybraliśmy jeden z hoteli 
w pobliżu słynnej Copacabany. Dopiero po 
przyjeździe dowiedzieliśmy się, jak wiele ry-
zykowaliśmy. Jako wielokrotni organizatorzy 
Szkoły Eksploatacji Podziemnej, a też Świa-
towego Kongresu Górniczego 2008 w  Kra-
kowie, Kongres musimy ocenić niezwykle 
krytycznie. Zbulwersował on nie tylko nas, 
a jedna z ciekawszych przygód ważnej osoby 
z naszej delegacji dotyczyła wypicia filiżanki 
kawy w jednym z zaułków Centrum Kongre-
sowego, gdzie odbywały się obrady. Tyle że 
jak się okazało, kawę serwowali organiza-

Od oceanu do oceanu – z nauką, 
techniką i przygodą w tle

Sandor Marai w „Księdze ziół” pełnej refleksji, przemyśleń, mądrości  
- jednej ze swoich najpopularniejszych książek na Węgrzech,  

ale też i wielokrotnie wznawianej w Polsce, tak pisze o „podróży”: Nie wolno podróżować samemu. 
Samotny podróżny wykonuje coś w rodzaju pracy przymusowej. Podróżować można jedynie 

w towarzystwie taktownym, budzącym zaufanie. 

Początek podróży – jedna z przepięknych plaży Rio de 
Janerio na wybrzeżu Oceanu Atlantyckiego

TEKST: JERZY KICKI   FOTO: JACEK JAROSZ
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Ceremonia otwarcia XXIV WMC, Rio de Janeiro 18.10.2016 r.

torzy… innej konferencji. W Kongresie we-
dług organizatorów uczestniczyło około 800 
osób, w tym grupa 30 osób reprezentująca 
polski przemysł górniczy.

Kilka wspaniałych wieczorów na Copaca-
banie natchnęło nas wielką pewnością co do 
dalszych losów naszej wyprawy i powędro-
waliśmy linią lotniczą do miasta Foz de Igu-
azu, które jest podzielone między trzy kraje: 
Brazylię, Argentynę i Paragwaj. Po przekro-
czeniu granicy autobusem znaleźliśmy się 
po stronie argentyńskiej, skąd – zdaniem 
wielu - jedna z największych atrakcji Ame-
ryki Południowej, czyli słynne wodospady 
Iguazu (słowo to w języku guarani oznacza 
wielką wodę) jest znacznie ciekawsza do ob-

serwacji niż ze strony Brazylii. My byliśmy 
zafascynowani urokami i potęgą przyrody. 
Szczególne wrażenie zrobiła na nas woda 
spadająca z wysokości ponad osiemdziesię-
ciu metrów w najwyższym punkcie nazywa-
nym Gardło Diabła (Garganta del Diablo) na 
dwukilometrowej długości wodospadu.

 Skoro już dotarliśmy w rejon wodospa-
dów Iguazu, byłoby wielkim błędem nie 
odwiedzić jednego z największych cudów 
techniki, do niedawna największej hydro-
elektrowni na świecie, Itaipu, która zaopa-
truje w energię elektryczną Brazylię (19% 
zapotrzebowania na energię) i Paragwaj 
(90%). Elektrownię kosztem ponad 19 mld 
USD zbudowano na rzece Parana, tworząc 

zbiornik o powierzchni ponad 1350 km2. 
Moc elektrowni to 20 generatorów po 700 
MW. I pomyśleć, że w Polsce maksymalne 
zapotrzebowanie w czerwcu tego roku wy-
niosło 26500 MW, i niemal nie zakończyło 
się blackoutem. Elektrownia Itaipu rocznie 
produkuje ponad 100 TWh energii (produk-
cja wszystkich polskich elektrowni około 160 
TWh).

Będąc w Argentynie, wydało się nam 
całkiem naturalne poznanie największych 
atrakcji turystycznych i geologicznych, jakie 
stanowi rejon miasta Salta. Bo to przecież 
jedna z najpiękniejszych tras kolejowych 
Tren a Las Nubes, czyli pociąg do chmur na 
wysokości ponad 4000 m n.p.m., wspaniałe 

 Kopalnia Ignacy Domeyko (Sierra Gorda)
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doliny Purmamarca, Humahuaca i… ślady 
Inków. Siedmiokolorowe okoliczne góry zo-
stały wpisane na listę UNESCO. Ale jak się 
okazało, gdzie nie spojrzysz, tam również 
działalność górnicza. I tak podziwialiśmy zli-
kwidowaną kopalnię Concordia i odwiedzi-
liśmy górnicze miasteczko San Antonio de 

Los Cobres. alta, co też było niespodzianką, 
ściślej „Kobiety z miasta Salta” (Dodo Editor, 
Kraków 2011) stały się bohaterami ciekawej 
i unikalnej powieści poświęconej początkom 
kształtowania się państwowości Argentyny 
w XIX w. – szpiegowskiego romansu histo-
rycznego Elisy Drucaroff. Kobiety z miasta 

Salta niewątpliwie zwróciły uwagę na głów-
ne miasto północnej Argentyny i rolę, jaką 
kobiety odegrały w historii kraju, którym 
w przeszłości rządziły przecież Evita Peron 
oraz Izolda Kirchner. 

Apetyt rośnie w miarę jedzenia. Opusz-
czamy gościnną Saltę i przedzieramy się 
przez Andy do Chile, gdzie czekają nas ko-
lejne atrakcje. Pierwszą z nich, która utkwiła 
nam w pamięci, i to pewnie na wiele lat, jest 
niezwykła mieścinka San Pedro de Atacama 
- pełna radosnej młodzieży z całego świata. 
San Pedro de Atacama to okolice nie z tej 
ziemi. Ciągle wpadamy w zachwyt, a ja pro-
ponuję kolegom zabawę w znalezienie oso-
by starszej ode mnie na słynnym deptaku, 
który codziennie przemierzają tysiące ludzi. 
Wśród tego radosnego grona niestety nie 
znajdują. Nie mamy wątpliwości, że wkrótce 
będzie to wielka turystyczna metropolia. 

A zadecydują o tym liczne atrakcje tury-
styczne i geologiczne, jakimi niewątpliwie są 
Trzy Doliny: Śmierci, Księżycowa i Tęczowa, 
oraz gejzery i gorące źródła, a wśród nich 
słynny El Tatio. 

Kilka dni pobytu w San Pedro de Atacama 
wykorzystujemy maksymalnie, przecho-
dząc również przyspieszony kurs z astro-
nomii, pasjonując się wspaniałymi widoka-
mi nieba. W tym rejonie powstanie wkrótce 
jedno z najciekawszych obserwatoriów 
astronomicznych na świecie, wyposażone 
w  największy z teleskopów. Bliska Boliwia 
i  możliwość wejścia na wspaniałe wulkany 
i  salinaria potęgują niezwykłość tego miej-
sca. Niestety zabrakło czasu, bo przed nami 
była jedna z najciekawszych zawodowo czę-
ści naszej eskapady - kopalnie Sierra Gorda, 
Radomiro Tomić, Chuquicamata. Ta ostania 
to jedna z największych dziur w ziemi - jak 
nazywają kopalnię laicy, którzy ją licznie 
odwiedzają. Skażony górnictwem i techni-
ką górniczą oddam głos niezwykłej osobie, 
która tam dotarła przed laty i opisała te wra-
żenia w słynnych „Dziennikach motocyklo-
wych”. To kontrowersyjny Che Guevara, któ-
rego pięćdziesiątą rocznicę śmierci obcho-
dzono w październiku, a bardzo ciekawie 
o nim w krótkim eseju w ostatniej Polityce 
napisał Ludwik Stomma, zwracając uwagę 
na jedną zasadniczą cechę jego osobowo-
ści – bezinteresowność, o którą tak ciężko 
w  ostatnich czasach. „Chuquicamata… jest 
jak scena współczesnej tragedii. Trudno po-
wiedzieć, że brakuje jej urody, ale to uroda 
bez wdzięku, imponująca, lodowata. Kiedy 
przybliżyć się do strefy kopalni, wydaje się, 
jakby cała panorama ścieśniała się po to, 
by wśród nizin stworzyć enklawę duchoty. 

Panorama wodospadów Iguazu podziwiana od piękniejszej, argentyńskiej strony

Widok na argentyńską część hydroelektrowni Itaipu
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Malownicza uliczka w San Pedro 
de Atacama (Chile)

Wejście do Doliny Śmierci 
(pustynia Atacama, Chile)

Zbocza Tęczowej Doliny (pustynia 
Atacama, Chile)

Wśród gejzerów na pustyni Atacama

Opuszczona kopalnia Concordia (Argentyna)

Górnicze miasteczko San Antonio de Los 
Cobres (Argentyna, 3744 m n.p.m)
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Przychodzi chwila, po przemierzeniu dwu-
stu kilometrów, kiedy blady cień zieleni, 
którym miejscowość Calama przerywa szarą 
monotonię, wita się z radością niczym pu-
stynną oazę”.

I tak było z nami, bo też Calama była na-
szą bazą wypadową do pozostałych kopalń, 
w tym do Sierra Gorda - kopalni nazwanej 
imieniem Ignacego Domeyki (najpopular-
niejszego Polaka w Chile), której większo-
ściowym udziałowcem jest KGHM Polska 
Miedź SA. Wspaniały dzień, jaki spędziliśmy 
w tej kopalni z drużyną Andrzeja Koniecz-
nego, będziemy pamiętać z dwóch powo-
dów: serdecznego przyjęcia oraz… labiryntu 
schodów i konstrukcji urządzeń przeróbki 
mechanicznej, jakie przemierzyliśmy pod 
otwartym niebem jednej z najsuchszych pu-
styń świata. Tę część podróży pomógł nam 
zrealizować Andrzej Zabłocki - wieloletni 
przedstawiciel Atlas Copco w Chile, który 
zbudował tutaj niezwykłą pozycję i uznanie 
dla polskiego górnictwa. Jego osoba otwie-
rała nam wiele drzwi i dostęp do poznania 
rozwiązań techniki górniczej, wykorzysty-
wanych w kopalniach chilijskich.   

Koniec wędrówki i wygrzewające się morsy nad brzegiem Oceanu Spokojnego (Vina del Mar, Chile)

Kopalnia Sierra Gorda. W warsztacie pod maszyną Komatsu (300 t ładowności)

W kopalni Radomiro TomicSierra Gorda – „nasza” kopalnia w Chile



WMC 2016, RIO DE JANERIO

SEP 2017	 27

I wreszcie ostatni etap podróży - Santia-
go de Chile. Santiago poznajemy per pedes, 
maszerując kilkanaście kilometrów, star-
tując z Plaza de Armas w kierunku pałacu 
La Moneda, który pierwotnie był mennicą, 
a  aktualnie jest pałacem prezydenckim. 
To w nim zginął prezydent Salvador Allen-
de. Zaliczamy kolejno największe atrakcje: 
wzgórze Santa Lucia, gdzie podziwiamy 
wspaniałe popisy taneczne i obserwuje-
my słynną cuecę - narodowy taniec Chilij-
czyków, wzgórze San Cristobal, gdzie po-
dziwiamy piękny krajobraz całego miasta 
i ośnieżone szczyty pobliskich Andów. Stąd 
udajemy się (wjechaliśmy kolejką – schodzi-
my pieszo) w kierunku dzielnicy Las Condes 
na umówione spotkanie z naszą rodaczką 
Eleonorą Widzyk-Capehart. Spotkanie pełne 
opowieści i wrażeń. Wracamy metrem, a na-
stępnie, idąc główną promenadą miasta El 
Alameda, wstępujemy do jednego z najstar-
szych budynków w mieście: osiemnasto-
wiecznego kościoła Św. Franciszka. 

W kolejnym dniu kończymy wizytę w San-
tiago de Chile niezwykle sympatycznym 
spotkaniem z realizatorami ciekawego pro-
jektu realizowanego pod kierunkiem profe-
sor Eleonory Widzyk-Capehart na Wydziale 
Górniczym Uniwersytetu Santiago.   

Właśnie na tym spotkaniu postanawia-
my dotrzeć do Oceanu Spokojnego (w czym 
dzielnie wspiera nas Pani Profesor, a na-
szym przewodnikiem zostaje Michał Mar-
ciniak, który realizuje dwa dyplomy – AGH 

i Uniwersytetu Santiago). Decydujemy się na 
wycieczkę do Valparaiso i Vina del Mar. Val-
paraiso to drugie pod względem wielkości 
miasto w Chile nazwane „miastem absurdu 
i szaleństwa” przez jednego z dwóch chilij-
skich laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie 
literatury (1971) Pablo Nerudę (drugim lau-
reatem jest mniej znana w Polsce Gabriela 
Mistral). Trudno się z tym nie zgodzić, po-
dziwiając ogromne kontrasty architekto-
niczne, wspaniałe dzieła „street artu”, dziel-
nice biedy i ogromne bogactwo zamożnych 
dzielnic. Miasto jest położone na wzgórzach 

i obsługiwane rozbudowaną siecią kolei 
i kolejek. Odmiennym miastem jest Vina del 
Mar, które jest pięknym miastem–ogrodem, 
nie robiącym jednak na nas tak wielkiego 
wrażenia. Wracamy późnym wieczorem do 
Santiago de Chile. Kolejny dzień to lot do 
Polski. Dziś pozostają wspomnienia niezwy-
kłych miejsc i osób, które nam pomogły na-
szą przygodę zrealizować. 

Panorama Santiago de Chile ze 
wzgórza Santa Lucia

W kopalni Radomiro Tomic
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godzina wydarzenie

07:00 - Rejestracja uczestników

11:00 - 13:00 Obrady sesji plenarnej

13:00 - 14:00 Obiad

14:00 - 19:00 Obrady w sesjach

19:00 - 20:00 Kolacja

20:00 - Wieczór Szkoły Eksploatacji Podziemnej

PONIEDZIAŁEK – 26.02.2018

godzina wydarzenie

08:00 - 09:00 Rejestracja uczestników

09:00 - 12:30 Obrady w sesjach – sale hotelu Qubus

12:30 - 13:30 Obiad

13:30 - Wyjazd do Teatru im. Juliusza Słowackiego

14:00 - 16:30 Obrady w sesjach – Teatr im. Juliusza Słowackiego

16:30 - 17:00 Przerwa kawowa

17:00 - 19:00 Gala Konkursowa

19:00 - 20:00 Koncert Galowy

20:00 - 23:00 Spotkanie Towarzyskie

godzina wydarzenie

06:00 - 
Wycieczki techniczne:
- do KWK „Staszic”
- do KGHM Polska Miedź S.A.

08:00 - 09:00 Śniadanie

09:00 - 12:00 Obrady w sesjach

12:00 - 
Obiad
Zakończenie konferencji
Wyjazd uczestników

RAMOWY PROGRAM XXVII SZKOŁY EKSPLOATACJI PODZIEMNEJ

WTOREK – 27.02.2018

ŚRODA – 28.02.2018
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zaufało nam ponad 4,000 kopalni
w ponad 130 krajach
Gdy firmy wydobywcze chcą zwiększyć wydajność operacyjną        
i produktywność, zwracają się do Dassault Systèmes po nasze 
wiodące i wielokrotnie nagradzane rozwiązania i usługi związane 
z oprogramowaniem dla górnictwa.

Jako największy globalny dostawca oprogramowania górniczego, 
nasze sprawdzone rozwiązania zostały zaprojektowane, aby pomóc 
rozwiązać niektóre z najtrudniejszych wyzwań operacyjnych           
i produkcyjnych w branży wydobywczej. 

Nasze rozwiązania obejmujące cały łańcuch wartości w górnictwie, 
dotyczące geologii, inżynierii i wydobycia pozwalają 
optymalizować zasoby mineralne dzięki efektywnemu planowaniu 
kopalń, planowaniu produkcji i harmonogramowaniu.

Jako część Dassault Systèmes, The 3DEXPERIENCE Company, 
GEOVIA nadal wskazuje drogę przyszłych innowacyjnych 
rozwiązań modelowania i symulacji naszej planety już dzisiaj. 
Dzięki naszemu globalnemu zasięgowi i lokalnej obecności, 
znajdziesz nas w każdym głównym centrum górnictwa na całym 
świecie.

dowiedz się więcej: 3DS.COM/GEOVIA

skontaktuj się z nami: GEOVIA.EU.Sales@3DS.com
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SESJA SZKOLENIOWA

1. Skuteczne pozyskiwanie koncesji na wydobycie – aspekty formalno-prawne i techniczne ze szczególnym 
uwzględnieniem oddziaływania na środowisko przewidywanego przedsięwzięcia górniczego 

SESJE TEMATYCZNE 

1. Innowacyjne rozwiązania w inwentaryzacji przyrodniczej i obserwacjach stanu środowiska 

2. Planowanie i harmonogramowanie eksploatacji z wykorzystaniem narzędzi informatycznych 

3. Nowe techniki i technologie w podziemnej eksploatacji złóż

4. Obudowy kotwowe  na drodze do  poprawy  efektywności drążenia wyrobisk 

5. Zagrożenia naturalne – jako czynniki destabilizujące  proces eksploatacji złóż

6. Nowe kierunki w mechanizacji i automatyzacji procesu wydobycia

7. Kierunki obniżenia kosztów procesów technologicznych

8. Metan pokładów węgla jako surowiec mineralny i jego zastosowania 

9. Formalno-prawne i techniczne aspekty przechodzenia kopalń w struktury SRK – praktyka działania

10. CSR – miejsce w zrównoważonym rozwoju – współpraca z samorządami.

11. Kultura bezpieczeństwa pracy

12. Blok sesji technicznych

12.1 Transport urobku – w kierunku poprawy efektywności wydobycia  

12.2 Przemysłowy Internet Rzeczy – wyzwania rozwojowe i przyszłość realizacji  
w górnictwie 

12.3 Diagnostyka techniczna w produkcyjnym utrzymaniu ruchu 

12.4 Zasilanie, łączność, monitoring w podziemnej eksploatacji złóż

PANEL DYSKUSYJNY

1. Jak budować strategię i przyszłość przedsiębiorstwa górniczego

TEMATYKA SZKOŁY 2018
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Informacja o środowisku odgrywa ważną rolę zarówno w podej-
mowaniu trafnych decyzji strategicznych jak i w wielu procedurach 
związanych z procesem inwestycyjnym. Dostęp do aktualnych 
i  kompletnych danych o walorach i zasobach stanowi podstawę 
ocen oddziaływania na środowisko oraz strategii eksploatacji 
zasobów geologicznych i przyrodniczych. Szybki rozwój techno-
logii w zakresie monitoringu umożliwia pozyskiwanie coraz więk-
szej ilości, coraz dokładniejszych danych przy niższych kosztach. 
Rozwój technologii bezzałogowych statków powietrznych (UAV) 
wraz z miniaturyzacją urządzeń monitoringowych i pomiarowych 
otwiera możliwości powszechnego dostępu do wysokiej jakości 
informacji o przestrzeni oraz zjawiskach geofizycznych i przyrod-
niczych. Umożliwia szybki i tani monitoring składowisk i obiektów 
przemysłowych oraz dostęp do stref zagrożeń. Dla pełnego wyko-
rzystania nowych możliwości konieczny jest jednak rozwój zarów-
no metodyk pomiarowych i interpretacji jak też optymalizacja sys-
temów wspomagania decyzji w zakresie projektowania i zarządza-
nia misjami UAV dla specyficznych zastosowań przemysłowych. 

W ramach sesji „Innowacyjne rozwiązania w inwentaryzacji 
przyrodniczej i obserwacjach stanu środowiska” zaprezentowane 

zostaną przykłady wykorzystania nowoczesnych technologii dla 
pozyskiwania danych o środowisku dla potrzeb zarządzania tere-
nami górniczymi oraz realizacji ocen oddziaływania na środowi-
sko (OOŚ). Przyspieszenie i zwiększenie dokładności danych po-
zyskiwanych na potrzeby inwentaryzacji przyrody ożywionej oraz 
monitoringu przekształceń środowiska na terenach górniczych 
jest istotnym czynnikiem przyspieszającym wykonywanie OOŚ 
i  zwiększającym ich wiarygodność. Inwentaryzacja przyrodnicza 
jest procesem czasochłonnym i wymagającym znacznego nakładu 
pracy ekspertów, szczególnie w przypadku inwestycji o dużym ob-
szarze potencjalnego oddziaływania. Wykorzystanie technik GPS, 
UAV oraz coraz dokładniejszych zobrazowań satelitarnych umoż-
liwia skrócenie czasu i kosztów opracowań. W sesji omówiony 
zostanie również zakres informacji o środowisku dostępny w geo-
portalach i możliwości ich wykorzystania w opracowaniu ocen od-
działywania na środowisko i w zarządzaniu środowiskowym.

Zapraszamy firmy, ośrodki badawcze i naukowców zajmujących 
się tworzeniem i wykorzystaniem informacji o środowisku do pre-
zentacji swoich osiągnięć na forum konferencji.

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA W INWENTARYZACJI 
PRZYRODNICZEJ I OBSERWACJACH STANU ŚRODOWISKA

PLANOWANIE I HARMONOGRAMOWANIE EKSPLOATACJI 
Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI INFORMATYCZNYCH

Planowanie eksploatacji w przedsiębiorstwie górniczym jest pro-
cesem niezwykle złożonym wymagającym właściwego zorganizo-
wania i dostosowania zarówno do sytuacji rynkowej jak również 
do specyficznych warunków geologiczno-górniczych prowadzonej 
działalności. Proces planowania produkcji górniczej w stosowa-
nych powszechnie na świecie specjalistycznych modułach infor-
matycznych oparty jest na trójwymiarowym modelu zakładu gór-
niczego i  powiązanym z nim harmonogramem robót górniczych. 
Rezultatem prac z programem są szczegółowe raporty wspoma-
gające proces podejmowania kluczowych dla przedsiębiorstwa 
decyzji.

Obszar projektowania robót górniczych, planowania produkcji 
oraz harmonogramowania robót udostępniająco-przygotowaw-
czych i eksploatacyjnych jest kluczową działalnością przedsię-
biorstwa górniczego, na której bazują pozostałe obszary, m.in. 
sporządzanie strategii, planowanie krótko i długoterminowe dzia-
łalności, planistyka wszystkich ogniw technologicznych, prognozy 
ekonomiczne, inwestycje, zakupy, gospodarka remontowa czy też 
zarządzanie ryzykiem. Głównym celem biznesowym zastosowania 
nowoczesnych rozwiązań IT w tym obszarze jest usprawnienie 
procesu planowania poprzez wprowadzenie narzędzi wspoma-
gających wielowariantowe projektowanie wyrobisk górniczych 
i harmonogramowania produkcji, opartych na szczegółowym roz-
poznaniu geologicznym złoża, dostarczających informacji potrzeb-
nych do wyboru optymalnego wariantu działania i umożliwiają-
cych dynamiczną aktualizację planów w przypadku zmiany wa-

runków rynkowych działalności górniczej. Obszar projektowania 
robót górniczych, planowania produkcji oraz harmonogramowania 
robót udostępniająco-przygotowawczych i eksploatacyjnych jest 
kluczową działalnością przedsiębiorstwa górniczego, na której ba-
zują pozostałe obszary, m.in. sporządzanie strategii, planowanie 
krótko i długoterminowe działalności, planistyka wszystkich ogniw 
technologicznych, prognozy ekonomiczne, inwestycje, zakupy, go-
spodarka remontowa czy też zarządzanie ryzykiem. W obecnej 
sytuacji na rynku wydobywczym pojawia się konieczność takiego 
planowania wydobycia, które pozwoli zoptymalizować proces pro-
dukcyjny poprzez stabilizację parametrów jakościowych urobku 
czy też uelastycznienie produkcji, aby możliwe było jej dostoso-
wanie do zmieniającej się sytuacji na rynku zarówno w Polsce jak 
i na świecie. 

Wieloletnie działania Szkoły Eksploatacji Podziemnej związane 
z promowaniem idei informatyzacji górnictwa doprowadziły do 
nawiązania współpracy z największymi światowymi producenta-
mi oprogramowania dedykowanego dla planowania i harmono-
gramowania eksploatacji. Jej efekty to między innymi ich aktywne 
uczestnictwo w obradach wielu poprzednich Szkół a także wdro-
żenie ich rozwiązań w polskich kopalniach podziemnych. Dyskusji 
zostanie poddana m. in. rola współczesnych rozwiązań IT w proce-
sie pozyskiwania koncesji w szczególności przy ocenie wpływu in-
westycji na środowisko naturalne. Planowane jest także wystąpie-
nie dotyczące możliwości zastosowania współczesnych rozwiązań 
IT w ocenie ekonomicznej inwestycji górniczych.
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W ostatnich latach metan stał się ważnym źródłem energii w wie-
lu krajach. Również w Polsce, gdzie priorytetem jest zwiększenie 
bezpieczeństwa dostaw paliw i energii, metan z pokładów węgla 
(MPW) może w istotny sposób przyczynić się do osiągnięcia zało-
żonych celów przyjętej polityki energetycznej. Ponad to, w świe-
tle działań Komisji Europejskiej zmierzających do nałożenia opłat 
za emisję metanu do atmosfery, efektywne zagospodarowanie 
tego surowca, w niedługim czasie stać się może nie tyle szansą 
co koniecznością podyktowaną względami ekonomicznymi. Wy-
korzystanie metanu z pokładów węgla jest więc istotne z punktu 
widzenia zarówno: 

• gospodarczego, gdyż łatwo dostępne i obfite zasoby MPW 
mogą służyć jako alternatywny, krajowy surowiec mający 
zastosowanie do produkcji energii elektrycznej i cieplnej lub 
w kogeneracji,

• ekologicznego, gdyż emisja metanu do atmosfery znacząco 
przyczynia się do powstawania efektu cieplarnianego, oraz

• społecznego, ponieważ obniżenie zanieczyszczeń wynika-
jących ze spalania paliw stałych pozwala na  poprawę ja-

kości życia w regionach górniczych, a rozszerzenie profilu 
działalności kopalń daje szansę na przynajmniej częściowe 
zachowanie miejsc pracy stopniowo ubywających wraz z 
postępującą dekarbonizacją gospodarki. 

W ramach sesji poruszone zostaną następujące tematy związa-
ne z pozyskaniem i wykorzystaniem metanu z pokładów węgla:

• przedeksploatacyjne ujęcie metanu z pokładów węgla 
otworami wykonywanymi z powierzchni,

• zastosowanie technologii wierceń kierunkowych i długich 
otworów wykonywanych z powierzchni jak i z wyrobisk 
podziemnych,

• wykorzystanie ujętego metanu w silnikach gazowych i in-
nych instalacjach,

• wykorzystanie metanu z powietrza wentylacyjnego kopalń,
• skraplanie i sprężenie metanu ujmowanego przez systemy 

odmetanowania,
• ujęcie i wykorzystanie metanu z kopalń zamkniętych. 
 

METAN POKŁADÓW WĘGLA JAKO SUROWIEC 
I JEGO ZASTOSOWANIE 
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BLOK SESJI TECHNICZNYCH

1. TRANSPORT UROBKU – W KIERUNKU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI WYDOBYCIA  

2. PRZEMYSŁOWY INTERNET RZECZY - WYZWANIA ROZWOJOWE I PRZYSZŁOŚĆ 
REALIZACJI W GÓRNICTWIE

3. DIAGNOSTYKA TECHNICZNA W PRODUKCYJNYM UTRZYMANIU RUCHU 

4. ZASILANIE, ŁĄCZNOŚĆ I MONITORING W PODZIEMNEJ EKSPLOATACJI ZŁÓŻ 

Efektywna kopalnia nie ma racji bytu bez efektywnej logistyki we-
wnętrznej. System ten tworzy logistyka materiałowa, przewozy lu-
dzi jak również logistyka urobku. W znacznej mierze od sprawności 
powyższych procesów zależy wydajność kopalń a więc i efektyw-
ność ekonomiczna.  W ramach obrad XXVII SEP szczególna uwaga 

poświęcona zostanie zagadnieniom związanym z odstawą urobku 
na powierzchnię. Wystąpienia prelegentów obejmować będą za-
równo rozwiązania techniczne jak i ogół problematyki skupionej 
wokół efektywnej realizacji procesu transportu urobku.

Koncepcja Internetu Reczy (ang. IoT) coraz śmielej wkracza pod 
strzechy przedsiębiorstw branży produkcyjnej. Tym niemniej firmy 
badawcze coraz częściej korygują optymistyczne prognozy odno-
śni tempa rozwoju nowej technologii. Czy wynika to z przejścio-
wych trudności z praktyczną implementacją i uzasadnionym eko-
nomicznie zastosowaniem nowych rozwiązań? Jakie potencjalne 
trudności napotka przemysłowy internet rzeczy podczas imple-

mentacji w górnictwie podziemnym? Jakie są potencjalne szanse 
i perspektywy użytecznego wykorzystania najnowszych zdobyczy 
techniki? Czy skuteczne wdrożenie przemysłowego internetu rze-
czy może odmienić realia pracy górników i kopalni – na tę i wiele 
innych interesujących pytań w ramach sesji warsztatowej odpo-
wiedzą zaproszeni przez nas Goście.

Koncepcja utrzymania ruchu ewoluuje od lat. Poczynając od ob-
sługi reaktywnej, poprzez prewencję i monitoring stanu, kończąc 
na predykcji i analityce preskryptywnej, tematyka ta obejmuje sze-
reg możliwości i zastosowań. Wybór optymalnej metody wspar-
cia utrzymania ruchu jest jednak nadal kwestią niezwykle złożoną. 
Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom uczestników naszej kon-
ferencji, w odniesieniu do kluczowych maszyn i urządzeń stoso-

wanych w procesie podziemnej eksploatacji złóż, zaprezentowane 
zostaną najistotniejsze możliwości i korzyści wynikające z stoso-
wania badań diagnostycznych. Nasi goście przedstawią podsta-
wy skutecznego zapobiegania i predykcji rozwoju uszkodzeń jak 
również konkretne rozwiązania m.in. systemy diagnostyki ciągłej 
i aplikacje wspomagające utrzymanie ruchu w warunkach górnic-
twa podziemnego.

Elementy infrastruktury kopalń odpowiedzialne za zasilanie i łącz-
ność z powierzchnią stanowią nieodzowny element bezpiecznego 
i efektywnego systemu produkcji. Dotychczasowa sesja poświę-
cona monitoringowi, telekomunikacji i wizualizacji procesów wy-
dobycia w ramach XXVII SEP rozszerzona zostanie o pokrewne 

tematycznie kwestie elektrotechniki górniczej. W ramach sesji za-
prezentowane zostaną nowe rozwiązania i technologie z zakresu 
zasilania, łączności oraz monitoringu parametrów bezpieczeństwa 
oraz procesów technologicznych realizowanych w kopalniach pod-
ziemnych. 
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Sekcja „CSR – miejsce w zrównoważonym rozwoju – współpraca 
z samorządami” stanowi spotkanie teoretyków i praktyków po-
święcone tematyce zrównoważonego rozwoju oraz społecznej od-
powiedzialności biznesu w przemyśle wydobywczym oraz w jego 
łańcuchu budowania wartości.

Jego głównym tematem jest współpraca z samorządami lokal-
nymi. Zdaniem respondentów badania przeprowadzonego w 2017 
roku przez International Council of Metal and Mining, potwierdzo-
nego również w aspekcie polskiego górnictwa analizami Grupy 
Wspólnych Inicjatyw Społecznych GÓRNICTWO OK, samorządy 
lokalne, a także społeczności lokalne, które reprezentują, są naj-

ważniejszymi obecnie interesariuszami dla przedsiębiorstw wydo-
bywczych. Z powyższego powodu warto więc rozmawiać o me-
todycznych zasadach oraz o dobrych praktykach w zakresie pro-
wadzenia procesu współpracy z samorządami i społecznościami 
lokalnymi.

Jeżeli Państwa zainteresowania wiążą się z powyższą tematyką 
i chcecie Państwo podzielić się swoimi doświadczeniami lub po-
mysłami w tym zakresie, bądź chcecie dowiedzieć się więcej na 
temat prowadzenia pełnego, otwartego dialogu przedsiębiorstwo 
górnicze-społeczności lokalne, serdecznie zapraszamy do zgłasza-
nia swych wystąpień oraz uczestnictwa w obradach sekcji.

CSR – MIEJSCE W ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU  
– WSPÓŁPRACA Z SAMORZĄDAMI
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Wszystkim, którzy nas wspierają,   

Uczestnikom i Sympatykom Szkoły

w Nowym 2018 Roku

życzymy spełnienia planów i marzeń,

radości dnia codziennego,

a wszystko to w zdrowiu

i przy pomocy tego co się szczęściem zowie.

Komitet Organizacyjny

Szkoły Eksploatacji Podziemnej

ZAPRASZAMY NA OBRADY XXVII SZKOŁY 
EKSPLOATACJI PODZIEMNEJ

26-28 LUTEGO 2018

Kraków, Hotel Qubus, Teatr im. J. Słowackiego

www.szkolaeksploatacji.pl






