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Przed nami XXXI Szkoła Eksploatacji Podziemnej. Trzydzieści lat, to granica, kiedy kończy się 
młodość i dość powszechnie uważa się trzydziestkę za wiek dojrzały. Antoni Kępiński wspaniały 

filozof, psychiatra, legendarny lekarz pisał, iż „Młodość jest przesycona - przyszłością; wiek 
dojrzały - teraźniejszością, a starość - przeszłością”. Ta teraźniejszość jest bardzo wymagająca 

dla nas jako organizatorów Szkoły - przedsięwzięcia, które w ostatnich latach zaskakuje też nas, 
ale i wielu uczestników. To właśnie nasi wspaniali uczestnicy i moi wspaniali współpracownicy 
w dużej części trzydziestolatkowie zadecydowali, że wracamy do tradycyjnego starego terminu 

i Szkoła Trzydziesta Pierwsza odbędzie się 21-23 lutego 2022 w Krakowie w nowym nieco 
zmienionym kształcie. Jesteśmy ciągle przekonani, że można szerzej i ciekawiej debatować na 

Szkole. Między innymi chcemy przybliżyć problem surowców mineralnych - kluczowy dla dalszego 
rozwoju gospodarczego świata gdzie górnictwo w dalszym ciągu będzie głównym ich „dostawcą”. 

Przed nami Szkoła Trzydziesta Pierwsza 
– już wkrótce w dniach 21-23 lutego 2022 roku

W  moim wystąpieniu podczas Jubileuszowej Trzydziestej Szkoły 
sygnalizowałem fakt narastającego zużycia zasobów i  coraz więk-
szej produkcji surowców mineralnych, których głównym „dostaw-
cą” niezmiennie od lat pozostaje górnictwo. W ciągu najbliższych lat 
wielkość światowego zużycia surowców mineralnych przekroczy 100 
mld ton, przy olbrzymim udziale coraz większej potęgi gospodar-
czej i największego ich pożeracza jakim są Chiny. Peter Frankopan 
w „Nowych Jedwabnych szlakach. Teraźniejszość i przyszłość świa-
ta” (Wyd. Grupa Wydawnicza Foksal, Warszawa, 2021) pisze iż „Kie-
dyś wszystkie drogi prowadziły do Rzymu. Dziś prowadzą do Peki-
nu”. I  niewiele wskazuje na to, aby w  najbliższych latach miało się 
to zmienić. Wg OECD Global Material Resources Qutlook do 2060 

roku zużycie surowców wzrośnie do 160 mld Mg (według innych pro-
jekcji nawet 200 mld Mg) przy czym największy wzrost będzie do-
tyczył surowców mineralnych w tym przede wszystkim materiałów 
budowlanych (żwiry, piaski, kruszywa) i metali. I niewiele zmieniają 
tu nasze działania – w skali światowej udział recyklingu w pozyski-
waniu surowców mineralnych w roku 2018 wyniósł – 9.6%, by w roku 
2020… spaść do 8.2%. I bynajmniej nie stało się tak dlatego, że skala 
recyklingu spadła. Spadek nastąpił, ponieważ wzrost zużycia surow-
ców był jeszcze większy niż w latach poprzednich. Pisze o tym Jason 
Hickel we frapującej lekturze jaką jest książka „Mniej znaczy lepiej. 
O tym jak odejście od wzrostu gospodarczego ocali świat” (Wydaw-
nictwo Karakter, Kraków, 2021).

TEKST: JERZY KICKI   FOTO: GRZEGORZ ŁYKO
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Górnictwo jest w dalszym ciągu kluczem do utrzymania globalne-
go tempa rozwoju gospodarczego, jest branżą której działanie wy-
wołuje dramatyczne skutki dla środowiska i ludzi, pozostając przede 
wszystkim pod presją działań dotyczących skutków zmiany klimatu 
i  rosnącej skali emisji dwutlenku węgla. Im bardziej ambitne cele 
klimatyczne przyjmuje Świat, tym większa skala zapotrzebowania 
na metale, które są istotnym elementem tych działań. Według wspo-
mnianego Raportu OECD prognozowany wzrost zużycia surowców 
wymusi zdecydowane działania w  obszarze zrównoważonego roz-
woju. W tym miejscu chciałbym przypomnieć niezwykłą postać Pro-
fesora Walerego Goetla - Rektora trudnych czasów, jak o nim pisał 
Zbigniew Wójcik w książce „Walery Goetel. Rektor Trudnych czasów 
Akademii Górniczo – Hutniczej (Wydawnictwa AGH, Kraków, 2009). 
W roku 2022 mija 50 lat od śmierci tej niezwykłej osobowości w dzie-
jach AGH.

Prof. Walery Goetel – twórca sozologii – nauki, o której pisał jako 
o  nauce o  ochronie przyrody i  trwałości użytkowania jej zasobów. 
Opublikowane w  1966 i  1972 artykuły, które dotyczyły ochrony za-
sobów przyrody i zabezpieczenia trwałości ich użytkowania można 
wprost odnieść do działań, jakie zostały podjęte na szczeblu świa-
towym (w 1969 r. – Raport Sekretarza Generalnego ONZ U Thanta: 
Człowiek i  Środowisko oraz w  1987 r. – opublikowany raport pod 
kierunkiem byłej premier Norwegii Gro Harlem Brundtland zatytu-
łowany Our Common future - „Nasza wspólna przyszłość”). Wierzę, 
że sesja poświęcona problematyce środowiska, której będzie towa-
rzyszyła słynna maksyma prof. Walerego Goetla „Co przemysł zepsu-
je – technika musi naprawić, a czemu przemysł zagraża – technika 
musi obronić”, spotka się z dużym zainteresowaniem, bo jako polskie 
górnictwo możemy się pochwalić wieloma inicjatywami, które są jej 
praktyczną realizacją.

Przyjęcie określonych sposobów raportowania poprawy stanu 
w  każdym z  trzech obszarów budujących ideę zrównoważonego 
rozwoju: obszar środowiska, obszar społeczny i  ekonomiczny jest 
potrzebą chwili. Katastrofa zbiornika odpadów przeróbczych Bru-
madinho w Brazylii, w której zginęło 260 osób wymusiła powstanie 
coraz powszechniej przyjmowanego na świecie standardu rapor-
towania, jakim jest Globalny Standard w Zakresie Zarządzania Od-
padami (Global Industry Standard on Tailings Management), który 
uzyskał wsparcie Międzynarodowej Rady Górnictwa i Metali (ICRM). 
Globalny standard przemysłowy dotyczący zarządzania odpadami 
ma na celu osiągnięcie ostatecznego celu, czyli zero szkód dla ludzi 
i środowiska. Nawiązuje on też wprost do innego ważnego dla zrów-
noważonego górnictwa dokumentu jakim jest Towards Sustainable 
Mining sposób raportowania postępów wdrażania idei zrównoważo-
nego górnictwa opracowany w Kanadzie i przyjęty w kilku krajach. 
Wzbudza on duże zainteresowanie w kolejnych krajach i miejmy na-
dzieję, że spotka się też z próbami wdrożenia w polskim górnictwie.

Wyścig po surowce mineralne trwa. Wbrew pozorom walka ze 
zmianami klimatu jeszcze bardziej pokazuje niezbędność istnienia 
górnictwa. W  wyścigu po surowce mineralne uczestniczy również 
polskie górnictwo, przedzierając się przez problemy transformacji 
zielonej i  cyfrowej, której doświadcza cała światowa gospodarka. 
Transformacja cyfrowa zmienia obraz górnictwa, czyni je bardziej 
zrównoważonym, zmniejszając skale zagrożeń środowiskowych. Cy-
fryzacja górnictwa rozumiana jako wykorzystanie cyfrowych urzą-
dzeń i  systemów baz danych poprawiających wyniki działalności 
produkcyjnej, bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa środowisko-
wego. Obejmuje ona wdrażanie sprzętu i narzędzi cyfrowych, roz-
mieszczenie i monitorowanie procesów z użyciem czujników na tym 

tle warto wspomnieć o raporcie Ernst and Young (Mining & Metals 
– Our latest Thinking) brak wykształconej kadry to jedno z najwięk-
szych zagrożeń dla transformacji cyfrowej górnictwa. Cyfrowa zielo-
na kopalnia wymaga nowych umiejętności: wiedzy o gromadzonych 
danych i różnych zaawansowanych sposobach ich analizy, realizacji 
modelowania predykcyjnego, wiedzy w zakresie projektowania i wy-
korzystywania nowoczesnych urządzeń i  systemów mechatronicz-
nych. Coraz głębsze kopalnie to rosnąca skala automatyzacji i wła-
śnie mechatroniki. Do tej problematyki będą nawiązywały sesje po-
święcone analityce danych jako działaniu, które może w zasadniczy 
sposób wpłynąć na poprawę efektywności procesów produkcyjnych 
oraz sesja „Cyberbezpieczeństwo w podziemnych zakładach górni-
czych”, organizowana przy współpracy z Głównym Instytutem Gór-
nictwa oraz wsparciu IBM Polska Sp. z o.o. i ABB Sp. z o.o.

Jako hołdujący znanemu powiedzeniu „Kto czyta - żyje podwójnie” 
Umberto Eco (postać niezwykła, powszechnie znany jako autor świa-
towego bestsellera „Imię Róży”) – sięgnąłem po jedną z najstarszych 
książek w  mojej przepastnej bibliotece – dzieło Herberta Georga 
Wellsa „Wizye przyszłości, czyli o wpływie rozwoju wiedzy i mecha-
niki na życie i myśl ludzką” (wydana w 1901 r. w Anglii pt. „Antici-
pations”), którą jak napisano w  stopce redakcyjnej spolszczył Jan 
Kleczyński, a wydał słynny Gebethner i Wolff w swojej warszawskiej 
oficynie w  1904 roku. Wszystkich, którzy kochają samochody i  jest 
to ich jedyny często środek lokomocji, zadziwi prognoza przyszłości 
samochodu przedstawiona we wspomnianym dziele sprzed 120 laty. 
,,Równocześnie z samochodami do przewożenia towarów, wielkiego 
znaczenia nabiorą samochody prywatne. Powozy te połączą przy-
jemność niezależności indywidualnej z  drobnemi wygodami, jakie 
teraz daje podróż pierwszą klasą w  najlepszych pociągach. Jeszcze 
na długo przedtem, zanim nowy sposób lokomocyj dosięgnie takiego 
rozwoju, o którym będziemy mówili później, samochody będą mogły 
przebywać więcej niż 500 kilometrów dziennie. Podróżny przez całą 
drogę będzie mógł zatrzymać się, kiedy mu się podoba, obiadować, 
gdzie i  kiedy zechce, będzie się śpieszył w  razie potrzeby, będzie 
spał w drodze lub też czuwał dowoli, a jeżeli mu przyjdzie fantazya 
zerwać kilka kwiatów przy gościńcu, lub też zatrzymać się w jakiej 
gospodzie, to poprosi po prostu palacza, aby poczekał”. Nieprzypad-
kowo cytuję ten fragment książki, która zbulwersowała ówczesny 
świat swoimi prognozami. Dotyczy ona w kilku swoich fragmentach 
prognoz surowcowych i perspektyw wykorzystania „materiałów wy-
buchowych” w gospodarce, czyli gazu i nafty jak je nazywa Herbert 
Georg Wells, przewidując ich rosnąca rolę. 

O prognozach surowcowych i nie tylko będziemy mieli okazję do-
wiedzieć się w trakcie wydarzenia po raz pierwszy towarzyszącego 
Szkole a  mianowicie International Raw Materials Forum będącego 
rozszerzoną kontynuacją dotychczas organizowanego International 
Mining Forum. Surowce mineralne mają fundamentalne znaczenie 
dla przyszłości wielu sektorów gospodarki, w tym tych związanych 
z  szeroko rozumianą transformacją energetyki. To proces jeden 
z najtrudniejszych do realizacji w polskiej gospodarce w najbliższych 
latach. Unia Europejska poszukuje coraz bardziej odpowiedzialnych 
i zrównoważonych strategii pozyskiwania surowców. Jako organiza-
torzy Szkoły chcemy stawić czoła tym wyzwaniom, obok tego najbliż-
szego, jakim jest niewątpliwie nasze spotkanie w dniach 21-23 lutego 
2022 roku. Wierzę w naszych wspaniałych Uczestników i liczę na ko-
lejne ciekawe spotkanie.

W Nowym Roku 2022 życzę Wam i Waszym Najbliższym zdrowia 
i  jeszcze raz zdrowia, wszystkiego co najlepsze, co budzi radość 
i uśmiech, co kryje się w słowie szczęście.
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Sesje XXXI Szkoły Eksploatacji 
Podziemnej 

21–23.02 2022

• Sesja Plenarna: Zielona i cyfrowa transformacja górnictwa

• International Raw Materials Forum

• Metan z kopalń – uwarunkowania prawne, monitoring, 
wychwytywanie i utylizacja

• Innowacje są wśród nas – doktoraty wdrożeniowe

• Geomatyka Górnicza – 15 lat Komisji Geomatyki Górniczej

• Rozwój kompetencji pracowniczych drogą wzrostu 
innowacyjności

• Metody i narzędzia analizy danych w górnictwie

• Cyberbezpieczeństwo w podziemnych zakładach górniczych

• Poprawa efektywności energetycznej i rozwój OZE 
w działaniach przedsiębiorstw górniczych

• Nowe techniki i technologie w podziemnej eksploatacji złóż

• Drogi zmian w mechanizacji procesów produkcyjnych 
w kopalniach podziemnych

• Dobre praktyki w zapewnieniu stateczności wyrobisk 
korytarzowych

• Narzędzia informatyczne podnoszące efektywność procesów 
produkcyjnych w górnictwie

• Sesja im. prof. Walerego Goetla: Likwidacja kopalń – i co dalej? 
„Co przemysł zepsuje – technika musi naprawić, a czemu 
przemysł zagraża – technika musi obronić”

• Wyzwania techniczne rosnącej skali zagrożeń naturalnych

• Górnicze instalacje technologiczne i przeciwpożarowe 
stosowane w budownictwie szybowym
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PONIEDZIAŁEK – 21.02.2022, SALE WYKŁADOWE HOTELU

07:00 – 10:00 Rejestracja uczestników

10:00 – 13:00 Sesja Plenarna: Zielona i cyfrowa transformacja górnictwa

13:00 – 14:00 Obiad

14:00 – 19:00 Obrady w sesjach

19:00 – 20:00 Kolacja

20:00 – Wieczór SEP

Program XXXI Szkoły Eksploatacji 
Podziemnej 

21–23.02 2022

WTOREK – 22.02.2022,  
SALE WYKŁADOWE HOTELU, TEATR IM. J. SŁOWACKIEGO

08:00 – 09:00 Śniadanie

09:00 – 14:00 Obrady w sesjach

14:00 – 15:00 Obiad

16:00 – 20:00 Raporty Branżowe i Gala Konkursowa

20:00 – Spotkanie Towarzyskie

ŚRODA – 23.02.2022, SALE WYKŁADOWE HOTELU

08:00 – 09:00 Śniadanie

09:00 – 12:00 Obrady w sesjach

12:00 – Wyjazd uczestników
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Nowe techniki i technologie 
w podziemnej eksploatacji złóż

Drugiego i trzeciego dnia XXX SEP odbyły się dwie części jednej ze sztandarowych sesji szkoły, 
dotyczącej najnowszych technologii stosowanych i rozwijanych w podziemnej eksploatacji złóż.

Ze względu na mnogość referatów sesji przewodziło trzech prowa-
dzących: Krzysztof Krauze z Akademii Górniczo-Hutniczej, Sebastian 
Jedliński z KGHM Polska Miedź SA oraz Paweł Nowak, przedstawiciel 
firmy SANDVIK, jednego z patronów sesji wykładowej, drugim z nich 
był ZGH Bolesław.

Podczas trzech bloków sesji wygłoszono łącznie 22 referaty. Swoje 
działania przedstawili zarówno pracownicy niemal wszystkich du-
żych spółek górniczych jak i przedstawiciele firm technologicznych 

działających na rzecz górnictwa. W związku z tym przedstawione zo-
stały zarówno najnowsze technologie rozwijane na potrzeby branży – 
nowoczesne maszyny górnicze, systemy łączności i monitoringu, czy 
narzędzia informatyczne – jak i praktyczne zastosowanie takich tech-
nologii pod ziemią. Oprócz tego część referatów opisywało technicz-
ne metody utrzymania stabilnego i bezpiecznego wydobycia, zarówno 
w systemach ścianowym jak i komorowo-filarowym.

TEKST: LESZEK MALINOWSKI   FOTO: GRZEGORZ ŁYKO
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Dobre praktyki w zapewnieniu 
stateczności wyrobisk korytarzowych

W dniu 28 września 2021 r. w ramach Szkoły Eksploatacji Podziemnej  
w godzinach od 9.00 do 11.30 odbyła się sesja pt.: „Dobre praktyki w zapewnieniu 

stateczności wyrobisk korytarzowych”.

Prowadzącymi niniejszą sesję byli Zbigniew Niedbalski – Akademia 
Górniczo-Hutnicza w  Krakowie oraz Beniamin Szczepaniec – Wal-
cownie Ostrowieckie WOST SA. 

Sesja odbyła się pod patronatem firmy DREMEX Sp. z o.o. z Głogo-
wa Małopolskiego, która jest wiodącym dostawcą elementów obudów 
górniczych. 

Podczas sesji wygłoszono referaty dotyczące dobrych praktyk 
w górnictwie, zarówno w polskich kopalniach węgla kamiennego jak 
również za granicą (Czechy), które zapewniają poprawę stateczności 
wyrobisk korytarzowych. 

W trakcie sesji poruszono kwestie dotyczące takich zagadnień jak: 
zastosowanie warstwy torkretu oraz jego zabezpieczenie w agresyw-

nym środowisku kopalnianym, automatyczny monitoring wyrobisk 
korytarzowych.

Przedstawiono również liczne doświadczenia i wdrożone rozwią-
zania zastosowane w wyrobiskach korytarzowych takie jak: przebu-
dowa skrzyżowań, zastosowanie obudowy ŁPzm, rozwiązania obu-
dów wyrobisk korytarzowych i komorowych o wysokiej nośności czy 
rozwiązania skrzyżowań prostopadłych i ukośnych w odrzwiach obu-
dowy łukowo – prostej typu ŁPSpN. 

Po wygłoszonych referatach uczestnicy sesji wzięli udział w dysku-
sji. Sesja wzbudziła duże zainteresowanie zarówno wśród przedsta-
wicieli kopalń PGG SA, JSW SA, naukowców, jak i firm działających 
w branży górniczej. 

TEKST: PIOTR GŁUCH   FOTO: GRZEGORZ ŁYKO
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Innowacje są wśród nas 
– doktoraty wdrożeniowe

Program Doktoratów Wdrożeniowych dla Pracowników KGHM Polska Miedź SA jest systemowo 
zorganizowaną odpowiedzią na inicjatywę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (obecnie 

Ministerstwo Edukacji i Nauki) i funkcjonuje w Spółce od 2018 r. 

Prace badawcze realizowane w  ramach Programu odpowiadają 
potrzebom rozwojowym Spółki, przy jednoczesnym wsparciu roz-
woju osobistego pracowników. W  ramach XXX Szkoły Eksploatacji 
Podziemnej, już po raz drugi zadecydowano zatem o organizacji sesji 
poświęconej Doktoratom Wdrożeniowym. Tym razem, do grona dok-
torantów z KGHM Polska Miedź SA oraz KGHM CUPRUM Sp. z o.o., 
dołączyli także doktoranci z innych spółek górniczych – Lubelskiego 
Węgla Bogdanka SA oraz Polskiej Grupy Górniczej SA. Udział dokto-
rantów z kilku przedsiębiorstw stanowił doskonałą okazję do wymia-
ny doświadczeń, zarówno pod względem merytorycznym, jak i orga-
nizacyjnym.

Sesja pn. „Innowacje są wśród nas – doktoraty wdrożeniowe” 
cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród innych uczestników 
konferencji. Doktoranci zaprezentowali bowiem bardzo szeroki 
wachlarz projektów o  zróżnicowanej tematyce. W  prezentowa-
nych referatach poruszono zarówno tematy uniwersalne dla całej 
branży, jak i specyficzne dla danych rodzajów działalności. Grono 
odbiorców miało przyjemność wysłuchać wystąpień z zakresu eko-
nomicznego, poświęconych m.in. zastosowaniu analizy predykcyj-
nej w procesach zarządzania portfelami projektów inwestycyjnych, 
strategii ESG czy zarządzaniu pomysłami pracowniczymi oraz za-
rządzaniu informacją o oszczędności energii. Kolejna grupa refera-
tów obejmowała zagadnienia dotyczące rozwiązań proponowanych 
w pracy z danymi w środowisku górniczym w zakresie BIG DATA 
oraz Internetu Rzeczy, generycznego procesu konwersji danych 

obiektowych czy też użycia przestrzennych modeli statystycznych 
w prognozowaniu. Pośród wystąpień, nie zabrakło również tema-
tów ściśle związanych z procesami technologicznymi. Dwa z pre-
zentowanych referatów dotyczyły procesów flotacji – w  zakresie 
oceny wzbogacania przy zmianie odczynników oraz w  obszarze 
zmiennych warunków jakościowych wód technologicznych. Ponad-
to, doktoranci zaprezentowali wyniki badań dotyczących nośności 
obudowy kotwowej, a  także zagospodarowania terenów pogórni-
czych. Referat zamykający sesję miał charakter ogólny, poruszający 
zagadnienia związane z całością funkcjonowania Programu „Dok-
torat wdrożeniowy”, co stanowiło wspaniały przyczynek do dysku-
sji i wymiany doświadczeń pomiędzy wszystkimi zgromadzonymi 
słuchaczami. 

Istotnym elementem jednej sesji poświęconej wszystkich pracom 
badawczym realizowanym w  ramach doktoratów wdrożeniowych 
była możliwość obserwacji projektów na ich różnym etapie rozwoju. 
Duży przekrój referujących pozwolił na wysłuchanie wystąpień do-
tyczących doktoratów już ukończonych, będących w głębokiej fazie 
rozwoju, a także w fazie początkowej realizacji. Wszystkie prezentacje 
oraz wystąpienia były ciekawe oraz znalazły grono merytorycznych 
odbiorców pośród uczestników konferencji. Sesja po raz kolejny była 
doskonałym przyczynkiem do wymiany doświadczeń na styku nauki 
i biznesu. Mamy nadzieję, że spotkania doktorantów wdrożeniowych 
w ramach Szkoły Eksploatacji Podziemnej będą miały swoją kontynu-
ację w ramach kolejnych edycji konferencji. 

TEKST: MAGDALENA KRÓL   FOTO: GRZEGORZ ŁYKO
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Rozwój kompetencji pracowniczych 
drogą wzrostu innowacyjności

Podczas tegorocznej XXX Szkoły Eksploatacji Podziemnej w wielu sesjach poruszano tematykę 
związaną z innowacyjnymi pomysłami i rozwiązaniami. Aby jednak powstawały te innowacyjne 

pomysły i rozwiązania niezbędna jest kompetentna kadra. Dlatego też podczas obrad konferencji 
nie mogło zabraknąć sesji, podczas której omawiano sposoby zwiększania kompetencji 

pracowniczych. Swoimi dobrymi praktykami oraz pomysłami podzielili się przedstawiciele 
następujących firm: LW Bogdanka, PGG i JSW, a także uczelni: AGH i Politechniki Wrocławskiej.

Pierwsze wystąpienie, realizowane przez przedstawiciela Polskiej 
Grupy Górniczej Andrzeja Sączka dotyczyło projektu „Akademia 
PGG”, czyli kompleksowego programu szkoleniowo-rozwojowe-
go pracowników. Następnie Magdalena Młynarczyk z  LW Bogdanka 
przedstawiła wyniki projektu pn. „Akademia Liderów Górnictwa”, 
który wpłynął na rozwój kompetencji menadżerskich kadry zarządza-
jącej zakładem górniczym w macierzystej firmie. Ponadto przedsta-
wiciele LW Bogdanka zaprezentowali jeden z efektów dedykowanych 
studiów podyplomowych zwiększających kompetencje, czym była 
„Koncepcja autonomicznej stacji zwrotno-najazdowej”.

Kolejnym referat, współautorów z JSW i AGH dotyczył kompeten-
cje przyszłości w górnictwie, określonych na podstawie badań ocen 

i opinii w ramach projektu Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla sektora 
górnictwa. Ponadto Wojciech Naworyta z Akademii Górniczo-Hutni-
czej wygłosił mowę dotyczącą problemów nauk geologicznych i gór-
niczych w świetle nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce. Kon-
tynuując temat uczelniany przedstawiciele Politechniki Wrocławskiej 
zaprezentowali projekt MEITIM, mający na celu rozwój kompetencji 
przyszłości w górnictwie w obliczu zmian w kształceniu na poziomie 
szkół wyższych. W referacie tym zostały poruszone także aspekty li-
kwidacji wydziałów górniczych w Polsce oraz niskiej liczebności stu-
dentów na kierunkach górniczych.

Sesję poprowadzili Łukasz Herezy z  LW Bogdanka i  Piotr Olczak 
z Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN.

TEKST: PIOTR OLCZAK   FOTO: GRZEGORZ ŁYKO
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Geomatyka Górnicza – rola 
geoinformatyki w transformacji 

cyfrowej górnictwa
W 2021 roku minęło 15 lat od utworzenia Komisja Geomatyki Górniczej przy Polskim Towarzystwie 

Informacji Przestrzennej. Siedzibą Komisji jest AGH w Krakowie, Wydział Geodezji Górniczej 
i Inżynierii Środowiska. Od stycznia 2010 roku Komisja Geomatyki Górniczej została partnerem 
Szkoły Eksploatacji Podziemnej, w ramach której Komisja tradycyjnie już obejmowała patronat 

nad obradami sesji tej konferencji najczęściej pod nazwą Geomatyka Górnicza. W 2021 roku 
tematyka referatów koncentrowała się na prezentacjach dotyczących systemu MineScape 

firmy DATAMINE.

TEKST: ARTUR KRAWCZYK   FOTO: GRZEGORZ ŁYKO
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Rok Sesja Liczba referatów Sponsor sesji

2010 Informatyka w Górnictwie – Geomatyka Górnicza 12

2011 Geomatyka Górnicza – Praktyczne Zastosowania 16

2012 Geomatyka Górnicza – Nowe Technologie Pomiarowe 20 BENTLEY

2013 Geomatyka Górnicza 14 BENTLEY, KGHM SA

2014 Geomatyka Górnicza 20 BENTLEY

2015 Geomatyka Górnicza 13 BENTLEY

2016 Geomatyka Górnicza 13 BENTLEY, SHH

2017 Informatyka w Górnictwie 7 ABB

2018 Planowanie i harmonogramowanie produkcji górniczej z wykorzysta-
niem narzędzi informatycznych 17 ABB

2019 Planowanie i harmonogramowanie eksploatacji z wykorzystaniem na-
rzędzi informatycznych 8 ABB, DESWIK

2020 Nowoczesne technologie pomiaru i modelowania 3D 17 JSW SA 

2021 Geomatyka Górnicza – rola geoinformatyki w transformacji cyfrowej 
górnictwa 13 DATAMINE 

W  ciągu 15 lat współpracy z  SEP łącznie na 15 
sesjach wygłoszono 176 referatów. W  tym czasie 
opublikowano również dwie monografie o  tytule 
„Geomatyka Górnicza – praktyczne zastosowania”. 
W tabeli zaprezentowano podsumowanie efektów 
współpracy w postaci zorganizowanych sesji oraz 
liczby referatów i sponsorów sesji. 

W 2021 roku tematyka referatów koncentrowała 
się na prezentacjach dotyczących systemu Mine-
Scape firmy DATAMINE oraz problematyce inte-
gracji oprogramowania górniczego. Nie zabrakło 
również prezentacji dotyczących nowych technik 
pomiarowych takich jak InSAR czy UAV. Bardzo 
ważną częścią sesji były referaty dotyczące za-
rządzania jakością złoża oraz cyfrową informacją 
górniczą.

Planowana na 2022 rok sesja już teraz pozwala 
nam zasygnalizować tematykę referatów. Na pew-
no będą kontynuowane prezentacje analiz zagad-
nień zastosowania nowoczesnych systemów kom-
puterowych do optymalizacji produkcji górniczej 
oraz podnoszenia dokładności informacji o jako-
ści złoża. Nie zabraknie również tematów związa-
nych z nowoczesnymi technikami pomiarowymi.

Geomatyka górnicza jest bardzo młodym ob-
szarem badawczym, więc za każdym razem warto 
przytoczyć jej definicję – jest to wiedza i umiejęt-
ność zarządzania systemami geoinformacyjnymi 
w przemyśle górniczym do integracji i przetwa-
rzania danych przestrzennych o obiektach i  zja-
wiskach występujących w  przestrzeni górniczej, 
w  sposób umożliwiający planowanie i  projekto-
wanie działalności górniczej oraz monitorowa-
nie, analizowanie i  modelowanie jej skutków we 
wszystkich fazach działalności górniczej.
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Bolter Miner – praktyka stosowania 
i miejsce w przyszłości eksploatacji 

podziemnej złóż
Tradycją staje się, że podczas Szkoły Eksploatacji Podziemnej mamy okazję uczestnictwa 

w obradach sesji związanej z problematyką obudowy kotwowej. W całej 30 letniej historii Szkoły 

tematyka ta obecna była przez aż 26 edycji SEP, a problematykę samodzielnej obudowy kotwowej 

poruszano 10-krotnie. Spotkania te stanowią doskonałą okazję do dyskusji nad perspektywami 

wzrostu efektywności drążenia wyrobisk korytarzowych w polskich kopalniach 

węgla kamiennego.

TEKST: SYLWESTER KACZMARZEWSKI   FOTO: GRZEGORZ ŁYKO i PIOTR PORĘBA
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Podczas Jubileuszowej XXX SEP już po raz szósty odbyła się 
sesja dedykowana samodzielnej obudowie kotwowej. Jedno-
cześnie, już trzeci rok z rzędu sesja ta skupiona została wokół 
dotychczasowych wyników projektu badawczo-rozwojowego 
pt.: „Samodzielna obudowa kotwowa w chodniku Bw-1n ba-
dawczym w pokładzie 401 w JSW SA, KWK Budryk”. 

Referaty przedstawiane w ramach sesji dotyczyły:
• przybliżeniu doświadczeń ze stosowania kombajnów 

Bolter Miner w światowym górnictwie węglowym, 
• wymagań prawnych i warunków ograniczających moż-

liwość szerokiego zastosowania samodzielnej obudowy 
kotwowej w polskich kopalniach węgla kamiennego,

• doświadczeń wynikających z  zastosowania kombajnu 
Bolter Miner w kopalni CSM OKD a.s.,

• technicznych założeń projektowych oraz doświadczeń 
i dobrych praktyk w zakresie technologii drążenia wy-
robisk korytarzowych z zastosowaniem kombajnu Bol-
ter Miner w JSW SA,

• dobrych praktyk w zakresie doboru i monitoringu sa-
modzielnej obudowy kotwowej na przykładzie chod-
nika Bw-1n badawczego w pokładzie 401 kopalni „Bu-
dryk”,

• analizy efektywności i postępów drążenia wyrobiska za 
pomocą kombajnu Bolter Miner w kontekście czynni-
ków ograniczających efektywny czas pracy maszyn,

• problematyki kalibracji geomechaniczego modelu nu-
merycznego na przykładzie prób ruchowych wyrobisk 
w samodzielnej obudowie kotwowej w LW Bogdanka SA.

Sesja obejmująca 10 referatów, stanowiła wprowadzenie do 
panelu dyskusyjnego pn.: „Kombajn Bolter Miner w drążeniu 
wyrobisk korytarzowych – polskie doświadczenia”. Panel 
dyskusyjny wzorem poprzednich edycji odbył się z udziałem 
znakomitego grona ekspertów reprezentujących spółki wę-
glowe ( JSW SA, LW Bogdanka SA, PGG SA), środowisko na-
ukowo-badawcze (GIG, KOMAG, PŚl, AGH i WUG), jak i bran-
ży technicznej (Komatsu i PBSz). Zarówno sesja tematyczna, 
jak i panel dyskusyjny przyciągnęły szerokie grono słuchaczy. 

Dzięki uprzejmości i gościności KWK Budryk w ostatnim 
dniu konferencji odbyła się wycieczka techniczna do przodka chod-
nika badawczego Bw-1n. Tym samym stanowiła, dla grupy jej uczest-

ników, dopełnienie przekazanej wiedzy i możliwość jej poszerzenia 
o aspekty praktyczne. 
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Drugie życie szybów górniczych
Podczas jubileuszowej, XXX Szkoły Eksploatacji Podziemnej nie mogło zabraknąć sesji 

poruszającej tematyki szybów górniczych, jednak w tym roku skupiono się na ich drugim życiu, 
szczególnie w kontekście turystycznym. Sesję „Drugie życie szybów górniczych” poprowadzili 

profesorowie Piotr Czaja i Tomasz Rokita z AGH. 

Szyby i zabudowane w nich górnicze wyciągi szybowe (GWSZ) są 
jednym z  najważniejszych obiektów w  kopalniach. Podstawowy-
mi funkcjami realizowanymi przez wyrobiska pionowe – szyby są: 
transport materiałów, urządzeń, urobku i ludzi oraz wentylacja. Bez-
pieczeństwo pracy górniczych wyciągów szybowych zależy od sta-
nu technicznego poszczególnych jego elementów: szybu, maszyny 
wyciągowej, urządzeń przyszybowych, lin nośnych, naczyń wycią-
gowych, wieży szybowej, kół linowych i sygnalizacji. Poziom bezpie-
czeństwa eksploatowanych urządzeń jest taki, jak poziom techniki 
oraz wymagania przepisów w okresie, w którym były wykonane lub 
zmodernizowane. W  wielu przypadkach urządzenia eksploatowane 
w górniczych wyciągach szybowych już dawno uległy dekapitalizacji. 
Z uwagi na zwiększenie obciążenia eksploatacyjnego wyciągów szy-
bowych podyktowane zwiększeniem różnego rodzaju prac w kopalni 
oraz dynamicznym rozwojem np. ruchu turystycznego w kopalniach 
zabytkowych, jak i zmianą przepisów górniczych zaistniała koniecz-
ność modernistycznych rozwiązań w  zakresie układów transportu 
w wyrobiskach pionowych. 

Obecny postęp technologiczny, powszechne stosowanie elektro-
niki, nowe podejście do projektowania, pozwala na wdrożenie now-
szych i  bardziej niezawodnych w  eksploatacji rozwiązań technolo-
gicznych w układach transportu szybowego.

Prowadzona w wielu miejscach na świecie działalność turystyczna 
w obiektach przemysłu górniczego wymaga posiadania bardzo wyra-
finowanych i unikatowych kompetencji pozwalających na skuteczną 
adaptację wyrobisk szybowych na ten rodzaj działalności. W Polsce 
nazywanej „krajem górniczym” ruch turystyczny prowadzono od 
dziesiątków lat w starych kopalniach soli (Bochnia i Wieliczka), a póź-

niej także w byłych kopalniach rud srebra, cynku i ołowiu. W najnow-
szej historii bardzo szybko rozwija się też ruch turystyczny nie tylko 
w starych kopalniach złota i srebra, ale także w kopalniach węgla ka-
miennego.

W ramach sesji omówione zostały:
• Zagadnienia dotyczące historycznych szybów KS Wieliczka,
• Preizolowany system tworzywowy do transportu chłodu 

w aplikacjach strategicznych,
• Innowacyjne rozwiązania techniczne wdrażane przez MWM 

Elektro,
• Budowa pompowni głębinowej Roździeński dla Spółki Re-

strukturyzacji Kopalń SA,
• Nowoczesne metody inwentaryzacji szybów górniczych,
• Szyby kopalniane jako magazyny energii,
• Nowe rozwiązania materiałowe dla wyposażenia szybów gór-

niczych.
W  kolejnej edycji Szkoły odbędzie się sesja „Górnicze instalacje 

technologiczne i  przeciwpożarowe stosowane w  budownictwie 
szybowym”. W  ramach sesji przedstawione zostaną nowoczesne 
rozwiązania układów do transportu mediów technologicznych oraz 
wody p.poż. do wyrobisk podziemnych. Omówione zostaną także no-
woczesne sposoby zabezpieczeń antykorozyjnych oraz technologie 
przyspieszające postępy w zabudowanie wszelkich rurociągów. Coraz 
większa głębokość eksploatacji wymusza stosowanie adekwatnych 
rozwiązań umożliwiających pracę przy wysokich ciśnieniach. Biorąc 
pod uwagę szeroko stosowaną automatykę oraz wysokie wymagania 
materiałowe, technologie stosowane w  prefabrykacji wyposażenia 
szybów górniczych rozwinęły się znacząco. 

TEKST: PAWEŁ KAMIŃSKI   FOTO: GRZEGORZ ŁYKO
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ROZWIĄZANIA  
DLA KAŻDEGO
ETAPU
PRODUKCJI
GÓRNICZEJ
Od robót  poszuk iwawczych ,  poprzez
ana l i zę  zasobów,  wydobyc ie ,  odstawę i
log i s tykę  aż  do  roz l i czen ia  wyn ików -
nasze  rozwiązan ia  oraz  zespół  ekpertów
i  konsu l tantów górn iczych  s łużą
pomocą .  Skontaktu j  s ię  z  nami  już  dz i ś .

A b y  d o w i e d z i e ć  s i ę  w i ę c e j  j a k
m o ż e m y  C i  p o m ó c ,  o d w i e d ź
w w w . d a t a m i n e s o f t w a r e . c o m
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Metan w kontekście transformacji 
sektora węglowego

Sektor węglowy znajduje się obecnie pod ogromną presją, aby przejść przez proces transformacji. 
Większość krajów rozwiniętych odchodzi od węgla. Wiele z nich albo już zaprzestało wydobycia, 

albo wyznaczyło termin, kiedy to nastąpi.

TEKST: MICHAŁ DRABIK   FOTO: GRZEGORZ ŁYKO

Presja na zamknięcie przemysłu węglowego jest bezpośrednio 
związana z emisjami, które on generuje. Podczas gdy CO2 jest głów-
nym winowajcą, metan plasuje się tuż za jego plecami, zarówno pod 
względem skali emisji, które wraz z eksploatacją coraz to głębszych 
złóż stale rosną, jak i rozpoznania problemu w świadomości społecz-
nej. Emisje metanu zaczęły przyciągać uwagę zarówno ekspertów, 

którzy postrzegają je nie tylko jako zagrożenie, ale także jako szansę 
do podjęcia natychmiastowo skutecznych działań zmierzających do 
ograniczenia negatywnych skutków środowiskowych wydobycia wę-
gla, jak i laików mających na względzie dobro planety.

Technologie wychwytywania i wykorzystywania metanu z kopalni 
węgla istnieją i dawno udowodniły swoja przydatność. Metody kon-
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troli i monitorowania jego emisji stają się z kolei z roku na rok co-
raz lepsze, dostarczając naukowcom, ale także instytucjom kontrol-
nym i ustawodawcom danych, które wcześniej były niedostępne, bez 
współpracy ze strony branży. Taka sytuacja otwiera nowe możliwości 
przed organami ustawodawczymi i kontrolnymi.

Należy jednak pamiętać, że wszelkie potencjalne regulacje prawne, 
nie mogą ignorować czy deprecjonować głosu przemysłu węglowe-
go, ponieważ nie jest on jedynie gałęzią gospodarki w ujęciu staty-
styczno-ekonomicznym, ale składa się z ludzi, którzy go tworzą i od 
niego zależą. Dlatego też proces transformacji należy postrzegać wie-
lopłaszczyznowo. Kwestie regulacji 
metanu, interes sektora węglowe-
go, dobrobyt ludzi i  przyszłość 
całych regionów są ze sobą ściśle 
powiązane i  jako takie nie mogą 
być rozpatrywane w oderwaniu od 
siebie.

W  tym kontekście, Międzyna-
rodowe Centrum Doskonałości 
do spraw Metanu z  Kopalni Węgla 
w  Polsce (ICE-CMM Polska), Gru-
pa Ekspertów UNECE ds. Metanu 
z  Kopalni Węgla oraz GMI przy-
gotowały dwudniowe warsztaty 
pod tytułem Metan w  kontekście 
transformacji sektora węglowego, 
ramach których przedstawionych 
zostało 29 prezentacji.

W warsztatach wzięło udział po-
nad 60 specjalistów z  Polski (m.in. 
z  AGH, GIG, INiG, PIG, SRK, JSW 
i  PGG) i  z  zagranicy (m.in. z  Chin, 
Kazachstanu, Niemiec, Rosji, Sta-
nów Zjednoczonych, Tadżykistanu, 
oraz z Komisji Europejskiej). Korzy-
stając z  obecności przedstawicieli 
Komisji Europejskiej, w  ramach 
warsztatów odbyła się krótka deba-
ta na temat przygotowywanej stra-
tegii metanowej Unii Europejskiej 
oraz jej spodziewanego wpływu na 
Polski i Europejski sektor węglowy. 

Warsztaty odbywały się w języku 
polskim i angielskim. Były one pro-
wadzone przez Panów: Raymonda 
Pilchera, Przewodniczącego Gru-
py Ekspertów ds. CMM w  UNECE, 
Michała Drabika, Sekretarza Grupy 
Ekspertów ds. CMM w UNECE oraz 
Jacka Skibę, członka ICE-CMM Pol-
ska.

Sesja podzielona była na 7 seg-
mentów skupiających się na:

• Emisjach metanu – ich skali 
i wpływie na środowisko,

• Kwestiach związanych z mo-
nitoringiem i  detekcją emisji 
metanu,

• Technicznych możliwościach wychwytywania i  zagospodaro-
wania metanu,

• Strategii UE dotyczącej metanu i jej spodziewanego wpływ na 
polskie górnictwo,

• Nowościach technicznych z  zakresu wychwytywania i  zago-
spodarowania CMM,

• Nowościach technicznych z  zakresu wychwytywania i  zago-
spodarowania AMM,

• Kwestiach dotyczących problematyki zamykania i  zmiany 
przeznaczenia kopalń.
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Górnictwo wobec rewolucji cyfrowej – 
budowa infrastruktury informacyjnej

W ramach obrad sesji zatytułowanej: „Górnictwo wobec rewolucji cyfrowej – budowa 
infrastruktury informacyjnej” wygłoszonych zostało 10 referatów, z których większość dotyczyła 

aktualnych problemów związanych z wdrożeniem i utrzymaniem rozwiązań z dzieciny informatyki 
gospodarczej. Celem nadrzędnym sesji było przedstawienie rozwiązań istniejących w ekosystemie 

kopalń podziemnych i doświadczeń związanych z ich budową i utrzymaniem. 

Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele świata nauki 
m.in. Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i  Energią PAN 
w  Krakowie, Politechniki Wrocławskiej oraz przemysłu m.in.: JSW 
SA, KGHM Polska Miedź SA oraz LW Bogdanka SA. Treść obrad 
uzupełniały przykłady rozwiązań oferowanych obecnie przez firmę 
IBM. Prelegenci reprezentujący JSW SA – Tomasz Kuchta i  Tomasz 
Cichy podsumowali własne doświadczenia w  opracowywaniu roz-
wiązań analitycznych na potrzeby wsparcia decyzyjnego. Dotyczyło 
to w głównej mierze rozwiązań specyficznych dla kopalń węgla ka-
miennego – analizy danych pomiarowych w  zakresie podporności 
wyrobisk ścianowych oraz wdrożenia we współpracy z IGSMiE PAN 
systemu przetwarzania danych rejestrowanych w czasie pracy kom-
pleksów ścianowych oraz kombajnów chodnikowych. W kolejny ob-
szar obejmujący problematykę diagnostyki technicznej i diagnostyki 
w znaczeniu oceny efektywności pracy maszyn i urządzeń wpisały się 
wystąpienia wygłoszone przez Pana Wojciecha Anackiego (KGHM SA) 
oraz Rafała Polaka (IGSMiE PAN). Szerszy wgląd w możliwości wyko-
rzystania posiadanej infrastruktury pomiarowej i  teletransmisyjnej 
w  kopalniach miedzi dostarczyły również wystąpienia Pana Pawła 

Śliwińskiego (KGHM SA), Piotra Spalińskiego – (KGHM SA) i Marcina 
Kowalskiego (Archman Sp. z o.o.). Zagadnieniom związanym bezpo-
średnio z bezpieczeństwem systemów OT poświęcone zostały refera-
ty pracowników LW Bogdanka oraz sponsora sesji – firmy IBM. Uzu-
pełnienie ww. problematyki stanowił referat opisujący możliwość po-
twierdzania pochodzenia towarów z wykorzystaniem IBM Blockchain 
Platform (m.in. środków wybuchowych) zaprezentowany przez firmę 
IBM oraz wystąpienie poświęcone możliwemu wsparciu inspekcji 
maszyn wygłoszone przez prelegentów z Politechniki Wrocławskiej.

TEKST: RAFAŁ POLAK   FOTO: GRZEGORZ ŁYKO
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Narzędzia informatyczne podnoszące 
efektywność procesów produkcyjnych 

w górnictwie
Wzrost świadomości z zakresu zarzadzania procesami powoduje szczegółową analizę krytycznych 
parametrów procesu, a do ich kontroli niezbędne jest użycie narzędzi informatycznych. Narzędzia 

te pozwalają nam lepiej zrozumieć przebieg procesu i pozwalają nim zarządzać. 

Analiza wskaźników jest odzwierciedleniem faktycznego przebie-
gu procesu i pozwala wyodrębnić jego elementy bezpośrednio wpły-
wające na efektywność całego procesu wydobycia. Narzędzia infor-
matyczne używane do monitoringu parametrów procesu pozwalają 
przewidywać stopień amortyzacji urządzeń, a tym samym szczegóło-
wo planować wymiany serwisowe, ograniczając w ten sposób zbędne 
przestoje. Pomagają zmniejszyć koszty awarii poprzez lepsze plano-
wanie zakupów części zamiennych, czy planowanie czynności serwi-
sowych między cyklami produkcyjnymi.

Niniejsza sesja zwróciła naszą szczególną uwagę na wchodzącą do 
górnictwa przyszłość, jaką jest Internet Rzeczy, Machine Learning, 
Wirtualna Rzeczywistość czy Predykcja. Prezentacje starały się od-
powiedzieć na pytanie jak zarządzać tak dużą ilością informacji, jak 

skupiać się na rzeczach istotnych i  na ich podstawie podejmować 
właściwe decyzje. Prelegenci prezentowali kierunki rozwoju, w któ-
rych mieli okazję uczestniczyć. W trakcie sesji podjęta została pró-
ba odpowiedzi na pytania o przyszłość górnictwa i rozwiązań w nich 
stosowanych.

Dyskusje i  wymiana doświadczeń z  przeprowadzonych wdrożeń 
oraz analiza uzyskanych na ich podstawie korzyści doprowadziła nas 
do wspólnego wniosku o słuszności drogi jaką podażą górnictwo. In-
nowacyjne zmiany przy użyciu narzędzi informatycznych są jedyną 
drogą do zwiększenia efektywności procesów produkcyjnych w gór-
nictwie, a tym samym zwiększenia konkurencyjności wydobycia wę-
gla kamiennego.

TEKST: ARTUR KUTER   FOTO: GRZEGORZ ŁYKO
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Metody i narzędzia analizy danych 
sensorycznych w górnictwie

W tym roku już po raz drugi w ramach Szkoły została zorganizowana sesja pt.  

„Metody i narzędzia analizy danych sensorycznych w górnictwie”. Pomysłodawcami sesji byli  

dr inż. Jacek Korski (FAMUR SA), Edyta Brzychczy, prof. AGH  

oraz prof. Grzegorz Jacek Nalepa (UJ/AGH).

W ramach sesji wygłoszono siedem referatów dotyczących szeroko 
pojętej analizy danych pochodzących z maszyn i urządzeń, i nie tylko. 
W pierwszej prezentacji Jacek Korski odniósł się do problemów zwią-
zanych z  jednoznaczną interpretacją danych z  procesu wydobyw-
czego. To zagadnienie poruszyła również Edyta Brzychczy w drugim 
wystąpieniu dotyczącym budowy modeli pracy kombajnu ścianowego 
i możliwości ich wykorzystania w monitoringu procesów. Następnie 
Pan Łukasz Herb z firmy Farmur SA zwrócił uwagę na potrzebę stan-
daryzacji źródeł danych z maszyn górniczych, szczególnie w aspekcie 
projektowania systemów sterowania i diagnostyki. Kolejna prelekcja, 
Pana Jacka Wodeckiego z  Politechniki Wrocławskiej, wprowadzi-

ła słuchaczy w świat robotów inspekcyjnych i możliwości akwizycji 
danych z ich wykorzystaniem w aspekcie oceny stanu technicznego 
maszyn i urządzeń. Ciekawe przykłady analiz danych pochodzących 
z procesów wiercenia w celu oceny ich wydajności przedstawił Pan 
Bartłomiej Ziętek, również z  Politechniki Wrocławskiej. Następnie 
Pan Michał Michalak, reprezentujący Uniwersytet Śląski, przedstawił 
interpretowalne modele uczenia maszynowego do reprezentacji geo-
metrii powierzchni geologicznych. Obrady sesji zakończyła prezenta-
cja Pana Piotra Kieca z KGHM Polska Miedź SA dotycząca wysokopo-
ziomowego wykorzystania danych dotyczących eksploatacji maszyn 
do wsparcia służb utrzymania ruchu i gospodarki materiałowej.

TEKST: EDYTA BRZYCHCZY   FOTO: GRZEGORZ ŁYKO
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Wyzwania techniczne rosnącej skali 
zagrożeń naturalnych

Podczas XXX Jubileuszowej Szkole Eksploatacji Podziemnej nie mogło zabraknąć sesji 

poświęconej zagrożeniom naturalnym w górnictwie podziemnym. I tym razem z racji dużej 

liczby zgłoszonych referatów sesja „Wyzwania techniczne rosnącej skali zagrożeń naturalnych” 

musiała zostać podzielona na dwie części. 

Część pierwsza obejmowała zagadnienia związane głównie z  za-
grożeniem sejsmicznym, tąpaniami oraz zagrożeniem metanowym. 
Podczas sesji poruszano między innymi tematy związane z drążeniem 
wyrobisk przygotowawczych w trudnych warunkach górniczo-geo-
logicznych, eksploatacją węgla systemem ścianowym w  warunkach 
aktywności sejsmicznej czy innowacyjnymi metodami oceny i  pro-
gnozowania stanu zagrożenia tąpaniami. Przedstawiciele PGG  SA, 
O/ZGRI przedstawili swoje doświadczenia w  zakresie zastosowania 
otworów kierunkowych do odmetanowania górotworu na przykła-
dzie Ruchu Murcki-Staszic. W ramach sesji został także wygłoszony, 
wyróżniony w  konkursie im. prof. Krupińskiego, referat dotyczący 
ryzyka niezamierzonego odpalenia zapalników elektrycznych przez 
urządzenia radiokomunikacyjne. Wystąpieniom prelegentów towa-
rzyszyła wymiana zdań i  doświadczeń związanych z  identyfikacją, 

przeciwdziałaniem i profilaktyką zagrożeniową. W trzecim dniu kon-
ferencji odbyła się druga część sesji poświęcona przede wszystkim 
zagrożeniom sejsmicznym, gazowym i tematyce ratownictwa górni-
czemu. W ramach tej sesji zaprezentowano 8 referatów. Przedstawio-
no aktualne problemy związane z oceną zagrożenia sejsmicznego czy 
też eksploatacją złóż rudy miedzi w sąsiedztwie warstw trzeciorzędo-
wych na przykładzie O/ZG Lubin. 

Poruszone zostały również tematy związane z ratownictwem gór-
niczym, m.in. z lokalizacją osób poszkodowanych oraz zarządzaniem 
podczas sytuacji awaryjnych na przykładzie podziemnej kopalni rudy 
miedzi. Omówiono przykłady rozwiązań szczegółowych problemów 
powstałych podczas prowadzenia robót górniczych. Wymiana poglą-
dów i doświadczeń prowadzona była trosce o bezpieczeństwo pracy 
w polskim górnictwie.

TEKST: JAROSŁAW KULPA   FOTO: GRZEGORZ ŁYKO
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GÓRNICTWO OK – czy i jak uda 
się zamienić w szanse wyzwania 

górnictwa
Prawie dziesięcioletnią już tradycją Szkoły Eksploatacji Podziemnej jest organizacja sesji 

tematycznej poświęconej społecznej odpowiedzialności oraz zrównoważonemu rozwojowi 

przedsiębiorstw górniczych. Nie inaczej było również w trakcie jubileuszowej, 30-tej edycji tego 

największego wydarzenia naukowego branży górniczej w Polsce. 

Od roku 2017 za organizację i zakres merytoryczny tej sesji odpowia-
da Grupa Wspólnych Inicjatyw Społecznych GÓRNICTWO OK, która 
zawiązała się zresztą rok wcześniej, podczas obrad XXV SEP. Poruszona 
w trakcie obrad sesji tematyka była rozbudowana, zawierając się oczy-
wiście bezpośrednio w zakresie społecznej odpowiedzialności i zrów-
noważonego rozwoju przedsiębiorstw górniczych. Mocno nawiązywała 
ona równolegle do faktu, że ta dziedzina przechodzi obecnie bardzo 
dużą transformację znaczeniową, podnosząc dodatkowo swą rangę dla 
prowadzenia biznesu, a samo górnictwo staje wobec coraz większych 
powiązanych z nią wyzwań. To z tego zresztą powodu właśnie w ten 
sposób określono rozwinięcie tytułu sekcji w układ „czy i  jak uda się 
zamienić wyzwania w szanse górnictwa”. 

Powyższe potwierdziła już pierwsza prezentacja – wystąpienie 
wprowadzające moderatora sekcji Pawła Bogacza z AGH. Podjął on 
bowiem w  nim tematykę nowości związanych ze zrównoważonym 
rozwojem w  górnictwie, wskazując na podnoszące się wymagania 
i związane z nimi wyzwania dla firm górniczych, tak od strony legisla-
cyjnej (ślad węglowy, ślad środowiskowy), biznesowej (nowe modele 
budowania wartości) oraz społecznej (negatywne postrzeganie spo-
łeczne górnictwa). Postarał się on także wskazać na sposoby i dobre 
praktyki firm górniczych w aspekcie ich wykorzystania. 

Tematykę tę kontynuowały dwie kolejne prelegentki – Pani 
Agnieszka Barzycka z JSW SA oraz Pani Agata Kostarz z LW Bogdanka 
SA. Pani Agnieszka przedstawiła studium przypadku dotyczące ope-
racyjnego (świetnego) poradzenia sobie przez JSW SA z hejtem spo-
łecznym związanym z  rozprzestrzenianiem się COVID-19 w  kopal-
niach JSW SA na wiosnę 2020 roku, poprzez realizację akcji społecz-
nej „Stop hejtowi – Nie oczerniaj górnika”. Wskazała jak efektywnie 
od strony komunikacyjnej może działać spółka górnicza. Pani Agata 
Kostarz pokazała z  kolei sposoby przekuwania wyzwań na szanse 

w swym przedsiębiorstwie – LW Bogdanka SA, z perspektywy stra-
tegicznej, dotyczącej przyszłości funkcjonowania firm górniczych 
w ujęciu zrównoważonego rozwoju, wskazując jednocześnie na fun-
damentalny charakter tego podejścia dla rozwoju przedsiębiorstw 
wydobywczych. 

W kolejnym referacie wystąpiła Pani Katarzyna Styk z AGH, przed-
stawiając w  autorskim, niezwykle ciekawym ujęciu metodycznym 
i aplikacyjnym podejście do mapowania i angażowania interesariuszy 
lokalnych w aspekcie powstawania, ale i zamykania projektów górni-
czych. Temat potencjalnych kosztów ewentualnej likwidacji sektora 
górnictwa węgla kamiennego do celów energetycznych w Polsce dla 
interesariuszy biznesowych branży kontynuował w  swym drugim 
wystąpieniu Paweł Bogacz, szacując je na ponad 2,15 miliarda EUR 
rocznie i wskazując, że transformacja taka dotknie ponad 150 tysięcy 
gospodarstw domowych. 

Ostatnią prelekcję zaprezentowaną w czasie obrad sekcji stanowiło 
wystąpienie Pani Elżbiety Gałuszki z PGG SA z referatem pt. „Wkład 
PGG SA w zachowanie dziedzictwa przemysłowego obszarów wydo-
bywczych”. Pani Elżbieta wskazała w nim na kluczową i możliwą do 
realizacji rolę przedsiębiorstw górniczych w kształtowaniu i utrzy-
mywaniu dziedzictwa przemysłowego obszarów związanych z okrę-
gami górniczymi dla tożsamości tych regionów oraz zamieszkujących 
je ludzi.

Po ponad trzygodzinnej wymianie zdań pomiędzy panelistami 
przyszedł czas na pytania od zgromadzonej publiczności. Ich liczba 
oraz rodzaj, a także poziom czasowy długości dyskusji, pokazały duże 
zainteresowanie tematyką poruszoną w  trakcie sesji. Wskazały one 
również na potrzebę kontynuowania tego typu rozmów w przyszło-
ści, w tym również w trakcie obrad kolejnej edycji Szkoły Eksploatacji 
Podziemnej.

TEKST: PAWEŁ BOGACZ   FOTO: GRZEGORZ ŁYKO
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Poprawa efektywności energetycznej 
i rozwój OZE w działaniach 
przedsiębiorstw górniczych

Rosnące koszty przedsiębiorstw górniczych spowodowane są m.in. znacznymi wzrostami 
cen energii elektrycznej w 2021 roku. Wzrost ten intensyfikuje działania w zakresie poprawy 

efektywności energetycznej, zastosowania alternatywnych źródeł energii oraz magazynowania 
energii elektrycznej w przedsiębiorstwach. Stąd też na tegorocznej XXX Szkole Eksploatacji 

Podziemnej nie mogło zabraknąć sesji dotyczącej poprawy efektywności i OZE, zrealizowanej pod 
patronatem Hitachi ABB Power Grids.

Pierwsza część referatów w Sesji dotyczyła zastosowania fotowol-
taiki. Sesję rozpoczął Pan Wojciech Kuster z Polskiej Grupy Górniczej 
od prezentacji pt. „PGGREEN – dywersyfikacja źródeł energii poprzez 
systemy fotowoltaiczne w PGG SA.” Pewne uogólnienie przypadku 
opłacalności fotowoltaiki w PGG na tle zmieniających się cen na Towa-
rowej Giełdzie Energii w referacie „Analiza zmienności czasu zwrotu 
inwestycji w instalację PV dla przedsiębiorstw dokonujących zakupu 
energii na TGE” przedstawił Piotr Olczak repre-
zentujący Instytut Gospodarki Surowcami Mine-
ralnymi i Energią PAN. Rozwinięcie tego tematu 
pod kątem techniczno-statystycznych zależności 
przedstawił Sylwester Kaczmarzewski (IGSMiE 
PAN) w prezentacji „Analiza profili zapotrzebowa-
nia na energię elektryczną w kopalniach węgla ka-
miennego pod kątem potencjalnego wykorzystania 
własnych źródeł fotowoltaicznych”.

Druga część referatów w Sesji dotyczyła zagad-
nień mikrosieci i magazynowania energii. Pan Ja-
kub Papiernik z Hitachi ABB Power Grids wygłosił 
referat pt. „Rozwiązania mikrosieci i magazynów 

energii w górnictwie”. Natomiast Pan Piotr Obrzut, także z Hitachi ABB 
Power Grids, zaprezentował pracę pt. „Rozwiązania poprawiające ja-
kość energii i efektywność energetyczną OZE – baterie kondensatorów 
i filtry wyższych harmonicznych”

Sesję poprowadzili Michał Kopacz z Instytutu Gospodarki Surowca-
mi Mineralnymi i Energią PAN oraz Rafał Pietrzak reprezentujący Hi-
tachi ABB Power Grids.

TEKST: PIOTR OLCZAK   FOTO: GRZEGORZ ŁYKO
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Budowa strategii przedsiębiorstw 
górniczych – zarządzanie projektami
Światowe górnictwo zanotowało, wbrew początkowym oczekiwaniom związanym z pandemią 

COVID-19, bardzo dobre wyniki produkcyjne i ekonomiczne. Branża przezwyciężyła wiele 

trudności operacyjnych oraz organizacyjnych m.in. tych dotyczących wymiany poglądów 

i doświadczeń pomiędzy światem nauki, praktyki i rynku. Również organizatorzy jubileuszowej 

XXX Szkoły Eksploatacji Podziemnej musieli poczekać na właściwy moment, aby zorganizować 

to doroczne wydarzenie.

Sesja „Budowa strategii przedsiębiorstw górniczych – zarządzanie 
projektami”, której patronem i współorganizatorem była Jastrzębska 
Spółka Węglowa została w całości poświęcona tematyce strategii. Re-
prezentanci JSW SA, PGE GiEK SA, LW Bogdanka SA, Takoni Sp z o.o. 
oraz AGH i Politechniki Śląskiej przedstawili w szerokiej perspekty-
wie zagadnienia z zakresu zarządzania projektami oraz zarządzania 
strategicznego, poprzez pryzmat własnych obserwacji i organizacji, 
w których pracują. Przedstawiciele JSW SA w swoich referatach za-
prezentowali tematykę budowy wartości strategicznej organizacji 
poprzez nowatorskie podejście do realizacji projektów o charakterze 
strategicznym oraz portfelowe zarządzanie projektami z  wykorzy-
staniem scenariuszowego podejścia wraz ze wsparciem narzędzia 
EPM. Każdy podmiot działający w  warunkach rynkowych powinien 
być przygotowany do zmiany scenariusza działania, dlatego też moż-
liwość dokonania analizy scenariuszowej opartej na portfelu posiada-
nych projektów jest kluczową kompetencją współczesnej organizacji. 
Unikatowym, na skalę europejską narzędziem jest Moduł Strategii 
będący w posiadaniu JSW SA. Jego istotą jest proste założenie: projek-
ty stanowią naturalną kontrybucję w postaci wartości strategicznej. 
System EPM agregujący wszystkie zmiany zachodzące w  aktualnie 
prowadzonych projektach, jednocześnie zgrupowanych w  portfele 
projektów, został zbudowany od podstaw tak, aby możliwe było za-
rządzanie każdym z nich. Jak podkreślili prelegenci, dzięki Modułowi 

Strategii, który jest integralną częścią narzędzia Enterprise Project 
Management, Jastrzębska Spółka Węglowa może budować swoją stra-
tegię w każdych, nawet najbardziej skrajnych warunkach, uzyskując 
maksimum wartości dla interesariuszy. 

Celem dokonania podsumowania pierwszej części sesji było zapro-
szenie do panelu dyskusyjnego ekspertów branżowych, którzy z jed-
nej strony posiadają bogate doświadczenie zawodowe w branży gór-
niczej, ale z drugiej są niekwestionowanymi autorytetami w świecie 
naukowym. Niezwykle istotnym jest fakt, iż dotychczas prowadzona 
przez nich działalność naukowa ulega stopniowej zmianie w kierun-
ku wdrażania projektowego podejścia. Zarówno uczelnie wyższe jak 
i instytuty badawcze przechodzą swoistą transformację z racji zmian 
w otoczeniu, podkreślając przy tym, że dzięki zmianie podejścia mogą 
dużo sprawniej wydobyć drzemiący potencjał oraz ukierunkować 
swoją strategię biznesową „pod klienta”. W  opinii ekspertów zgod-
nie wybrzmiała także teza, że niezależnie od zachodzących zmian 
w branży, sektor wydobywczy będzie nadal istniał, ponieważ wydo-
bywane surowce są podstawą dynamicznie rozwijającej się gospo-
darki, a zwłaszcza nowoczesnych zeroemisyjnych technologii. Dużym 
wyzwaniem będzie również zapewnienie wysoko wykwalifikowanych 
kadr, które sprostają tym wyzwaniom. Współcześni inżynierowie mu-
szą posiadać kompetencje sprawnego project managera, aby spraw-
nie zarządzać skomplikowanymi projektami.

TEKST: MACIEJ SZOŁTYSEK   FOTO: GRZEGORZ ŁYKO



Panel dyskusyjny: Transformacja 
górnictwa węgla kamiennego

Stało się już tradycją Szkoły, że wtorkowe popołudnia wypełnia spotkanie w Teatrze 

im. J. Słowackiego, które od kilku lat otwiera panel dyskusyjny dotyczący bieżących problemów 

związanych z szeroko rozumianym przemysłem wydobywczym i energetycznym. 

Do panelu zapraszamy ekspertów z różnych dziedzin, nie inaczej 
było i w tym roku. W panelu pt. „Transformacja górnictwa węgla ka-
miennego” głos zabrali: Janusz Gałkowski – Prezes SRK SA Dariusz 
Prostański – Dyrektor ITG KOMAG, Albert Gryszczuk – Prezes Krajo-
wej Izby Klastrów Energii, Artur Wasil – Prezes LW Bogdanka SA oraz 
Stanisław Prusek – Dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa. Dysku-
sję koordynował prof. Krzysztof Galos – Dyrektor IGSMiE PAN. Temat 
panelu obejmował szereg istotnych aspektów transformacji, na które 
zwracali uwagę poszczególni eksperci, które w skrócie można pod-
sumować słowami kluczowymi: ekologia, ślad węglowy, likwidacja 
kopalń, klastry energii, sprawiedliwa transformacja, zielona energia, 
magazyny energii, kultura energetyczna. Każdy z mówców wypowia-
dał się na temat tytułowej transformacji z punktu widzenia instytucji, 

którą reprezentował i przedstawiał problemy z jakimi już teraz mają 
do czynienia oraz jakie widzą na horyzoncie w perspektywie kilku-
nastu lat. Wypowiedzi wszystkich ekspertów dotyczące ich spojrze-
nia na problemy transformacji można podsumować stwierdzeniem, 
że transformacja branży górnictwa węglowego jest nieunikniona i jej 
realizacja nie będzie łatwa i bezbolesna. Natomiast jej koszty poniesie 
nie tylko nasze, ale i przyszłe pokolenie. 

Trudno przedstawić w miarodajnym skrócie ponad jednogodzinną 
dyskusję, dlatego w celu pełnego jej obejrzenia w całości odsyłamy do 
strony Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2021 (www.szkolaeksploata-
cji.pl, zakładka Video lub Program). Miło jest nam poinformować, że 
od tego roku dostęp do zasobów Szkoły jest otwarty i bezpłatny dla 
wszystkich chętnych po założeniu konta użytkownika. 

TEKST: JACEK JAROSZ   FOTO: GRZEGORZ ŁYKO

Od lewej: Janusz Gałkowski – Prezes SRK SA, Dariusz Prostański – Dyrektor ITG KOMAG, Albert Gryszczuk – Prezes Krajowej Izby Klastrów 
Energii, Artur Wasil – Prezes LW Bogdanka SA, Stanisław Prusek – Dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa, Krzysztof Galos – Dyrektor 
IGSMiE PAN
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International Mining Forum 2021 
– Green Scenarios

W ramach tegorocznej edycji Szkoły Eksploatacji Podziemnej, odbyła się sesja „International 

Mining Forum 2021 – Green Scenarios”, podczas której prezentowane były referaty, omawiające 

główne zagadnienia przedstawione szczegółowo w pięciu częściach monografii Green 

Scenarios: Mining Industry Responses to Environmental Challenges of the Anthropocene 

Epoch International Mining Forum 2021.

Wyniki najnowszych badań z zakresu nauk przyrodniczych wska-
zują, że dotychczasowy sposób zarządzania terenami po eksploatacji 
surowców mineralnych powinien być zmodyfikowany. Z przyrodni-
czego punktu widzenia tereny po eksploatacji surowców mineral-
nych, występujące w krajobrazach miejsko-przemysłowych stanowią 
oligotroficzne wyspy siedlisk lądowych, podmokłych i wodnych. W 
literaturze światowej wiele terenów po eksploatacji surowców mi-
neralnych prezentowanych jest, jako układy typu „Novel ecosyte-
sms”. Obszary te mogą stanowić unikalne siedliska pozwalające na: 
i.) wzbogacenie różnorodności biologicznej, ii.) powstawanie nowych 
układów gatunków, iii.) przebieg dynamicznych procesów adaptacyj-
nych, w skali lokalnej, a nawet regionalnej. 

Oligotroficzne siedliska mineralne są niezbędne, dla utrzymania 
prawidłowego funkcjonowania mozaiki ekosystemów krajobrazów 
miejsko-przemysłowych wobec powszechnie występujących nadmier-
nie nawożonych, eutroficznych, zabudowanych i zaprojektowanych 
obszarach. Niektóre z wyrobisk poeksploatacyjnych są miejscem ko-
lonizacji fauny i flory rozwoju ekosystemów oligotroficznych, przez co 
wspomagane jest funkcjonowania ekosystemów i środowiska. Wdro-
żenie najnowszej bio-geo-chemicznej i kompleksowej, holistycznej 
wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych do procedur zarządzania krajo-
brazem miejsko-przemysłowym, pozwoli na stopniową poprawę funk-
cjonowania ekosystemów a tym samym funkcjonowanie środowiska. 
Obszary takie są źródłem ważnych usług ekosystemowych.

TEKST: GABRIELA WOŹNIAK   FOTO: GRZEGORZ ŁYKO

International

Mining Forum



—
ABB AbilityTM Advanced Asset Health  
& Condition Monitoring  
Sprawne wykrywanie potencjalnych awarii  
w systemach przenośników taśmowych

Zapewnienie sprawnego transportu urobku jest istotnym elementem zachowania ciągłości 
produkcji i efektywnego funkcjonowania kopalni. Nieplanowane przestoje oraz awarie 
przenośników taśmowych generują znaczące koszty oraz straty produkcyjne. ABB oferuje 
nowoczesne systemy monitoringu przenośników taśmowych, pozwalające przewidzieć 
potencjalne awarie oraz zaplanować konserwację prewencyjną. abb.com/mining
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Gala Konkursowa XXX Szkoły 
Eksploatacji Podziemnej

TEKST: JACEK SOBCZYK i JAROSŁAW KULPA  FOTO: GRZEGORZ ŁYKO

Gala Konkursowa XXX edycji Szkoły Eksploatacji Podziemnej odbyła się tradycyjnie w Teatrze 
im. Juliusza Słowackiego. W trakcie wieczoru konkursowego wręczono nagrody i wyróżnienia 

w Konkursie Bezpieczna Kopalnia i Konkursie im. Prof. Bolesława Krupińskiego przyznawanego 
przez redakcję Przeglądu Górniczego. 
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Konkurs Bezpieczna Kopalnia odbywa się od 26 lat, 
promuje szeroko rozumianą kulturę bezpieczeństwa 
pracy w  górnictwie podziemnym, w  którym występują 
największe zagrożenia dla życia i zdrowia załogi. Od po-
czątku organizatorami Konkursu są: Wyższy Urząd Gór-
niczy, Fundacja „Bezpieczne Górnictwo” im. prof. Wa-
cława Cybulskiego oraz Szkoła Eksploatacji Podziemnej. 

Cele, jakie przyświecają Konkursowi Bezpieczna Ko-
palnia, to propagowanie działań prowadzących do osią-
gnięcia przez polskie górnictwo światowych standardów 
bezpieczeństwa pracy oraz premiowanie kopalń osiągają-
cych najlepsze wyniki z zakresu BHP w górnictwie.

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

Głównymi kryteriami, jakimi kierowano się przy wy-
borze najlepszych kopalń były:

• brak wypadków śmiertelnych i  ciężkich w  ostat-
nich trzech latach,

• liczba wypadków lekkich w kopalniach bez wypad-
ków śmiertelnych i ciężkich,

• liczba kolejnych dni bez wypadku w roku konkur-
su,

• występujące zagrożenia naturalne wg stopni, ka-
tegorii i klas,

• liczba załogi (w tym zatrudnienie pod ziemią),
• wielkość wydobycia,
• wskaźnik: liczba wypadków na 1000 osób zatrud-

nionych.

Z  uwagi na ograniczenia epidemiologiczne wywoła-
ne COVID-19 Kapituła Konkursu Bezpieczna Kopalnia 
obradowała w  trybie konsultacji online. Członkowie 
Kapituły otrzymali do analizy materiały dotyczące po-
szczególnych kopalń przygotowane przez pracowników 
Departamentu Warunków Pracy i  Szkolenia Wyższego 
Urzędu Górniczego.

Pomimo indywidualnego głosowania, werdykt dotyczący wyboru 
laureatów konkursu Bezpieczna Kopalnia był jednogłośny.

Laureatami konkursu Bezpieczna Kopalnia za rok 2020, w kategorii 
„kopalnie węgla kamiennego” zostały:

I miejsce 
PGG SA, KWK SOŚNICA

II miejsce ex aequo
PGG SA, KWK BOLESŁAW ŚMIAŁY
JSW SA, KWK JASTRZĘBIE-BZIE

III miejsce 
PGG SA, KWK WUJEK

Wyróżnienie 
PGG SA, KWK RUDA, Ruch POKÓJ

W kategorii „kopalnie rud miedzi” w roku 2020, Kapituła Konkursu 
Bezpieczna Kopalnia nie przyznała wyróżnienia, z uwagi na zaistniałe 
w ostatnich trzech latach wypadki śmiertelne.

Komitet redakcyjny Przeglądu Górniczego za najlepszy artykuł 
upowszechniający doświadczenia kopalń podziemnych w  zakresie 
działań skutkujących poprawą bezpieczeństwa górniczego i ekono-
micznej efektywności eksploatacji złóż przyznał trzy równorzędne 
nagrody za 3. miejsce, dwie równorzędne nagrody za 2. miejsce oraz 
jedną główną nagrodę. Zwycięzcą okazał się dr hab. inż. Wojciech 
Naworyta z  Akademii Górniczo-Hutniczej za artykuł pt.: „Dysku-
sja o problemach nauk geologicznych i górniczych w świetle nowej 
ustawy o  szkolnictwie wyższym i  nauce”. Nagrody na Gali wręczyła 
Pani Agata Ptak, zastępca Redaktora Naczelnego. Wszyscy nagrodzeni 
wystąpili w  sesjach tematycznych na XXX Szkole Eksploatacji Pod-
ziemnej.
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Jubileuszowego wydania

Materiałów Konferencyjnych SEP
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Partnerzy, Sponsorzy i Patroni 
XXX Szkoły Eksploatacji Podziemnej

Podczas Uroczystej Gali Konkursowej XXX Szkoły Eksploatacji Podziemnej mieliśmy wielką 

przyjemność podziękować naszym niezawodnym Sponsorom i Partnerom, którzy w wymierny 

sposób wsparli nasze tegoroczne obrady. 

Okolicznościowe Certyfikaty Partnerskie trafiły w ręce przedstawi-
cieli: KGHM Polska Miedź SA, KGHM Cuprum, JSW SA, LW Bogdanka 
SA, ZGH Bolesław SA, KS Wieliczka, ABB, Hitachi ABB Power Grids, 
Komatsu JOY, Famur SA, PBSz SA, DataMine, George Fischer, Skanix 
oraz firmy Dremex. 

Korzystając z okazji, jaką dają łamy Biuletynu SEP, jeszcze raz ser-
decznie dziękujemy i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Szkoły. 

W szczególności dziękujemy KGHM Polska Miedź SA, od lat Głów-
nemu Partnerowi SEP za to, że w tym roku dzięki właśnie „Polskiej 
Miedzi” udało nam się zdygitalizować i opracować edytorsko wszyst-
kie 30 wydań Materiałów Konferencyjnych Szkoły, które teraz można 
przeczytać (prawie 20 000 stron) na naszej stronie (Szkoła 2021) pod 
banerem: 

Zapraszamy zatem do lektury i do udziału w kolejnej Szkole w lutym 2022 roku.
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