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Wiele kopalni zmaga się z 
problemami transportu i utrzymania 
rurociągów do przesyłu materiałów 
sypkich jak żwir lub piasek. 
Mechaniczny system łączenia 
rur Victaulic pozwala na szybki 
montaż rurociągów dużych średnic, 
dzięki wielokrotnej możliwości 
wykorzystania połączeń Victaulic 
montaż i serwis lini przesyłowych 
jest prosty i łatwy.

Od ponad 100 lat firma Victaulic dostarcza 
kompleksowe rozwiązania do transportu 
materiałów sypkich i agresywnych.

Advanced Groove System (AGS™)

• Mechaniczny system łączenia rur

• Montaż w każdych warunkach pogodowych 

• Łączniki jak i cały system wielokrotnego użytku

• Duże ograniczenie kosztów pracy 

• Łączniki elastyczne pozwalają na ruch liniowy oraz odchylenie kątowe

• Poprawność wykonania połączenia poprzez inspekcję wzrokową

• Brak konieczności wykonania prześwietlenia spawów

• Zakres średnic 14"/DN350 do 78"/DN1950

• Montaż rurociągów bez zgrzewania

• Szybka instalcja w każdych warunkach

• Brak konieczności używania specjalistycznych maszyn

• Montaż bez momentu dokręcenia

• Can be installed on vertically oriented piping

• Dedykowany do lini przesyłowych na i pod powierzchnią

• Zakres średnic od 2"/DN 50 do 36"/DN900

victaulic.com 
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Za nami trzydziesta pierwsza Szkoła Eksploatacji Podziemnej, która przeszła do historii i obok 

ciekawych obrad w sesji plenarnej, gdzie wysłuchaliśmy ciekawych wystąpień i gdzie ostatecznie 

nie dowiedzieliśmy się o ile wzrośnie wydobycie Polskiej Grupy Górniczej SA, co wtedy jeszcze nie 

miało tak istotnego znaczenia a dzisiaj ma kluczowe dla wszystkich korzystających z węgla jako 

nośnika energii cieplnej i elektrycznej. 

Za nami 31. przed nami 
32. Szkoła Eksploatacji Podziemnej

Szkołę zapamiętamy pewnie z  wzruszającego wideo - połącze-
nia z  prof. Romanem Dyczkowskim z  Uniwersytetu Technicznego 
w  Dnipro, wielkim sympatykiem Szkoły, ale także organizatorem 
Ukraińsko Polskiego Centrum Współpracy, któremu przekazaliśmy 
wyrazy solidarności i wsparcia. Zapamiętamy też pewnie pasjonu-
jącą licytację trzech obrazów będących wspólnym dziełem trzech 
malarek z Polski i Ukrainy: Kamili Kurczab (autorki pomysłu), Oleny 
Biełowej i  Lilli Mikhaeliny zorganizowaną przy współpracy z  Fun-
dacją dla AGH na rzecz pomocy dzieciom i  młodzieży ukraińskiej. 
Jak napisały wspaniałe malarki w  oświadczeniu ,,choć mają różne 
doświadczenia i  każda z  nich odebrała inne wykształcenie posta-
nowiły przezwyciężyć różnice i podjąć się wyzwania połączenia nie 
tylko stylów artystycznych, ale i odnalezienia wspólnego mianownika 
w postrzeganiu świata”. A wszystko z chęci pomocy innym…

 Przed nami trzydziesta druga Szkoła Eksploatacji Podziemnej, 
która odbywać się będzie w  niezwykłych okolicznościach. Wiele 
wskazuje, że odbędzie się przy trwającej agresji Rosji na Ukrainę. 
Wojna, która ma coraz bardziej wyniszczający charakter dla gospo-
darki ukraińskiej będzie w  dalszym ciągu pierwszym elementem 

codziennych wiadomości. Drugą zaskakującą okolicznością dla wielu 
z nas jest funkcjonowanie polskiej gospodarki, a przede wszystkim 
licznego grona Polaków w warunkach niedoboru węgla -podstawo-
wego źródła ciepła jakim jest on od lat dla licznego grona odbior-
ców indywidualnych, jak ładnie nazywają tą kategorię użytkowników 
autorzy różnych statystyk gospodarczych. Zaniedbania, a  przede 
wszystkim brak wyobraźni legły u podstaw bardzo słusznej bezpre-
cedensowej decyzji, jaką było zaprzestanie importu węgla z  Rosji. 
Brak analizy sytuacji energetycznej i pośpiech w jej podjęciu ozna-
cza dzisiejsze konsekwencje. Nie ulega wątpliwości, że uruchomie-
nie dodatkowego wydobycia o niebagatelnej skali kilku milionów ton 
nie jest możliwe w krótkim okresie. Brak ciągłego ruchu kopalń (dziś 
w tym systemie pracują kopalnie LW Bogdanka SA i PG Silesia SA), co 
jest standardem w światowym górnictwie jest pierwszą, aczkolwiek 
nie jedyną przeszkodą dla uzyskania wzrostu produkcji węgla. Pro-
blem importu węgla z morskiego kierunku to potężne wyzwanie lo-
gistyczne, tak dla portów jak i transportu do odbiorców w głębi kraju.  

Jako Szkoła Eksploatacji Podziemnej, której głównym celem jest 
reakcja na codzienne kłopoty górnictwa o czym wielokrotnie pisa-

TEKST: jerzy kIckI   fOTO: grzegorz łyko
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łem przed laty i tym razem zareaguje na niezwykłą sytuację w licz-
nych wystąpieniach. Przedstawimy działania, które mogą wpłynąć 
na zmianę bardzo niekorzystnej sytuacji z  jaką mamy do czynienia 
wskutek niedoboru węgla na rynku. Tym bardziej jest to ważne, iż 
jesteśmy w trakcie transformacji energetycznej. Transformacji, któ-
ra dla krajów najsilniejszych gospodarczo oznacza powolne rozstanie 
z dotychczasowym modelem energetyki wykorzystującej paliwa ko-
palne. Kluczowym działaniem w procesie tworzenia nowego modelu 
energetyki od wielu lat pozostaje energetyka jądrowa i wiele wska-
zuje, że istotny krok naprzód będzie możliwy dzięki inicjatywie firm, 
które dostrzegły szansę znacznego kroku naprzód w procesie dekar-
bonizacji poprzez budowę bloków SMR (Small Modular Reactors), 
o czym na sesji plenarnej XXXI SEP mówił, prof. Jerzy Niewodniczań-
ski, były Prezes Polskiej Agencji Atomistyki. Reaktory SMR są nowym 
rozwiązaniem w energetyce jądrowej, które sprawia, że prąd może 
stać się łatwiej dostępny niż w przypadku tradycyjnych inwestycji, 
a to za przyczyną modułowej budowy i znacznie szybszego procesu 
realizacji. W warunkach polskich tempo transformacji energetycznej 
jest ogromnym wyzwaniem dla całej gospodarki i  sektora energe-
tycznego, w  którym dominuje energetyka konwencjonalna oparta 
na węglu, choć wyniki transformacji szczególnie w ostatnim okresie 
budzą uznanie. Z danych Agencji Rynku Energii wynika, że w 2021 
roku blisko 16,9% energii elektrycznej w  Polsce wyprodukowano 
w instalacjach OZE (30,4 TWh). Największy udział miała energetyka 
wiatrowa, która odpowiedzialna była za 15 TWh. W  dalszym ciągu 
najważniejszym graczem i dostawcą energii pozostawał węgiel, któ-
rego udział przekroczył 70%. OZE stanowiły w ubiegłym roku ponad 
30% zainstalowanej mocy z czego energetyka wiatrowa 7,1 GWp, fo-
towoltaika 7,7 GWp. W ciągu ostatnich trzech lat zainstalowana moc 
wzrosła 1 551 MWp do 7 670 MWp w  2021 roku. Gwałtowny rozwój 
i niestabilna produkcja OZE będąca pochodną niestabilnych i zmien-
nych warunków pogodowych wymuszają powstawanie rozwiązań 
stabilizujących i poprawiających bilansowanie mocy w nowych elek-
trowniach wiatrowych i źródłach fotowoltaicznych. Jako najczęściej 
stosowane rozwiązanie pełniące rolę magazynu energii i  służące 
stabilizacji wykorzystywane są elektrownie szczytowo – pompo-
we, odgrywające w wielu krajach rolę dominującą np. w USA 99%, 

Australii 94%. Świat poszukuje też innych 
rozwiązań, uważając magazyny energii za 
filary rozwoju energetyki w  przyszłości. 
Podejmowane są działania mające na celu 
wykorzystanie do tego celu likwidowanych 
kopalń. Stąd też w programie Szkoły poja-
wi się po raz kolejny sesja poświęcona tej 
tematyce.    

Jednym z  ważnych tematów, który jest 
teraz obecny i pewnie będzie jeszcze obec-
ny prze wiele lat, to temat cyberbezpie-
czeństwa, o  którym niektórzy mówią, że 
pozostaje najważniejszym tematem funk-
cjonowania każdej gospodarki. Tylko nie-
wiele osób dostrzegło fakty poprzedzające 
inwazję Rosji na Ukrainę, jaka miała miej-
sce 24 lutego b.r., a mianowicie kilka cybe-
rataków poprzedzjących moment inwazji. 
Pierwszy miał miejsce 23 grudnia 2015 
roku, następny prawie rok później, kolejny 
27 czerwca 2017 roku. Właśnie o  tych ata-
kach pisze Nicole Perlroth w  pasjonują-

cej książce ,,Cyberbroń i  wyścig zbrojeń. Mówią mi, że tak kończy 
się świat” (MT Biznes, Warszawa, 2022). W  wyniku ataku przestały 
działać ukraińskie sieci energetyczne, bankomaty, sieć internetowa, 
zakłócono działanie firm farmaceutycznych i  spedycyjnych. Koszty 
ataków liczone były w miliardach dolarów. A początek wyścigu po cy-
berbroń miał miejsce po ataku na World Trade Center w 2001 r., kie-
dy to Amerykanie ściągając najlepsze grupy informatyków z różnych 
centrów w USA, w krótkim czasie stworzyli zestaw cybernetycznej 
broni masowego rażenia. Tylko, jak to zwykle bywa, to co ma być taj-
ne często wypływa. I już wkrótce okazało się, że trafiła ona do licz-
nych grup hakerów m.in. w Rosji i Chinach. I jak pisze Nicole Perlroth 
kwestią czasu pozostanie, kiedy doczekamy się katastrofy na miarę… 
Pearl Harbour, czyli jednego uderzenia jakie niemal rozbiło amery-
kańską armię w rejonie Pacyfiku. Miejmy nadzieję, że do realizacji tej 
katastroficznej wizji nie dojdzie a wiele działań takich jak nasze i tych 
o najwyższej skali do tego się przyczyni. 

Przy okazji Jubileuszowej szkoły trzydziestej przytoczyłem frag-
ment znakomitej piosenki Wojciecha Młynarskiego pt. „Jeszcze gra-
my w zielone”, który wydaje mi się dzisiaj jeszcze bardziej aktualny:

Jeszcze w zielone gramy, chęć życia nam nie zbrzydła
Jeszcze na strychu każdy klei połamane skrzydła
I myśli sobie Ikar, co nieraz już w dół runął
 „Jakby powiało zdrowo to bym jeszcze raz pofrunął”
Jeszcze w zielone gramy, choć życie nam doskwiera
Gramy w nim swoje role, naturszczycy bez suflera
W najróżniejszych sztukach gramy, 
lecz w tej co się skończy źle jeszcze nie
Jeszcze nie, długo nie. 

 I powiało nam. Gospodarka potrzebuje węgla, a nam z ogromnym 
trudem jawi się realizacja tych potrzeb. Mam nadzieję, że chociaż 
w części działania podejmowane przez naszych Uczestników przy-
czynią się do poprawy sytuacji a o nich i planach dowiemy się już na 
obradach trzydziestej drugiej Szkoły Eksploatacji Podziemnej. Obok 
„nowych” sesji serdecznie zapraszam do udziału w  sesjach, które 
tradycyjnie towarzyszą nam od wielu lat. 
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Sesje XXXII Szkoły Eksploatacji 
Podziemnej 
27.02–1.03 2023

• Sesja Plenarna: Nowe Oblicze Energetyki

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

• Geomatyka Górnicza

• 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

• Sesja im. prof. Walerego Goetla: Likwidacja kopalń – i co dalej?

• Wyzwania techniczne rosnącej skali zagrożeń naturalnych

• Budownictwo szybowe

• System Magazynowania Energii szansą nowoczesnego 
górnictwa

• Monitoring, łączność i zasilanie w podziemnych zakładach 
górniczych

• Uwarunkowania głębokiej eksploatacji pod obiektami 
chronionymi
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PONiEDZiałEk – 27.02.2023, SaLE WykłaDOWE HOtELU

07:00 – 10:00 Rejestracja uczestników

10:00 – 13:00 Sesja Plenarna

13:00 – 14:00 Obiad

14:00 – 19:00 Obrady w sesjach

19:00 – 20:00 kolacja

20:00 – Wieczór SEP

Program ramowy XXXII Szkoły 
Eksploatacji Podziemnej 

27.02–1.03 2023

WtOREk – 28.02.2023,  
SaLE WykłaDOWE HOtELU, tEatR iM. J. SłOWackiEGO

08:00 – 09:00 Śniadanie

09:00 – 14:00 Obrady w sesjach

14:00 – 15:00 Obiad

15:00 – 16:00 Przejazd do teatru im. J. Słowackiego

16:00 – 20:00 Raporty Branżowe i Gala konkursowa w teatrze

20:00 – Spotkanie towarzyskie

ŚRODa – 1.03.2023, SaLE WykłaDOWE HOtELU

08:00 – 09:00 Śniadanie

09:00 – 12:00 Obrady w sesjach

12:00 – Wyjazd uczestników
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Wydarzenia artystyczne na XXXI SEP 

Ktoś kiedyś rozwijając znane powiedzenie, powiedział, że „Muzyka łagodzi obyczaje a jazz je 

kształtuje”. Można się z tym oczywiście zgodzić bądź nie, ale my wychodzimy z założenia, że zawsze 

warto próbować i właściwie od pierwszego naszego spotkania proponujemy każdego roku jakiś 

ciekawy koncert muzyczny i często jest to właśnie jazz w różnych konfiguracjach personalnych 

i wieloraki gatunkowo.

W tym roku na wieczorze muzycznym gościliśmy znanego pianistę 
jazzowego i propagatora muzyki a przy tym profesora Akademii Mu-
zycznej w Krakowie – Wojtka Groborza z jego nowym pomysłem na 
granie - „projektem” jak to się obecnie mówi, pod nazwą Orchestra 
Dedicated. Uzasadniając swoją obecną aktywność, artysta sam o so-
bie powiedział podczas otwarcia koncertu: „jestem trepem specjali-
zującym się w nieustannym wyważaniu otwartych drzwi” i … wokół 

tej idei oraz w hołdzie dla muzyki Janusza Muniaka zgromadził grupę 
młodych muzyków, którzy gotowi są razem z nim to czynić.

Czy trafili w gusta sympatyków jazzu zebranych licznie na wieczor-
nym koncercie? Po reakcjach w trakcie i rzęsistych brawach po kon-
cercie należy sądzić, że tak a wywołanie muzyków do bisu pozwala 
mieć nadzieję, że to nie ostatni ich koncert podczas naszych corocz-
nych spotkań.

TEKST: jacek jarosz i jarosław kulPa   fOTO: grzegorz łyko

Orchestra Dedicated Wojtka Groborza,  
czyli „Wieczór z jazzem”
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Wydarzenia artystyczne drugiego dnia konferencji

Na początku obrad zostało zorganizowane wideo połączenie z na-
szym przyjacielem i wielokrotnym uczestnikiem Szkoły prof. Roma-
nem Dyczkowskim z Uniwersytetu Technologicznego w Dnipro, któ-
remu przedstawiciele Komitetu Organizacyjnego przekazali słowa 
uznania i wsparcia dla walczącej Ukrainy. Prof. Roman Dyczkowski 
podziękował za dotychczasowe wsparcie dla Ukrainy i  zaapelował 
o  jego kontynuowanie. Całość jego wystąpienia została na koniec 
skwitowana gromkimi brawami przez tłumnie zgromadzonych 
uczestników Szkoły Eksploatacji Podziemnej.

Kolejnym z  punktów obrad w  Teatrze im. J. Słowackiego była, 
również wpisująca się w  tragiczne wydarzenia na Ukrainie, chary-
tatywna licytacja unikalnych obrazów stworzonych wspólnie przez 
trzy malarki. Pierwsza z  nich Olena Bielowa jest absolwentką pe-
dagogiki oraz Akademii Sztuk Pięknych na Krymie. Kamila Kurczab 
z  wykształcenia psycholożka, obecnie studiuje malarstwo na Aka-
demii Sztuk Pięknych w  Łodzi. Ostatnia malarka Lilia Mikhailina 
ukończyła Narodowy Uniwersytet w Dnipro na Wydziale Malarstwa. 
Licytację obrazów poprowadziła Pani Beata Schimscheiner, absol-

Punktem kulminacyjnym Szkoły były obrady związane z jubileuszami 35-lecia IGSMiE PAN 
i 40-lecia wydobycia w LW Bogdanka SA oraz Gala Konkursowa w Teatrze im. J. Słowackiego. 
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wentka PWST w Krakowie, od 1990 roku aktorka Teatru Ludowego 
z  Krakowa – Nowej Huty. Co ciekawe, z  perspektywy uczestników 
Szkoły Eksploatacji Podziemnej, aktorka urodzona na Górnym Ślą-
sku w rodzinie górniczej, tata Pani Beaty pracował jako górnik-przo-
dowy w  zlikwidowanej już kopalni węgla kamiennego „Prezydent” 
w Chorzowie. W trakcie licytacji zdołano zebrać kwotę 17 700 zł. która 
w całości została przekazana na wsparcie dla uzdolnionych muzycz-
nie dzieci z Ukrainy.

Podczas wtorkowych obrad w  Teatrze uczestnicy Szkoły mieli 
okazję posłuchać kilku mini koncertów. Pierwszym z nich był wy-

stęp trio w  składzie Krzysztof Lasoń – skrzypce, Stanisław Lasoń 
– wiolonczela oraz Bohdan Kryvopust – fortepian. Zaprezentowali 
oni swoje kompozycje oraz utwory ukraińskich twórców Zoltana 
Almashiego i  Jewhena Stankowycza. Całość naszych wtorkowych 
obrad wieńczyła Gala Konkursowa, z  udziałem młodych artystów, 
podopiecznych Fundacja Pro Musica Bona, którą od lat wspieramy. 
Wystąpili podczas niej: Oleg Dyyak - akordeon, Anna Dyyak – wio-
lonczela, Rostyslav Fisher-Dublianytsia – sopiłka, klarnet, Sviatoslav 
Fisher-Dublianytsia – gitara, Eryk Koszela – fortepian oraz Yehuda 
Prokopowicz – fortepian.
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GLOBAL EXPERTISE, LOCALLY ENABLED 
SANDVIK EXPERTISE ON SITE
As an Expertise On Site (EOS) customer you get only the best and most qualified Sandvik global experts to 
improve your mine productivity and safety. EOS is not about carrying out regular maintenance activities, 
but rather our Global on-site experts will focus exclusively on add-value activities such as: Advanced 
planning, On-the-job coaching, Equipment health check monitoring, Overall mine site conditions 
assessments and In-depth equipment inspections. All to make sure you, the customer,  get the absolute 
best value out of Sandvik Fleet. 

Expertise on Site offers you full transparency on what value Sandvik provides to you in terms of 
productivity and availability gains. We want you to see exactly what you are getting in return for the 
investment on this premium service solution. At the same time benefit from our experience and expertise 
so you can focus on what’s most important – your core business.

BECOME THE LEADER AND TAKE YOUR MINE TO THE NEXT LEVEL.
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Dobre praktyki w zapewnieniu 
stateczności wyrobisk korytarzowych

Sesje tematyczne poświęcone problematyce utrzymania stateczności wyrobisk korytarzowych od 
lat stanowią nieodłączny punkt programu kolejnych edycji Szkoły Eksploatacji Podziemnej.

Podczas ubiegłej XXXI SEP sesja pn. „Dobre praktyki w zapewnie-
niu stateczności wyrobisk korytarzowych” odbyła się w pierwszym 
dniu konferencji, tj. poniedziałek 11.04.2022 r. w godzinach 16:00-
19:00. Prowadzącymi sesję byli Zbigniew Niedbalski (AGH) oraz Sta-
nisław Duży (Politechnika Śląska). 

W ramach sesji przedstawiono 12 referatów o tematyce związanej 
ze statecznością wyrobisk korytarzowych utrzymywanych w różno-
rodnych warunkach geologiczno – górniczych.

Prowadzona eksploatacja węgla kamiennego w warunkach kopalń 
polskich przebiega na dużej głębokości, gdzie wytężenie górotworu 
WG =ɣ∙H/Rc >0,8 (dla średnich najczęstszych warunków ɣ=25kN/m3, 
H=1000m, Rc = 30 MPa) prowadzi do znacznych konwergencji wy-
robisk i koniecznego ich wzmacniania, jak i przebudowy. W praktyce 
istnieje konieczność nowego podejścia dla zagadnień projektowania, 
konstrukcji, technologii wykonania, nadzoru nad wykonawstwem 
oraz użytkowaniem. 

Autorzy referatów od strony praktycznej swoich własnych do-
świadczeń przedstawili nowoczesne, często innowacyjne rozwiąza-
nia zwiększające stateczność wyrobisk korytarzowych.  Interesującą 

stroną sesji stanowiło poddanie ocenie wielu istniejących teorii i roz-
wiązań wraz z przedstawieniem rozwiązań o charakterze innowa-
cyjnym zwiększającym stateczność wyrobisk górniczych wykonywa-
nych na dużej głębokości w warunkach wytężenia górotworu WG >1.

Sesja od lat współtworzona jest przez prelegentów ze środowiska 
naukowego i przemysłu, co stanowi pomost dla kompleksowej pre-
zentacji omawianych zagadnień, zarówno od strony teoretycznej, 
badawczej jak i empirycznej. Tym samym rokrocznie aranżuje okazję 
do żywej i owocnej dyskusji.

Patronat sesji podjęła firma DREMEX Sp. z o.o., która od wielu lat 
prowadzi aktywną działalność w zakresie produkcji najwyższej jako-
ści obudów górniczych. Ponadto, zajmuje się organizacją seminariów 
i konferencji dla oceny ich przydatności i dalszych perspektyw roz-
wojowych. Szczególnie owocne są produkowane i rozwinięte syste-
my obudów specjalnych spłaszczonych typu ŁPSp, obudów łukowych 
zmodyfikowanych ŁPzm, obudów specjalnych kołowych, eliptycz-
nych i owalnych z pojedynczych i podwójnych kształtowników gię-
tych normalnie lub odwrotnie o konstrukcji z ograniczoną podatno-
ścią dla kapitalnych wyrobisk górniczych.

TEKST: sylwester kaczmarzewskI   fOTO: grzegorz łyko
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Sesja im. prof. Walerego Goetla: 
Likwidacja kopalń - i co dalej?

Problemy związane z likwidacją kopalń goszczą podczas obrad Szkoły od lat w różnej konfiguracji 
tematycznej. W tym roku sesja ta zyskała bardzo znamienitego patrona w osobie profesora 

Walerego Goetla propagatora zrównoważonego rozwoju oraz twórcy (w roku 1965) sozologii, czyli 
dyscypliny nauki zajmującej ochroną środowiska w kontekście zmian jakie w nim zachodzą na 

skutek działalności człowieka oraz sposobów zapobiegania ich negatywnym skutkom.

W takim też duchu toczyły się w poniedziałkowe popołudnie ob-
rady tegorocznej sesji poświęconej zagadnieniom likwidacji kopalń 
i  działaniom post likwidacyjnym. Prowadzącymi sesję byli Anna 
Ostręga z AGH oraz Jerzy Kicki z IGSMiE PAN. Z uwagi na szacowne-
go patrona sesji w swoim wystąpieniu Jerzy Kicki podjął się trudnej 
roli przedstawienia w krótkim czasie historii kilkudziesięciu lat na-
ukowej i społecznej działalności profesora Walerego Goetla, postaci 
niezwykle zasłużonej, aczkolwiek nieco zapomnianej przez współ-
czesnych. Podczas sesji wygłoszono sześć referatów tematycznych 
a swoiste wprowadzenie do nich stanowiła prezentacja pt. „Likwi-
dacja kopalń i co dalej?” autorstwa Anny Ostręgi i Marka Cały z AGH, 
w  ramach, której jej współautorka przedstawiła projekty związane 
z  likwidacją kopalń, rekultywacją i  rewitalizacją terenów pogórni-
czych prowadzone w ostatnim czasie na Wydziale Inżynierii Lądowej 
i  Gospodarki Zasobami AGH. Do tej tematyki nawiązywało wystą-
pienie Anny Szewczyk-Świątek z AGH, która na przykładzie Rejonu 

Szybowego Lubin Zachodni KGHM Polska Miedź SA przedstawiła 
optymalne wykorzystanie dziedzictwa górniczego w  kierunku go-
spodarki o  obiegu zamkniętym. Kolejne referaty poruszały tematy 
związane z  konkretnymi działaniami o  aspektach sozologicznych 
zmierzającymi do ochrony i rewitalizacji obszarów pogórniczych za-
równo w Górnośląskim jak i Dolnośląskim Zagłębiu Węglowym. Do 
pełnych prezentacji wszystkich wystąpień odsyłamy na stronę in-
ternetową SEP, gdzie pod zakładką Program zamieszczono nagrania 
wideo wszystkich referatów.

Zgodnie z sugestiami wyrażonymi przez uczestników sesji podczas 
kolejnej Szkoły sesja pod patronatem prof. Goetla będzie kontynu-
owana a  jej pełną tematykę przedstawimy na stronie internetowej 
SEP 2023. Możemy już teraz uchylić rąbka tajemnicy i zasygnalizować, 
że kilka referatów poświęconych będzie przedstawieniu problemów 
jakie towarzyszą (i z pewnością jeszcze będą towarzyszyły) procesowi 
likwidacji kopalni w przypadku ZGH Bolesław.

TEKST: jacek jarosz   fOTO: grzegorz łyko
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Geomatyka Górnicza  
– 15 lat Komisji Geomatyki Górniczej

W ramach sesji Geomatyki górniczej podczas XXXI Szkoły Eksploatacji Podziemnej 

obchodziliśmy 15 rocznicę istnienia Komisji Geomatyki Górniczej Polskiego Towarzystwa 

Informacji Przestrzennej.

Trwająca od 2010 roku współpraca Szkoły Eksploatacji Podziemnej 
oraz Komisji zaowocowała do tej pory 16 sesjami, podczas których 
wygłoszono blisko 200 referatów. W tym czasie na podstawie wygło-
szonych referatów opublikowane zostały również dwie monografie. 
W 2022 roku obradom sesji przewodniczyli Artur Krawczyk z AGH 

oraz Ewa Warchala z KGHM Polska Miedź SA a patronem była firma 
Datamine.

W  pierwszej części sesji Mateusz Twardowski z  KGHM Polska 
Miedź SA przedstawił zastosowanie trójwymiarowego modelu lito-
stratygraficznego do wsparcia geologii górniczej. Adam Cichowlas 

TEKST: artur krawczyk   fOTO: grzegorz łyko
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i  Joanna Kuchenbecker-Gacka, repre-
zentujący JSW SA, w  swoich referatach 
zaprezentowali zastosowanie systemów 
komputerowych do modelownia złóż 
i  planowania ich eksploatacji ze szcze-
gólnym uwzględnieniem zagadnień 
związanych z czystością wybierania oraz 
uciążliwością warunków geologiczno-
-górniczych. Szymon Olesz z firmy Data-
mine przedstawił wybrane funkcje nowej 
wersji systemu MineScape. Narzędzie to 
zostało również zaprezentowane przez 
Andrzeja Gądka z PGE GiEK SA w refera-
cie omawiającym zastosowanie modelu 
złoża w górnictwie odkrywkowym.

Tematyka skaningu laserowego w geo-
matyce górniczej została poruszona 
przez Wojciecha Stolarskiego z  firmy 
Geotronics Dystrybucja Sp. z  o.o. jak 
również, w  drugiej części obrad, przez 
Grzegorza Żychonia z  PGG SA oraz Ra-
dovana Kukutscha z  Czeskiej Akademii 
Nauk. Adrian Brol przedstawił system 
rejestracji zgłoszeń powstrząsowych 
z  zastosowaniem technologii Voicebot 
w  PGG SA. Tematyka zarządzania ma-
jątkiem trwałym znajdującym się w wy-
robiskach górniczych była przedmiotem 
wystąpienia Michała Kłosa z firmy PRGW 
Sp. z o.o.

Artur Krawczyk z AGH wystąpił w tym 
roku w podwójnej roli prowadzącego se-
sję oraz autora dwóch wystąpień. Pierw-
sze z  nich dotyczyło jubileuszu Komisji 
Geomatyki Górniczej, jej owocnej współ-
pracy z  SEP oraz drugie, przygotowane 
we współpracy z Nataszą Brzozoń-Patałą 
z JSW SA, w którym zaprezentował moż-
liwości zastosowania wolnego oprogra-
mowania QGIS w dziale mierniczym ko-
palni węgla kamiennego.

Już teraz serdecznie zapraszamy Pań-
stwa do zgłaszania referatów do sesji 
Geomatyki Górniczej na XXXII Szkołę 
Eksploatacji Podziemnej. Obrady sesji 
będą dotyczyły m.in. zagadnień związa-
nych z  zastosowaniem nowoczesnych 
systemów komputerowych do optymali-
zacji produkcji górniczej oraz podnosze-
nia dokładności informacji o  strukturze 
i  jakości złoża. Nie zabraknie również 
tematów związanych z  nowoczesnymi 
technikami pomiarowymi, w  szczegól-
ności z  techniką skaningu laserowego 
oraz wykorzystaniem dronów do pozy-
skiwania danych przestrzennych zarów-
no na powierzchni jak i w podziemnych 
wyrobiskach górniczych.
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System Magazynowania Energii 
szansą nowoczesnego górnictwa

Podczas XXXI edycji SEP po raz pierwszy została zorganizowana  
sesja dotycząca magazynowania energii. 

Wprowadzenia do sesji dokonał Piotr Olczak (Instytut Gospodarki 
Surowcami Mineralnymi i Energią PAN), przybliżając kontekst zapo-
trzebowania na magazynowanie energii wynikający ze wzrostu mocy 
zainstalowanej w  fotowoltaice. Następnie miały miejsce trzy wystą-
pienia dotyczące idei Śląskiego Systemu Magazynowania Energii: jako 
pierwszy Dariusz Prostański, dyrektor Instytut Techniki Górnicz-
nej KOMAG,  przedstawił dostępne rozwiązania i kierunki rozwoju, 
Bartosz Polnik (ITG KOMAG) omówił koncepcję Systemu, a Andrzej 
Chmiela (Spółka Restrukturyzacji Kopalń SA) wygłosił referat pt. 
„Systemy magazynowania energii szansą transformacji terenów po-
górniczych na Śląsku”.

Kolejne trzy prezentacje dotyczyły komercyjnie już dostępnych 
rozwiązań. Mariusz Bednarski (Vast Energy) przedstawił „Studium 
wykonalności hybrydy farmy fotowoltaicznej i magazynu energii dla 
klastra energetycznego na terenach pokopalnianych”, Kami Talar 
(NRG Project sp. z o.o.) „Tryby pracy magazynu energii wspierające 
nowoczesne sieci Smartgrid w górnictwie”, a Grzegorz Kozioł repre-
zentujący firmę Huawei (sponsora sesji) „Przykład realizacji farmy 
fotowoltaicznej 100MW, wyzwania, szanse, nowe podejście”. Paweł 
Strzałkowski, również z firmy Huawei, dodatkowo przedstawił ideę 
sieci elektroenergetycznych w przyszłości.

Magazynowanie energii elektrycznej związane jest z  systemami 
zarządzania BMS, które m.in. sterują napięciem, kontrolują tempera-
turę ogniw w akumulatorach. Jaki to ma wpływ na pracę magazynów 
energii zaprezentował Wojciech Kurpiel (ITG KOMAG). Łukasz Bartela 
(Politechnika Śląska) przedstawił analizę systemów magazynowania 

energii w sprężonych gazach wykorzystujących szyby pokopalniane.
Nowe rozwiązanie akumulatorowego układu zasilającego dla sa-

mojezdnych wozów strzelniczych przedstawił Przemysław Deja (ITG 
KOMAG). Natomiast na koniec prawie pięciogodzinnej sesji Bartosz 
Polnik przedstawił wyniki testów funkcjonalności innowacyjnej ma-
szyny mobilnej dla podziemnych zakładów górniczych z alternatyw-
nym zasilaniem z baterii ogniw litowo-jonowych.

Sesję poprowadzili Dariusz Prostański z ITG KOMAG oraz Piotr Ol-
czak z Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN.

Temat magazynowania energii staje się coraz bardziej popularny 
w Polsce, także ze względów na konieczność bilansowania niestabil-
nych źródeł energii np. fotowoltaiki czy turbin wiatrowych. Nie bez 
znaczenia są też rosnące ceny energii oraz ich dobowa amplituda 
zmian. W związku z powyższym tematyka sesji będzie kontynuowana 
podczas obrad XXXII Szkoły Eksploatacji Podziemnej 

TEKST: PIotr olczak   fOTO: grzegorz łyko
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Cyberbezpieczeństwo 4.0

W obliczu wyzwań związanych z zaopatrzeniem w surowce, które leży u podstaw naszej 
przemysłowej działalności oraz szczególnej sytuacji związanej z cyberbezpieczeństwem 

przedsiębiorstw przemysłowych. W ramach sesji Cyberbezpieczeństwo 4.0 odbyło się pierwsze 
spotkanie Członków Centrum Wymiany i Analizy Informacji (z ang. Information Sharing and 

Analysis Centers - ISAC) dla sektora wydobywczego uruchomione w Głównym Instytucie 
Górnictwa. Centra Wymiany i Analizy Informacji (ISAC) to podmioty, które zapewniają dostęp 

do informacji o aktualnych zagrożeniach systemów teleinformatycznych (w wielu przypadkach 
wykorzystywanych do obsługi infrastruktury krytycznej), a także umożliwiają dwukierunkową 
wymianę informacji między przedsiębiorcami jednego sektora na temat przyczyn, incydentów 

i zagrożeń, a także dzielenie się doświadczeniami, wiedzą i analizami. W wielu państwach 
członkowskich UE istnieją ISAC lub podobne inicjatywy.

W spotkaniu ISAC-GIG w ramach Szkoły Eksploatacji Podziemnej 
wzięli udział przedstawiciele: Jastrzębskiej Spółki Węglowej, Tau-
ron Polska Energia, KGHM Polska Miedź, Polskiej Grupy Górniczej, 
LW Bogdanka oraz Węglokoks Kraj.

W  czasie Sesji Cyberbezpieczeństwo 4.0 XXXI Szkoły Eksploata-
cji Podziemnej Przemysław Jaroszewski (Standard Chartered Bank) 
przedstawił raport nt. zagrożeń w  obszarze cyberbezpieczeństwa 
w roku 2022. Ciekawym nawiązaniem do procedowanej nowelizacji 
Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa była prezenta-
cja Pawła Kostkiewicza nt. standaryzacji w  cyberbezpieczeństwie, 
w  trakcie której szczegółowo omówiona została norma Common 

Criteria oraz inne standardy pozwalające weryfikować bezpieczeń-
stwo systemów teleinformatycznych. 

W  trakcie panelu dyskusyjnego Wyzwania Cyberbezpieczeństwa 
w 2022 roku w kontekście Operatorów Usług Kluczowych omówione 
zostały kluczowe elementy wpływające na działania OUK w obszarze 
cyberbezpieczeństwa w kontekście wprowadzonego stopnia alarmo-
wego CRP.  

Spotkanie miało również wymiar techniczny, przedstawione refera-
ty omawiały również takie tematy jak bezpieczeństwo i monitorowanie 
w sieciach przemysłowych, czy też sposoby zabezpieczania środowisk 
cyfrowych w dobie wzmożonych ataków na infrastrukturę IT/OT.  
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Fabryka Maszyn i Urządzeń „OMAG” Sp. z o.o.

wier tnice,  wciągniki,  agregaty hydrauliczne,  kotwiarki

Fabryka działa na rynku górniczym od ponad 60-ciu lat. Posiadamy olbrzymie doświadczenie 
w zakresie realizacji produktów dla górnictwa, które cieszą się zaufaniem Klientów z Europy, 
Azji i Ameryki Południowej. Nasze maszyny pracują nie tylko w polskich kopalniach, ale 
również w kopalniach Czech, Rumunii, Bośni i Hercegowiny, Turcji, Argentyny i Wietnamu.

Naszą ofertę stanowią następujące grupy produktów:

 � wiertnice obrotowe małośrednicowe o możliwości wykonywania otworów do 500 
metrów, z napędem elektrycznym, pneumatycznym lub hydraulicznym,

 � wciągniki stacjonarne oraz przejezdne o udźwigu od 3 do 10 ton, z napędem 
elektrycznym, pneumatycznym lub hydraulicznym,

 � inne, w tym agregaty hydrauliczne, kotwiarki oraz zlecone projekty górnicze.

Nasze urządzenia doskonale sprawdzają się w trudnych warunkach górniczych. Mogą być 
stosowane zarówno w kopalniach, w których występują zagrożenia wybuchem metanu, 
pyłu węglowego jak i w tych, gdzie występuje duży stopień wilgotności.

w w w.omag.pl

omag@omag.pl

FABRYKA MASZYN I URZĄDZEŃ OMAG Sp. z o.o.
Brzezinka, ul. Górnicza 8 • 32-600 Oświęcim - Polska 
       N 50° 2’ 31.9554”     E 19° 11’ 44.052”
tel: +48 33 843 00 81, +48 33 843 02 43 • fax: +48 33 843 15 14
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Metan z kopalń – uwarunkowania 
prawne, monitoring, wychwytywanie 

i utylizacja
12 kwietnia 2022 r. w Krakowie w ramach XXXI Szkoły Eksploatacji Podziemnej Międzynarodowe 

Centrum Doskonałości do spraw Metanu z Kopalni Węgla w Polsce (ICE-CMM Polska), Grupa 
Ekspertów UNECE ds. Metanu z Kopalni Węgla i Sprawiedliwej Transformacji oraz Global 

Methane Initiative przeprowadziły warsztaty pod tytułem „Metan z kopalń – uwarunkowania 
prawne, monitoring, wychwytywanie i utylizacja”.

Pomimo, że metan (CH4) pozostaje w atmosferze tylko przez oko-
ło 12,4 roku, pod względem szkodliwości środowiskowej, mierzonej 
jako skala kontrybucji do globalnego ocieplenia klimatu jego emisje 
ustępują jedynie emisjom dwutlenku węgla (CO2). Dzieje się tak dla-
tego, że jego jednostkowa szkodliwość dla środowiska jest znacznie 
większa niż ma to miejsce w  przypadku CO2. W  ujęciu 20-letnim, 
średnioroczny potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (global 
warming potential - GWP) metanu wynosi pomiędzy 84 a 87 i spada 
do poziomu 28-36 w okresie stuletnim. Oznacza to, że na przestrzeni 
jednego wieku tona CH4, ma takie skutki dla klimatu jak aż 28-36 
ton CO2.

 Ograniczenie emisji metanu niesie ze sobą znaczne korzyści śro-
dowiskowe, które mogą zostać osiągnięte w  stosunkowo krótkim 
czasie. Potencjał jest istotny, ponieważ wiele obecnych emisji jest 
możliwych do wyeliminowania lub znaczącego ograniczenia przy 
wykorzystaniu dostępnych i sprawdzonych rozwiązań. Podczas gdy 
technologie wychwytywania i wykorzystywania metanu z kopalń wę-
gla dawno udowodniły swoją przydatność, do skutecznej walki z jego 
emisjami konieczne są także odpowiednie regulacje prawne, zachęty 
finansowe oraz prawidłowe zlokalizowanie głównych źródeł tychże 

emisji w skali kraju czy regionu wraz z precyzyjnym określeniem ich 
skali dla każdego ze zidentyfikowanych punktów. 

Tylko dzięki wiarygodnym i  precyzyjnym danym decydenci są 
w  stanie opracować skuteczne strategie walki z  emisjami gazów 
cieplarnianych, rzetelnie ocenić możliwości łagodzenia ich skutków 
środowiskowych, oraz realnie zweryfikować efekty wprowadzonych 
rozwiązań zapobiegawczych w świetle podjętych zobowiązania mię-
dzynarodowych. Programy monitorowania, raportowania i  wery-
fikacji (MRV) emisji są więc elementem koniecznym do dokonania 
prawidłowej oceny skuteczności już przyjętych strategii klimatycz-
nych, jak i do wyznaczenia odpowiedniego kierunku rozwoju dla dal-
szych regulacji w tym zakresie.

Należy jednak pamiętać, że wszelkie potencjalne regulacje praw-
ne, nie mogą ignorować głosu przemysłu węglowego, bądź też stano-
wić utajonej drogi do jego zamknięcia. Przemysł węglowy nie może 
być traktowany jedynie jako gałąź gospodarki w ujęciu statystyczno-
-ekonomicznym, ponieważ składa się z on przede wszystkim, z ludzi, 
którzy go tworzą i od niego zależą. Dlatego też proces jego transfor-
macji należy postrzegać wielopłaszczyznowo i przeprowadzić w spo-
sób przejrzysty oraz biorący pod uwagę zarówno kwestie środowi-
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skowe, sprawy bezpieczeństwa energetycznego jaki i dobrobyt ludzi, 
społeczności i regionów, na los których proponowane zmiany będą 
miały największy wpływ.

W  wydarzeniu wzięło udział ponad 50 ekspertów z  całej Polski 
reprezentujących firmy górnicze, instytuty naukowe, uniwersytety 
oraz organizacje pozarządowe zajmujące się tematyką emisji gazów 
cieplarnianych i ochrony środowiska. Było ono podzielone na 3 na-
stępujące segmenty tematyczne:

• ograniczanie emisji metanu z  kopalń węgla; aspekt prawny 
i techniczny,

• monitorowanie i raportowanie emisji metanu z kopalń węgla,
• ocena zagrożenia metanowego i wentylacja.
Podczas warsztatów przedstawionych zostało 12 prezentacji. Od-

była się również debata na temat ograniczenia emisji metanu z ko-
palń węgla, w której poruszone zostały aspekty prawne, techniczne, 
ekonomiczne i społeczne omawianego zagadnienia.

Spotkanie zostało ciepło przyjęte przez jego uczestników i wyka-
zało potrzebę szerszego dialogu pomiędzy wszystkimi zainteresowa-

nymi stronami zaangażowanymi w proces transformacji górnictwa 
węgla kamiennego w Polsce oraz podejmującymi wysiłki zmierzające 
do ograniczenia jego negatywnego wpływu na środowisko natural-
ne przy uwzględnieniu innych interesów z zakresu bezpieczeństwa 
energetycznego państwa, sprawiedliwości społecznej i konkurencyj-
ności gospodarki.

Będąc wieloletnim gościem Szkoły Eksploatacji Podziemnej, Mię-
dzynarodowe Centrum Doskonałości do spraw Metanu z  Kopalni 
Węgla w  Polsce (ICE-CMM Polska), Grupa Ekspertów UNECE ds. 
Metanu z Kopalni Węgla i Sprawiedliwej Transformacji, oraz Global 
Methane Initiative planują już udział w przyszłorocznej edycji wyda-
rzenia, podczas której zamierzają poruszyć między innymi następu-
jące tematy:

• wykorzystanie metanu z kopalń węgla w Polsce,
• występowanie metanu w głęboko zalegających pokładach węgla,
• najlepsze praktyki w zakresie likwidacji kopalń,
• możliwości eksploatacji metanu z zaniechanych złóż węgla ka-

miennego w Polsce.

Nowe techniki i technologie 
w podziemnej eksploatacji złóż

Sesja dotycząca najnowszych osiągnięć i badanych metod w zakresie eksploatacji podziemnej 
już od lat stanowi jeden z centralnych punktów SEP. Również tym razem przyciągnęła zarówno 

naukowców, jak i praktyków, chętnych podzielić się swoimi doświadczeniami. 

Sesję poprowadzili profesorowie Waldemar Korzeniowski 
i Krzysztof Krauze z AGH, a także Sebastian Jedliński - dyrektor ZG 
Lubin oraz Łukasz Herezy, dyrektor ds. innowacji w LW Bogdanka 
SA. W trakcie sesji poruszano między innymi takie tematy jak: zdal-
na praca kombajnów ścianowych, występowanie pierwiastków ziem 
rzadkich w odpadach wydobywczych, czy zaawansowane przenośni-
ki taśmowe. Sponsorami sesji były w tym roku trzy firmy: OMAG – od 
ponad 50 lat oferująca elementy stalowe m.in. na potrzeby górnic-
twa, Sandvik – jeden z czołowych światowych producentów maszyn 

i  technologii górniczych, oraz ZGH Bolesław, największy w  Polsce 
producent cynku. Na obradach dopisali również goście z  zagra-
nicy. Sesje otworzył Andreas Simoncic, reprezentujący firmę San-
dvik. Podczas sesji prezentację wygłosił też Ilya Garkov, dając słu-
chaczom okazję do poznania zakładu Chelopech w Bułgarii, będącej 
jedną z  najbardziej technologicznie zaawansowanych kopalni złota 
na świecie. Pracownicy Datamine przedstawili natomiast najnowsze 
rozwiązania informatyczne wdrażane przez firmę w zakładach gór-
niczych dla wsparcia logistyki i zarządzania informacjami.
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Wyzwania techniczne rosnącej skali 
zagrożeń naturalnych

Temat zagrożeń naturalnych jest kluczowym zagadnieniem w górnictwie podziemnym, stąd 
też nie mogło go zabraknąć na 31. Szkole Eksploatacji Podziemnej. Sesja „Wyzwania techniczne 

rosnącej skali zagrożeń naturalnych” odbyła się drugiego dnia konferencji, we wtorek 12 
kwietnia a jej obrady poprowadził prof. Zbigniew Burtan kierownik Katedry Inżynierii Górniczej 
i Bezpieczeństwa Pracy na krakowskiej AGH. Na sesji poruszane były mi.in. zagadnienia związane 

z zagrożeniem tąpaniami, klimatycznym czy pyłowym.

Podczas obrad przedstawiciele PGG SA zaprezentowali analizę 
efektywności strzelań torpedujących będących metodą aktywnej 
profilaktyki tapaniowej stosowanej w Ruchu Rydułtowy należącym 
do KWK ROW. Następnie ich koledzy z  KWK Staszic-Wujek podzielili 
się doświadczeniami z wdrażanej aktywnej i pasywnej profilaktyki 
tąpaniowej zastosowanej podczas prowadzenia eksploatacji w pokła-
dzie 510. 

Kształtowanie się zagrożenia sejsmicznego i  tąpaniami w  czasie 
eksploatacji pokładów węgla było tematem referatów specjalistów 
z JSW SA, KWK Borynia-Zofiówka oraz KWK Sośnica. Część poświę-
coną zagrożeniu tąpaniowemu zakończyło wystąpienie dotyczące 
nowemu podejściu do strzelań odprężających w warunkach kopalń 
KGHM Polska Miedź SA. Na sesji nie zabrakło również prezentacji 
dotyczących zagrożenia klimatycznego (Prognozowanie strumienia 

ciepła od zrobów ścian eksploatacyjnych) pyłowego (Zmniejszenie 
narażenia pracowników na pył węglowy w kopalniach podziemnych) 
oraz pożarami endogenicznymi (Innowacyjny sposób monitoringu 
zagrożenia pożarowego w  PGG SA; Ocena zagrożenia pożarowego 
w  fazie zagrzewania i wychładzania węgla). Ostatnią grupą refera-
tów stanowiły wystąpienia traktujące o  poprawie bezpieczeństwa 
w  wyrobiskach ścianowych i  chodnikowych w  zakresie zagrożenia 
obwałami bezpośrednio w przyczołowych częściach wyrobisk zapre-
zentowane przez pracowników firmy DSI Underground.

Już dzisiaj zapraszamy na kolejną edycję sesji poświęconej zagro-
żeniom naturalnym w górnictwie podziemnym, wierzymy, że jak co 
roku będzie się ona cieszyć sporym zainteresowaniem uczestników 
Szkoły a towarzysząca jej wymiana poglądów i doświadczeń przełoży 
się na poprawę bezpieczeństwa pracy w kopalniach.
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Drogi zmian w mechanizacji procesów 
produkcyjnych w kopalniach 

podziemnych
Drugiego dnia konferencji, we wtorek 12 kwietnia odbyła się sesja „Drogi zmian w mechanizacji 

procesów produkcyjnych w kopalniach podziemnych”. Tematyka sesji skupiła się na dwóch 

głównych zagadnieniach: maszynach i urządzeniach stosowanych do urabiania oraz tematyce 

odstawy urobku i transportu załogi w podziemnych zakładach górniczych. 

Podczas sesji wygłoszono aż 18 referatów a jej obradom przewod-
niczyli prof. Piotr Kulinowski (AGH), prof. Radosław Zimroz (dziekan 
Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocław-
skiej) oraz wiceprezes Zarządu firmy (patrona sesji) Mine Master, 
Andrzej Czajkowski. 

Na początku sesji prelegenci podzielili się swoimi doświadcze-
niami i  wnioskami z  wprowadzanych w  kopalniach KGHM Polska 
Miedź SA samojezdnych maszyn górniczych zasilanych bateryjnie. 
W dłuższej  perspektywie może to doprowadzić do redukcji emisji 
gazów, ciepła oraz hałasu przy jednoczesnym zmniejszeniu wibra-
cji oddziaływujących na operatora. Następnie przedstawiciele Pol-
skiej Grupy Górniczej w czterech referatach przedstawili kierunki 
modernizacji, optymalizacji i  rozwoju zmechanizowanych obudów 
ścianowych w kopalniach węgla kamiennego. Pierwszą część pod-
sumował Jacek Korski z  firmy FAMUR, przedstawiając olbrzymi 

zakres zmian i  rozwój w  technologii wydobycia węgla systemem 
ścianowym.

Druga część sesji dotyczyła transportu, m.in. kierunków optyma-
lizacji systemów transportowych czy automatyzacji odstawy głównej 
na przykładzie rozwiązań stosowanych w kopalniach PGG SA. Przed-
stawiciele LW Bogdanka SA i AGH w trzech referatach zobrazowa-
li wdrożenie jazdy załogi na przenośnikach taśmowych w aspekcie 
bezpieczeństwa, obniżenia kosztów transportu oraz zwiększenia 
efektywnego czasu pracy. Sesję zakończył referat dotyczący mecha-
nicznego urabiania skał twardych przy zastosowaniu rozwiązań fir-
my Komatsu Mining.

Bardzo duże zainteresowanie uczestników ubiegłej Szkoły tema-
tem mechanizacji górnictwa oraz duża liczba zgłoszonych referatów 
nie pozostawia nam innego wyboru jak tylko zaprosić Państwo na jej 
kolejna edycję podczas 32. SEP.
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Górnicze instalacje technologiczne 
i przeciwpożarowe stosowane 

w budownictwie szybowym
Drugiego dnia SEP w Sali B spotkali się specjaliści zainteresowani najnowszymi technologiami 

stosowanymi w budownictwie szybowym. Sesję poprowadził profesor Piotr Czaja, były dziekan 

Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH. Na sesji wystąpili przedstawiciele przedsiębiorstw 

górniczych oraz firm oferujących usługi i produkty na potrzeby górnictwa.

W takcie obrad omawiano między innymi metody zabezpieczania 
rurociągów, zajęto się także potrzebą dostosowania oprzyrządowa-
nia do wysokich ciśnień wymuszonych głębokością eksploatacji oraz 
metodami wsparcia konserwacji. Praktycy podzielili się doświadcze-
niami z wdrażania nowoczesnych systemów w szybach kopalni soli 
Wieliczka i ZG Janina. Sesję patronatem objęły dwie firmy: Victaulic, 

Złoty Sponsor SEP, producent szerokiego zakresu rozwiązań budo-
wy, łączenia i kontroli rurociągów szybowych oraz PBSz SA, czołowe 
w Polsce przedsiębiorstwo oferujące usługi drążenia wyrobisk pio-
nowych i poziomych oraz opracowywania projektów w budownic-
twie górniczym.
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—
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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Monitoring, łączność i zasilanie 
w podziemnych zakładach górniczych

Tradycyjnie w ramach obrad Szkoły Eksploatacji Podziemnej odbyła się sesja poświęcona 
tematyce powiązanej z zasilaniem, łącznością i monitoringiem technologicznym procesów 

podziemnej eksploatacji złóż. Sponsorem sesji była firma FAMUR SA a obrady poprowadzili 
Antoni Wojaczek (Politechnika Śląska) oraz Rafał Polak (IGSMiE PAN).

Sesja jak co roku budziła szerokie zain-
teresowanie osób związanych zawodowo 
z funkcjonowaniem działów energomecha-
nicznych kopalń, obejmując  zagadnienia 
takie jak: systemy automatyki, monitoring 
procesu wydobycia, systemy łączności ra-
diowej i  antykolizyjnej, eksploatację urzą-
dzeń elektroenergetycznych w  wykona-
niu ognioszczelnym, nowatorskie metody 
pomiarowe oraz problematykę związaną 
ze  stabilnością sieci transmisji danych 
technologicznych. Łącznie w  ramach sesji 
wygłoszono aż 16 referatów, prelegenci re-
prezentowali takie firmy jak: KGHM Polska 
Miedź SA, PGG SA, Elgór+Hansen SA, JSW 
SA oraz ośrodki akademickie takie jak: Po-
litechnika Śląska, Politechnika Wrocławska 
oraz Akademia Górniczo-Hutnicza. W trak-
cie sesji zainicjowanych zostało wiele inte-
resujących dyskusji, które kontynuowane 
były w kuluarach Szkoły.
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Poprawa efektywności energetycznej 
i rozwój OZE w działaniach 
przedsiębiorstw górniczych

Już podczas XXX edycji SEP wzrost jednostkowych kosztów energii był zauważalny, tendencja 

wzrostowa została utrzymana chociaż zmieniły się przyczyny tych wzrostów cen. Ten kontekst 

m.in. spowodował dużą popularność, wśród uczestników SEP, Sesji dotyczącej poprawy 

efektywności energetycznej i rozwoju OZE w działaniach przedsiębiorstw górniczych.

Pierwsza część wystąpień w sesji dotyczyła Odnawialnych Źródeł 
Energii i  rynku energii. Sesję rozpoczął Sylwester Kaczmarzewski 
(Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN) przy-
bliżając ciągle aktualny, ze względu na zmieniające się otoczenie 
prawne, temat regulacji w zakresie inwestycji w fotowoltaikę w skali 
przedsiębiorstw. Fotowoltaika to także część dokonującej się trans-
formacji energetycznej, o której mówił Maciej Sołtysik (Politechni-
ka Częstochowska), wskazując przy tym na konieczność i zasadność 
budowy samowystarczalności energetycznej na poziomie lokalnych 
i  regionalnych społeczności. Transformacja energetyczna to temat 
przewodni całej XXXI Szkoły Eksploatacji Podziemnej i  jej motyw 
przejawiał się także w kolejnych referatach. Dotyczyły one: biomasy 
(Iwona Jelonek, Uniwersytet Śląski), magazynowania energii (Piotr 
Olczak, reprezentujący Instytut Gospodarki Surowcami Mineralny-
mi i Energią PAN). Temat Fotowoltaiki w kontekście systemów za-
rządzania SCADA poruszył Mateusz Milczanowski (reprezentujący 
AXOMA). Swoistego połączenia pomiędzy pierwszą, a  drugą grupą 
wystąpień dokonał, ponownie prezentujący, Sylwester Kaczmarzew-
ski referatem pt. „Górnictwo na tle innych branż w świetle pandemii 
i opłacalności PV”. Poruszył on zagadnienia dotyczące energochłon-
ności branży górniczej oraz dokonujących się zmian w tym zakresie 
w ostatnich latach, także pod kątem dopasowania profilu konsumpcji 
energii zakładów z potencjalną produkcją energii z PV.

Druga część wystąpień w Sesji dotyczyła zagadnień szeroko po-
jętej efektywności procesów. Rafał Gąsior (z PGG SA) przedstawił 
referat „Wykorzystanie węgli energetycznych w procesie współzga-
zowania parą wodną ukierunkowanym na wytworzenia gazu o wy-
sokiej zawartości wodoru”. Kolejne wystąpienie w  sesji dotyczyło 
poprawy efektywności energetycznej kopalni – Marcin Magnor 
(z OPA-ROW Sp. z o.o.). Przedstawił zastąpienie przetwornic elek-
tromaszynowych maszyn wyciągowych przekształtnikami tyrysto-
rowymi. Ostatnią osobą prezentującą w Sesji był Jerzy Lato (Tauron 
Wydobycie SA), który przedstawił studium przypadku modernizacji 
pompowni głównego odwadniania z wykorzystaniem pomp wyso-
kosprawnych i silników synchronicznych 6 kV z magnesami trwa-
łymi.

Sesję poprowadzili Michał Kopacz z Instytutu Gospodarki Surow-
cami Mineralnymi i Energią PAN oraz Dominika Matuszewska z Wy-
działu Energetyki i Paliw AGH.

Pomimo przedstawionych działań w zakresie transformacji ener-
getycznej, w tym wzrostu mocy zainstalowanej w fotowoltaice, a tak-
że dokonującej się poprawy efektywności energetycznej, nie tylko 
w przedsiębiorstwach górniczych, ceny energii wykazują dalej ten-
dencję wzrostową. Dlatego też na najbliższej XXXII Szkole Eksplo-
atacji Podziemnej nie będzie mogło zabraknąć kolejnej edycji sesji 
dotyczącej poprawy efektywności i rozwoju OZE.

TEKST: PIotr olczak   fOTO: grzegorz łyko
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Bioróżnorodność szansą na 
zrównoważoną transformację 

regionów górniczych
W dniu 12.04.2022 podczas konferencji Szkoła Eksploatacji Podziemnej odbyła się Sesja pt. 

„Bioróżnorodność szansą na zrównoważoną transformację regionów górniczych”. Miejsca 

gromadzenia materiałów mineralnych będących, ubocznymi produktami wydobycia surowców 

mineralnych są lokowane w różnych fragmentach krajobrazów miejsko-przemysłowych.

Tradycyjnie miejsca takie jak np. zwały skały płonnej są uważa-
ne za poważnie przekształcone i wymagające interwencji człowieka, 
w celu przywrócenia im użyteczności. Jednak prowadzone od wielu 
lat badania na Śląsku, jak również w wielu regionach przemysłowych 
m.in., Europy wykazały, że ubogie, oligotroficzne siedliska powstałe 
w wyniku eksploatacji surowców mineralnych stwarzają siedliska dla 
rozwoju różnorodności biologicznej.

Z  perspektywy naturalnych procesów przyrodniczych miej-
sca gromadzenia surowców mineralnych to oligotroficzne wyspy 
środowiskowe. Stanowią one ubogie siedliska występujące często 
w gradiencie wilgotności od lądowych przez podmokłe do wodnych. 
Układy takie zapewniają unikalne warunki dla wzbogacenia różno-
rodności biologicznej w  krajobrazie miejsko-przemysłowym. Wobec 
poważnego problemu, jakim jest przenawożenie (eutrofizacja) nie-
mal wszystkich ekosystemów, obecność oligotroficznych, ubogich 
siedlisk mineralnych jest znaczącą wartością wspierającą funkcjo-
nowanie mozaiki ekosystemów. Siedliska mineralne, takie jak zwały 
skały płonnej, to miejsca, w których dzika przyroda (układ wzajem-
nie powiązanych najlepiej zaadaptowanych organizmów) może się 
rozwijać i wspierać procesy i funkcjonowanie układów typu nowych 

ekosystemów (Novel Ecosystems sensu Hobbs i in. 2013).
Wykorzystanie najnowszej, interdyscyplinarnej wiedzy bioge-

ochemicznej w procesie zarządzania terenami miejsko-przemysło-
wymi, pomoże w  ustaleniu mechanizmów kierujących procesami 
przyrodniczymi w odtwarzanych spontanicznie ekosystemach (No-
vel Ecosystems) i  funkcjonowaniu mozaiki ekosystemów (środowi-
sku przyrodniczym). W Europie istnieje wiele po-eksploatacyjnych 
siedlisk mineralnych. Są one spontanicznie kolonizowane przez 
organizmy żywe, w  nowych nieznanych wcześnie układach (non-
-analogous species composition). W wyniku procesów naturalnych, 
w gęsto zaludnionych obszarach miejskich i przemysłowych powsta-
ją dynamiczne układy mozaiki ekosystemów i  rozwijają się obsza-
ry dzikiej przyrody odgrywające istotne znaczenie dla świadczenie 
usług ekosystemowych.

W związku z tym wiele oligotroficznych mineralnych siedlisk lą-
dowych, podmokłych i wodnych powstałych w wyniku działalności 
człowieka, nie powinno być klasyfikowanych ze względu na ich uży-
teczność ekonomiczną ale ze względu na bezcenne procesy przyrod-
nicze i  cechy mozaiki ekosystemów, jakie wnoszą one do funkcjono-
wania środowiska przyrodniczego.

TEKST: gabrIela woźnIak   fOTO: grzegorz łyko
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Gala Konkursowa XXX Szkoły 
Eksploatacji Podziemnej

TEKST: jacek sobczyk i jarosław kulPa  fOTO: grzegorz łyko

Gala Konkursowa XXXI edycji Szkoły Eksploatacji Podziemnej odbyła się tradycyjnie w Teatrze 
im. Juliusza Słowackiego. W trakcie wieczoru konkursowego wręczono nagrody w kategoriach: 
Bezpieczna Kopalnia oraz Turniej Wiedzy Górniczej dla studentów uczelni o profilu górniczym. 

Już od 27 lat konkurs ten promuje szeroko rozumianą kulturę bez-
pieczeństwa pracy w górnictwie podziemnym, w którym występują 
największe zagrożenia dla życia i  zdrowia załogi. Od początku or-
ganizatorami Konkursu są: Wyższy Urząd Górniczy, Fundacja „Bez-
pieczne Górnictwo” im. prof. Wacława Cybulskiego oraz Szkoła Eks-
ploatacji Podziemnej. 

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

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 Katowi-
cach oraz katowickiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Z uwagi na ograniczenia epidemiologiczne wywołane COVID-19 Ka-
pituła Konkursu Bezpieczna Kopalnia obradowała w trybie konsultacji 
online. Członkowie Kapituły otrzymali do analizy materiały dotyczące 
poszczególnych kopalń przygotowane przez pracowników Departa-
mentu Warunków Pracy i Szkolenia Wyższego Urzędu Górniczego.

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

Konkurs Bezpieczna Kopalnia
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• brak wypadków śmiertelnych i ciężkich w ostatnich trzech la-
tach,

• 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 2021, w katego-
rii „kopalnie węgla kamiennego” zostały:

I miejsce 
PGG SA, KWK ROW, Ruch Jankowice
II miejsce
PGG SA, KWK Sośnica
III miejsce 
LW Bogdanka SA

W kategorii „kopalnie rud miedzi” w roku 2021, Kapituła Konkursu 
Bezpieczna Kopalnia nie przyznała wyróżnienia, z uwagi na zaistnia-
łe w ostatnich trzech latach wypadki śmiertelne.

XVI Turniej Wiedzy Górniczej 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej już po raz 16 zorganizowała Tur-
niej Wiedzy Górniczej dla studentów kierunków górniczych. Nie spo-
sób nie przypomnieć, że dotychczasowe zmagania młodych adeptów 
górnictwa odbywały się z udziałem studentów uczelni zagranicznych 
m.in. z Niemiec, Węgier, Czech, Bułgarii, Serbii, Rosji, Ukrainy i Pol-
ski. W tegorocznej edycji Turnieju rywalizowali wyłącznie studenci 
z  Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Śląskiej oraz Akademii 
Górniczo-Hutniczej.

Konkurs odbył się w języku polskim, w formie testu jednokrotnego 
wyboru złożonego z 40 pytań. 

Najlepsi studenci otrzymali cenne nagrody fundowane przez or-
ganizatorów Szkoły oraz Sponsorów. Patronat nad Turniejem Wiedzy 
Górniczej objęła tradycyjnie redakcja Trybuny Górniczej, fundując 

dla najlepszego studenta, na zaproszenie prof. Jerzego Buzka, kilku-
dniowy wyjazd do Parlamentu Europejskiego w Brukseli.

Najlepsi w turniejowych zmaganiach 2022 roku zostali następujący 
studenci:

• I miejsce – Michał Wojaczek (Politechnika Śląska)
• II miejsce – Paweł Bębenek (Akademia Górniczo-Hutnicza)
• III miejsce – Mateusz Sobik (Akademia Górniczo-Hutnicza)

Laureatom gratulujemy bardzo dużej wiedzy, którą zdobyli na 
progu swoich karier zawodowych, co napawa optymizmem dla przy-
szłości branży górniczej w Polsce.

Dziękujemy także wszystkim opiekunom z poszczególnych uczel-
ni, którzy przygotowali studentów do turniejowych zmagań.
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XXXI Szkoła podobnie jak poprzednie 30 nie byłaby możliwa do zorganizowania w takim 
kształcie do jakiego jesteśmy wszyscy przyzwyczajeni, a nie wiem czy w ogóle mogłaby 

się odbyć, gdyby nie wsparcie jakiego nam udzielają nasi Przyjaciele - firmy patronujące 
wszystkim naszym działaniom. 

Jest to szczególne istotne w  obecnym czasie, skomplikowanym 
na wielu płaszczyznach zarówno lokalnych jak i globalnych. W tym 
roku oprócz tych obecnych od lat, a więc KGHM, LWB, PGG, JSW, 
ZGH, ABB, FAMUR, SANDVIK, DATAMINE, DREMEX, MICROSOFT, 
KOMATS’U  i  oczywiście Złotego Sponsora SEP 2022, czyli firmy 
VICTAULIC miło nam było powitać nowych a  mianowicie: MINE-
MASTER, OMAG oraz HUAWEI. Serdecznie im wszystkim razem 
i każdemu z osobna raz jeszcze dziękujemy za pośrednictwem ła-

mów tego wydawnictwa za ich obecność i pomoc. Szczególną chwilą 
poświęconą na podziękowania jest każdego roku Gala Konkurso-
wa, podczas której na scenie teatru im. J. Słowackiego składamy na 
ręce przedstawicieli patronów okazjonalne certyfikaty sponsorskie, 
które są skromnym namacalnym wyrazem naszej wdzięczności 
a jednocześnie zaproszeniem do kontynuowania tej, mam nadzieję 
owocnej dla wszystkich współpracy. Tak też było i w tym roku, czego 
dowodem jest powyższe zdjęcie.

Patroni i Sponsorzy Szkoły

„Im dajesz więcej tym, większym się stajesz.
Ale potrzebny jest ktoś, aby przyjmować.

Bowiem dawać to nie znaczy tracić”
Antoine de Saint Exupery
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Globalny lider w produkcji miedzi 
i srebra. Gigant, wizjoner odkrywca 
w branży wydobywczej i produkcyj-
nej. Od ponad 60 lat wydobywamy 
i przetwarzamy cenne zasoby ziemi, 
skutecznie budując pozycję lidera 
branży. Dzięki wiedzy i doświadcze-
niu naszych pracowników tworzymy 
produkty, które umożliwiają zrów-
noważony rozwój świata.
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