
Streszczenia

RYSZARD MIKOSZ 

Ewolucja prawnej regulacji dotycz cej korzystania z zasobów naturalnych wn trza ziemi w kontek cie 
przemian ustrojowych w Polsce • Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria • z. 3, 2010 

Artyku  dotyczy wa niejszych zmian, jakie pocz wszy od roku 1989 nast pi y w przepisach reguluj cych 
korzystanie z zasobów wn trza ziemi. Jego zasadniczym celem jest ukazanie zwi zku tych zmian z przebudow
ustroju w Polsce. Zwi zek ten wydaje si  bowiem nie budzi  w tpliwo ci, nie zawsze za  jest dostatecznie 
wyra nie u wiadamiany. Zagadnienie rozwa one zosta o na przyk adzie ewolucji przepisów prawa geologicz-
nego i górniczego dotycz cych w asno ci z ó  kopalin, koncesjonowania dzia alno ci polegaj cej na ich poszu-
kiwaniu i wydobywaniu, op at z tym zwi zanych oraz odpowiedzialno ci za szkody wyrz dzone ruchem zak a-
du górniczego. 

S owa kluczowe: Konstytucja, prawo geologiczne i górnicze, w asno  z ó  kopalin, op aty, odpowiedzialno
za szkody 

MAREK NIE

Mi dzynarodowe klasyfikacje zasobów z ó  kopalin • Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria • z. 3, 2010 

Znaczenie mi dzynarodowe maj  trzy podstawowe klasyfikacje zasobów: United Nations Framework Classifi-
cation of Resources/Reserves (UNFC), CRIRSCO dla kopalin sta ych i PRMS dla w glowodorów. Uniwersal-
n  jest klasyfikacja UNFC, która umo liwia porównywanie wed ug jednolitych zasad ró nych klasyfikacji 
dzi ki zastosowaniu kodu trzycyfrowego na oznaczenie klas i kategorii zasobów wyró nianych na podstawie 
kryteriów ekonomicznych, stanu zagospodarowania z o a i dok adno ci rozpoznania geologicznego. Jej stoso-
wanie jest zalecane przez Komisj  Ekonomiczno Socjaln  (ECOSOC) ONZ (Rezolucja plenarnego posiedzenia 
ECOSOC 2004/233 z 18.07.2004). Klasyfikacja polska opiera si  na podobnych zasadach jak klasyfikacje mi -
dzynarodowe i przy pewnych za o eniach mo na znale  w a ciwe jej odpowiedniki w klasyfikacjach UNFC, 
CRIRSCO i PRMS. Istotn  ró nic  stanowi sposób podawania informacji o wzajemnej relacji wyró nianych 
rodzajów (klas) zasobów: hierarchiczny w polskiej i komplementarny w mi dzynarodowych (UNFC, CRIRSCO, 
PRMS). W bilansie zasobów w my l zasad klasyfikacji mi dzynarodowych powinny by  podawane informacje 
odr bnie o zasobach przemys owych, nieprzemys owych oraz bilansowych nie obj tych kwalifikacj  do przemy-
s owych. 

S owa kluczowe: Zasoby z ó , klasyfikacja 

ALICJA BYRSKA-R PA A

Ryzyko i niepewno  a koncepcja kompleksowego zarz dzania z o em • Kwartalnik Górnictwo i Geoin y-
nieria • z. 3, 2010 

Ka demu etapowi „ ycia projektu” inwestycyjnego w sektorze wydobywczym – od poszukiwa  poprzez 
zagospodarowanie, eksploatacj  i zamkni cie kopalni – towarzyszy ryzyko i niepewno . Poziom ryzyka 
i niepewno ci wynika z posiadanej wiedzy o z o u i stopnia rozpoznania otoczenia projektu inwestycyjnego. 
W artykule przedstawiono koncepcj  kompleksowego zarz dzania ryzykiem i niepewno ci  jako integralnego 
elementu zarz dzania z o em i jego warto ci . Kompleksowe zarz dzanie z o em to zarz dzanie wzajemnie 
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przenikaj cych si  obszarów tj. technologia, ludzie, metody i techniki analizy danych. Zarz dzanie ryzykiem 
i niepewno ci  jest silnie zwi zane z koncepcj  zarz dzania przez warto  i tworzeniem warto ci dla akcjona-
riuszy. W artykule autorka przypisuje ka demu z poziomów oceny ryzyka etap realizacji projektu inwestycyj-
nego oraz narz dzia i techniki analizy, pozwalaj ce na kwantyfikowanie rozmiaru ryzyka i niepewno ci.

S owa kluczowe: zintegrowane zarz dzanie ryzykiem, poziom niepewno ci, zarz dzanie przez warto , tworze-
nie warto ci dla akcjonariuszy 

HENRYK PASZCZA 

Procesy restrukturyzacyjne w polskim górnictwie w gla kamiennego w aspekcie zrealizowanych prze-
mian i zmiany bazy zasobowej • Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria • z. 3, 2010 

W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotycz ce procesów restrukturyzacji górnictwa w gla 
kamiennego w minionym okresie dwudziestolecia a w szczególno ci procesy dotycz ce zmian organizacyj-
nych w sektorze, dzia a  dotycz cych ograniczenia nadmiernych zdolno ci produkcyjnych i nadmiernego 
zatrudnienia. Szczegó owo omówiono poszczególne programy rz dowe oraz dokonano analizy efektywno ci
ich wdra ania w przemy le wydobywczym. Przeprowadzono równie  porównanie funkcjonowania sektora 
w stosunku do za o e  przyj tych w tych programach. W podsumowaniu dokonano oceny zgodno ci reali-
zowanych dzia a  z kierunkami nakre lonymi w programach rz dowych, jak równie  przedstawiono pod-
stawowe wska niki techniczno-ekonomiczne uzyskane przez górnictwo w minionych dekadach. 

S owa kluczowe: w giel kamienny, strategia rz dowa, programy restrukturyzacyjne, cele restrukturyzacji 

ZDZIS AW KULCZYCKI, ARTUR SOWA 

Gospodarka zasobami z ó  w gla kamiennego • Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria • z. 3, 2010 

W artykule, na tle zmieniaj cych si  przepisów prawnych, przedstawiono ogólne zasady gospodarki zaso-
bami w gla kamiennego w okresie 1989-2009. Wskazano rol  organów nadzoru górniczego w zakresie 
gospodarki z o ami kopalin w procesie ich wydobywania. Dokonano analizy przyczyn ubytków zasobów 
bilansowych i przemys owych wynikaj cych z prowadzonej dzia alno ci górniczej. Przedstawiono równie
zmiany zasobów bilansowych i przemys owych wynikaj ce z aktualizowania przez przedsi biorców projek-
tów zagospodarowania z o a.

S owa kluczowe: górnictwo w gla kamiennego, gospodarka zasobami z ó

JACEK JAROSZ 

Prawne i ekonomiczne aspekty likwidacji kopal  w gla kamiennego w Polsce • Kwartalnik Górnictwo i Geoin y-
nieria • z. 3, 2010 

W artykule przedstawiono dwa sposoby szacowania kosztów likwidacji zak adu górniczego na potrzeby oceny 
wystarczalno ci Funduszu Likwidacji Zak adu Górniczego (FLZG) traktowanego jako rezerwa kapita owa, do 
prowadzenia którego obliguje ka dego przedsi biorc  zajmuj cego si  dzia alno ci  górnicz  ustawa Prawo 
geologiczne i górnicze (pgg) z 1994 roku. Obydwa sposoby wype niaj  zapisy ustawy pgg w zakresie obowi z-
ku utworzenia funduszu i jego ostatecznego przeznaczenia. Ró ni  si  jednak zakresem dzia a  likwidacyjnych 
przewidzianych ustawowo do finansowania ze rodków FLZG a uwzgl dnianych przy szacowaniu kosztów 
likwidacji zak adu górniczego. Pierwszy sposób oparty jest zasadniczo na zapisach ustawy o rachunkowo ci
z 1994 roku (z pó n. zmianami) i stosowany w praktyce przez niektóre spó ki w glowe. Drugi sposób szaco-
wania kosztów likwidacji jest konsekwencj  stosowania przez niektóre przedsi biorstwa Mi dzynarodowych 
Standardów Rachunkowo ci (MSR). Nale  do tych przedsi biorstw spó ki gie dowe oraz kopalnie, które 
dobrowolnie przyj y te standardy. Algorytm szacowania kosztów likwidacji zak adu górniczego uwzgl dnia
w pierwszym przypadku wi cej dzia a , których finansowanie jest dopuszczalne ze rodków FLZG ni
w przypadku drugiej metody i wobec tego szacowany koszt likwidacji jest wy szy. W artykule przedstawiono 
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wyniki szacowania kosztów likwidacji zak adu górniczego wg tych dwóch podej  uzyskane dla trzech czyn-
nych kopal  w gla kamiennego. Okazuje si , e tworzenie rezerwy zgodnie MSR pozwala na wykazywanie 
ni szych kosztów likwidacji (nawet do 15%), a w konsekwencji na obni enie sk adki na FLZG lub na skrócenie 
okresu jego sk adania. Jest to korzystniejsze dla bie cej dzia alno ci kopalni, ale mo e rodzi  obawy o wystar-
czalno rodków niezb dnych do prawid owej likwidacji zak adu górniczego. 

S owa kluczowe: Kopalnie w gla kamiennego, fundusz likwidacji, szacowanie kosztów likwidacji, MSR 

RYSZARD UBERMAN 

Aspekty prawne i finansowe likwidacji kopal  odkrywkowych • Kwartalnik Górnictwo i Geo-in ynieria • z. 3, 
2010

W artykule wykazano z o ono  i porównywalno  procesu likwidacji kopal  pod wzgl dem czasoch onno ci
i kosztów z procesem budowy analogicznej kopalni. Ze wzgl du na cz ciow  odr bno  likwidacji kopalni 
odkrywkowej od takiego przedsi wzi cia w przypadku kopal  podziemnych i otworowych skoncentrowano 
uwag  na problemach technicznych, prawnych i finansowych dotycz cych wy cznie górnictwa odkrywkowego. 
Pokazano tendencje w sposobach rekultywacji i zagospodarowania terenów pogórniczych, ewolucj  przepisów 
prawa reguluj cych proces likwidacji oraz sposoby i ród a finansowania tych przedsi wzi . Wykazano 
niedostatki obowi zuj cego prawa, niewystarczaj ce rodki finansowe i na tle dotychczasowych do wiadcze
oraz rozwi za  stosowanych zagranic  sformu owano wnioski i postulaty zmierzaj ce do poprawy realizacji 
przedsi wzi  likwidacyjnych. 

S owa kluczowe: kopalnie odkrywkowe, likwidacja, przepisy prawa, ród a finansowania 

WOJCIECH NAWORYTA 

Wybrane problemy szacowania kosztów likwidacji kopal  odkrywkowych na podstawie w asnych do-
wiadcze • Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria • z. 3, 2010 

Komercjalizacja i prywatyzacja spó ek górniczych spowodowa y konieczno  tworzenia przez te podmioty 
rezerw finansowych na poczet przysz ej likwidacji zak adu górniczego. W referacie, w oparciu o do wiad-
czenia w asne przedstawiono problemy zwi zane z szacowaniem kosztów likwidacji i rekultywacji terenów 
pogórniczych. Omawiane zagadnienia odnosz  si  do górnictwa odkrywkowego. Podkre lono znaczenie 
koncepcji likwidacji kopalni jako podstawy dla okre lenia wysoko ci rezerwy na likwidacj . Wskazano, e
ze wzgl du na odleg y horyzont czasowy realizacji procesu likwidacji oraz na zmieniaj c  si  strategi
funkcjonowania kopal , konieczne jest cz ste weryfikowanie koncepcji likwidacji. Wskazano niektóre 
czynniki, od których zale y dok adno  szacowanej wyceny. Ze wzgl du na zmienno  w czasie niektórych 
czynników kosztotwórczych oraz na wp yw wielko ci tworzonej rezerwy na bie c  sytuacj  podmiotu górni-
czego wskazano konieczno  cz stej weryfikacji i aktualizacji wyceny kosztów likwidacji. 

S owa kluczowe: likwidacja kopal , koszty likwidacji, rezerwa finansowa 

LESZEK JURDZIAK, WITOLD KAWALEC 

Studium optymalizacji scenariuszy technologicznych kopalni w gla brunatnego Legnica • Kwartalnik Gór-
nictwo i Geoin ynieria • z. 3, 2010 

Scenariusze technologiczne planowanej kopalni w gla brunatnego „Legnica” zlokalizowanej w obr bie pól 
Legnica Zachód, Wschód i Pó noc zosta y przeanalizowane z wykorzystaniem procedur optymalizacji wyro-
bisk odkrywkowych. Zastosowano specjaln  koncepcj  modelowania z o a w gla brunatnego, obejmuj cego 
odwzorowanie w modelu blokowym klasyfikacji z o a wg obowi zuj cych kryteriów bilansowo ci, budow
modelu strukturalnego wg przyj tego podzia u litologicznego, budow  modelu jako ciowego metod  interpola-
cji strefowej wybranych parametrów oraz tworzenie alternatywnych modeli ekonomicznych dla rozpatrywa-
nych scenariuszy technologicznych wyrobiska. Dla ka dego scenariusza na podstawie wst pnych szacunków 
kosztów eksploatacji i stosowanej w bran y formu y ceny w gla w z o u wygenerowano studialne modele 
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wyrobiska docelowego, m.in. metod  optymalizacji Lerchs’a-Grossmann’a [1]. Przeanalizowano wp yw 
zmienno ci ceny w gla na wyniki ekonomiczne kopalni. Przedstawiono przyk adowe wieloletnie plany rozwo-
ju wyrobiska. 

S owa kluczowe: górnictwo w gla brunatnego, modelowanie z o a

WOJCIECH GLAPA, MARIOLA STEFANICKA 

Gospodarka zasobami z ó  na przyk adzie u yckiej Kopalni Bazaltu „Ksi ginki” SA • Kwartalnik Gór-
nictwo i Geoin ynieria • z. 3, 2010 

W artykule, na przyk adzie kopalni bazaltu, przedstawiono zagadnienia zwi zane ze zwi kszeniem zasobów 
eksploatowanych z ó , zmiany koncentracji maj tku, struktur zarz dzania oraz jako ci produktów w okresie 
transformacji gospodarczej w latach 1989-2009. Opisano stan wa niejszych aktywów geologiczno-górniczych, 
ze szczególnym uwzgl dnieniem zmian: bazy zasobowej (dokumentowanie z ó , zakup kopalni), modernizacji 
parku maszynowego, wdra ania innowacyjnych technologii oraz dzia a  na rzecz rodowiska naturalnego. 
W wyniku tych zmian s  produkowane i dostarczane na krajowy rynek jako ciowo nowe kruszywa wg wyma-
ga  norm PN-EN. u ycka Kopalnia Bazaltu „Ksi ginki” SA powsta a w 2001 roku jako spó ka pracownicza 
w wyniku prywatyzacji przedsi biorstwa pa stwowego. Aktualnie prowadzona jest dzia alno  produkcyjna 
w trzech (oddzia ach) kopalniach eksploatuj cych z o a: „Ksi ginki Pó noc”, „Ksi ginki I” oraz „Bukowa 
Góra” o cznych zasobach 123 mln Mg bazaltu. 

S owa kluczowe: zasoby z ó , kruszywa amane, kopalnia bazaltu 

BORYS BORÓWKA 

Próba oceny technicznych mo liwo ci eksploatacji zasobów pozabilansowych w kopalni w gla kamienne-
go • Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria • z. 3, 2010 

W artykule podj to prób  oceny warunków geologiczno – górniczych oraz okre lenia mo liwo ci udost pnie-
nia i doboru technologii eksploatacji zasobów w parcelach pozabilansowych. Badania przeprowadzono 
w kopalni „X”, zlokalizowanej w pó nocnej cz ci Górno l skiego Zag bia W glowego. Przyj ta w pracy 
metodyka obejmowa a: weryfikacj  formalnych przyczyn przeklasyfikowania do zasobów pozabilansowych 
wytypowanych parcel pozabilansowych, okre lenie technicznych mo liwo ci ich udost pnienia, charakterysty-
k  i ocen  warunków geologiczno – górniczych oraz charakterystyk  uwarunkowa  geologiczno – górniczych 
dla doboru technologii eksploatacji. W wyniku weryfikacji wykazano, e cz  spo ród rozpatrywanych parcel 
pozabilansowych mog aby nadawa  si  do ewentualnej eksploatacji przy zastosowaniu strugowego kompleksu 
mechanizacyjnego. 

S owa kluczowe: kopalnia w gla kamiennego, zasoby pozabilansowe, warunki geologiczno-górnicze, technicz-
na ocena mo liwo ci eksploatacji 

JACEK MUCHA, MONIKA WASILEWSKA-B ASZCZYK, TOMASZ SEKU A

Wiarygodno  prognozy wielko ci zasobów i jako ci pok adów w gla kamiennego w obszarze D b
(GZW) • Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria • z. 3, 2010 

Autorzy na wybranym przyk adzie rozpoznawanego aktualnie z o a w gla kamiennego w obszarze D b (mi -
dzy Libi em i Jaworznem) przeanalizowali dok adno  prognozy wielko ci zasobów i rednich warto ci 
parametrów opisuj cych jako  w gla (warto  opa owa, zawarto  siarki i popio u) oraz redniej g sto ci 
przestrzennej kopaliny w pok adach 118 i 207. Rozpatrzono 3 warianty zbiorów danych, które pos u y y do 
oceny dok adno ci prognoz: pomiary warto ci parametrów w otoczeniu obszaru D b, zasymulowane pomiary 
w obr bie obszaru D b oraz po czone zbiory obu pomiarów. Stosuj c geostatystyczn  procedur  krigingu 
stwierdzono, e najwy sz  dok adno ci  cechuje si  prognoza warto ci opa owej i g sto ci przestrzennej, 
mniejsz  mi szo ci i wielko ci zasobów i najmniejszymi dok adno ciami prognoza zawarto ci popio u
i szczególnie zawarto ci siarki. W przypadku umiarkowanej zmienno ci mi szo ci pok adów (ze wspó -
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czynnikiem zmienno ci 30–40%) mo liwe jest szacowanie zasobów w gla z dok adno ci  wymagan
w kategorii C2 w oparciu o 4–8 pomiarów mi szo ci pok adu dokonanych w najbli szym otoczeniu rozpa-
trywanego obszaru. 

S owa kluczowe: z o a w gla kamiennego, prognozy wielko ci zasobów, parametry jako ciowe w gla

EUGENIUSZ J. SOBCZYK 

Identyfikacja parametrów wp ywaj cych na efektywno  dr enia wyrobisk korytarzowych w kopalniach 
w gla kamiennego • Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria • z. 3, 2010 

W artykule przeprowadzono analiz  dr enia wyrobisk korytarzowych w wybranych kopalniach w gla ka-
miennego w Górno l skim Zag biu W glowym. cznie analiza dotyczy a 838 wyrobisk korytarzowych 
wykonanych w latach 2003-2008. Przeprowadzona zosta a wska nikowa ocena efektywno ci prowadzenia 
robót przygotowawczych na podstawie opracowanej nowej metodyki. Okre lone zosta y dwa modele struktury 
efektywno ci dr enia wyrobisk korytarzowych: pierwszy ze wzgl du na osi gane post py, drugi ze wzgl du
na osi gane wyniki ekonomiczne. Na tej podstawie sformu owano agregatowe wska niki (dla post pów - Wp 
i dla kosztów - We), które w sposób syntetyczny mierz  wp yw zagro e  naturalnych, parametrów z o a oraz 
parametrów technologicznych na ograniczenie post pu i poziom kosztów dr enia wyrobisk korytarzowych. 
Podj to prób  obliczenia optymalnego post pu dr enia wyrobisk korytarzowych przy minimalnym koszcie 
w poszczególnych przedzia ach warto ci wska nika oceny efektywno ci We. Zaprezentowano tak e analiz
rednich warto ci post pów i kosztów w wybranych kopalniach w gla kamiennego. W analizie uwzgl dniono 

struktur  kosztów dr enia wyrobisk przygotowawczych z podzia em na wyrobiska w glowe, w glowo-
kamienne i kamienne. 

S owa kluczowe: warunki geologiczno-górnicze, metoda AHP, wielowymiarowa analiza porównawcza, zagro-
enia naturalne, parametry z o a, roboty przygotowawcze 

ARKADIUSZ KUSTRA 

Wykorzystanie obligacji w finansowaniu projektów górniczo-geologicznych na rynku wiatowym • Kwartal-
nik Górnictwo i Geoin ynieria • z. 3, 2010 

W artykule przedstawiono zmiany w finansowaniu projektów górniczo-geologicznych, które nast pi y na 
rynkach wiatowych w kontek cie kryzysu finansowego. Zwrócono szczególn  uwag  na dotychczasowe, 
rekordowe zad u enie przedsi biorstw bran y górniczej i pokazano kierunki zmian oparte na dokapitalizowaniu 
poprzez emisj  nowych serii akcji oraz emisje obligacji zamiennych na akcje i obligacji zwyk ych. Zaprezen-
towano najwi kszych emitentów obligacji oraz parametry emitowanych obligacji w postaci wysoko ci oprocen-
towania i terminu wykupu. Za czone wnioski potwierdzaj  obni enie poziomu d wigni finansowej, a tym 
samym ryzyka finansowego i dopasowanie finansowania do przep ywów generowanych z aktualnie realizowa-
nych i potencjalnych projektów górniczo-geologicznych. Wed ug Ernst&Young nale y oczekiwa  powrotu 
poziomu zad u enia do wielko ci historycznych, kiedy to wska nik zad u enia kapita u w asnego d ugiem 
odsetkowym w bran y górniczej wynosi rednio pomi dzy 20-40%. 

S owa kluczowe: projekty górniczo-geologiczne, finansowanie, struktura zad u enia, kapita  w asny, obligacje 
zamienne, obligacje zwyk e

ARTUR DYCZKO, MICHA  KOPACZ, AGNIESZKA STOPKOWICZ 

Wp yw wyst powania stref kamiennych na efektywno  ekonomiczn  eksploatacji z o a w warunkach polskich 
kopal  rud miedzi • Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria • z. 3, 2010 

W artykule podj to problematyk  wyst powania stref kamiennych w obr bie pól eksploatacyjnych, które 
stanowi  z jednej strony utrudnienie techniczne, z drugiej wp ywaj  na efektywno  ekonomiczn  eksploatacji 
pola. Prowadzenie wyrobisk eksploatacyjnych w obszarach bezz o owych jest nieekonomiczne, jednak e
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pozostawienie takich stref powoduje wzrost napr e  w ich otoczeniu. Kwesti  problemów geomechanicznych 
przedstawiono na przyk adzie oblicze  numerycznych przeprowadzonych dla ró nych wielko ci stref kamien-
nych pozostawionych w otoczeniu wyrobisk i zrobów. Natomiast ocen  efektywno ci ekonomicznej prowa-
dzonej eksploatacji omówiono na przyk adzie modelu szacowania efektywno ci ekonomicznej w polu X dla kopalni 
Y.  

S owa kluczowe: z o e rud miedzi, system komorowo-filarowy, zubo enie, efektywno  eksploatacji 
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