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Wprowadzenie

Organizowane cyklicznie Œwiatowe Kongresy Górnicze stanowi¹ forum wymiany do-
œwiadczeñ i wiedzy górniczej w ujêciu globalnym. Kolejny Kongres z tego cyklu ma odbyæ
siê w Polsce we wrzeœniu 2008 r. Polski Kongres Górniczy, poprzedzaj¹cy o rok Œwiatowy
Kongres, stwarza mo¿liwoœæ prezentacji przemian w polskim górnictwie i jest jedno-
czeœnie generaln¹ prób¹ dla organizatorów Œwiatowego Kongresu. Pierwszy Polski Kongres
Górniczy, organizowany we wrzeœniu 2007 r., s³u¿y wymianie pogl¹dów i doœwiadczeñ
zdobytych w wielu dziedzinach nauki i praktyki górniczej oraz otoczenia gospodarczego
bezpoœrednio lub poœrednio zwi¹zanego z górnictwem. Przygotowywanych jest wiele sesji
tematycznych, w tym sesja: „Ekonomika i zarz¹dzanie”.

Niniejsza publikacja prezentuje artyku³y opracowane i przes³ane przez Autorów na sesjê:
„Ekonomika i zarz¹dzanie”, organizowan¹ przez Katedrê Ekonomiki i Zarz¹dzania w Prze-
myœle AGH w ramach Polskiego Kongresu Górniczego. Sesja organizowana jest pod
has³em: „Efektywne zarz¹dzanie gwarancj¹ rozwoju górnictwa”. Zasadnicze cele tej sesji to
prezentacja osi¹gniêæ i wymiana pogl¹dów w obszarze zagadnieñ zwi¹zanych z ekonomik¹
i zarz¹dzaniem, rozwijanych w ró¿nych oœrodkach naukowo-dydaktycznych i badawczo-
-rozwojowych. Mo¿na znaleŸæ w niej artyku³y opracowane przez pracowników Akademii
Górniczo-Hutniczej, Politechniki Œl¹skiej, Politechniki Wroc³awskiej, Politechniki Kra-
kowskiej, Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi¹ PAN oraz KGHM
Cuprum Sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe.

Zaprezentowane w niniejszej publikacji artyku³y obejmuj¹ m.in. szerokie spektrum
zagadnieñ zwi¹zanych z techniczno-ekonomicznymi aspektami funkcjonowania prze-
mys³u wydobywczego – od zagadnieñ zwi¹zanych z procesami realizowanymi w obrêbie
poszczególnych elementów kopalñ, ich modelowaniem i racjonalizacj¹, do problemów
zarz¹dzania ca³ymi jednostkami gospodarczymi. Du¿o uwagi poœwiêcono zagadnieniom
zwi¹zanym z dzia³alnoœci¹ inwestycyjn¹ w górnictwie w aspekcie szeroko rozumianego
ryzyka, w tym równie¿ ekonomicznego, które w warunkach rynkowych nabiera szcze-
gólnego znaczenia. Zamieszczone s¹ prace dotycz¹ce zagadnieñ zwi¹zanych z rynkami
surowców mineralnych i rynkami kapita³owymi oraz prace dotycz¹ce problemów pow-
sta³ych na styku górnictwa i energetyki. Rozwój techniki obliczeniowej umo¿liwia
zastosowanie zaawansowanych metod matematycznych do stochastycznego modelowania
procesów przemys³owych, co równie¿ znalaz³o odbicie w prezentowanej problematyce.
Problemy efektywnego kszta³cenia kadr dla potrzeb przemys³u s¹ tak¿e przedstawione
w niniejszej publikacji.



Mo¿liwoœæ zorganizowania sesji: „Ekonomika i zarz¹dzanie” ma dla Katedry Ekonomiki
i Zarz¹dzania w Przemyœle AGH szczególne znaczenie, bowiem:
1. Katedra Ekonomiki i Zarz¹dzania w Przemyœle AGH jest kontynuatork¹ tradycji na-

uczania z zakresu organizacji przedsiêbiorstw przemys³owych, których pocz¹tek mo¿na
umiejscowiæ w roku akademickim 1922/23, a wiêc 85 lat temu.

2. Pierwszym przewodnicz¹cym Miêdzynarodowego Komitetu Organizacyjnego Œwiato-
wych Kongresów Górniczych zosta³ wybrany w 1957 r. profesor Boles³aw Krupiñski,
który od 1946 r. kierowa³ Katedr¹ Górnictwa III na Wydziale Górniczym AGH, prze-
mianowan¹ w 1952 r. na Katedrê Ekonomiki i Organizacji Górnictwa, poprzedniczkami
obecnej Katedry Ekonomiki i Zarz¹dzania w Przemyœle AGH. Profesor B. Krupiñski
przewodniczy³ równie¿ kilku kolejnym Œwiatowym Kongresom Górniczym, organi-
zowanym cyklicznie od 1958 r.
W okresie 85 lat zasz³o w kraju wiele przemian politycznych, spo³ecznych i gospo-

darczych. Jednostki tworz¹ce obecny kszta³t Katedry Ekonomiki i Zarz¹dzania w Przemyœle
AGH przechodzi³y równie¿ szereg przeobra¿eñ. Przeobra¿enia te s¹ w du¿ym skrócie
zasygnalizowane w artykule pt.: „85 lat Katedry Ekonomiki i Zarz¹dzania w Przemyœle AGH
w s³u¿bie polskiego górnictwa”. Rozwój procesu dydaktycznego Katedry Ekonomiki
i Zarz¹dzania w Przemyœle AGH przedstawiony jest w artykule pt.: „Udzia³ pracowników
Katedry Ekonomiki i Zarz¹dzania w Przemyœle AGH w kszta³ceniu kadr dla potrzeb
przemys³u wydobywczego”. Z okazji 85-lecia Katedry Ekonomiki i Zarz¹dzania w Prze-
myœle AGH przygotowywana jest okolicznoœciowa wystawa, któr¹ bêdzie mo¿na zwiedzaæ
w dniach 19–21 wrzeœnia 2007 r.

Sesja „Ekonomika i zarz¹dzanie” jest okazj¹ do wymiany myœli naukowych i doœ-
wiadczeñ praktycznych oraz wzajemnego zbli¿enia specjalistów zajmuj¹cych siê ekonomik¹
i zarz¹dzaniem w przemyœle wydobywczym i jego otoczeniu gospodarczym. Zaprezentowane
artyku³y nie mog¹ wyczerpaæ ogromu zagadnieñ ekonomiki i zarz¹dzania w górnictwie, bo
jest to niewykonalne w ramach pojedynczej publikacji. Stanowi¹ jedynie wybrane fragmenty
z ogromnego zakresu wiedzy umiejscowionej w obszarze ekonomiki i zarz¹dzania, roz-
wijanej w wielu krajowych oœrodkach naukowo-dydaktycznych i badawczo-rozwojowych;
wiedzy, która s³u¿y przysz³oœci polskiego górnictwa.

Przewodnicz¹cy Komitetu Naukowego Sesji
„Ekonomika i Zarz¹dzanie”

Kierownik Katedry Ekonomiki i Zarz¹dzania w Przemyœle AGH

Prof. dr hab. in¿. Roman Magda
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BRONIS£AW BARCHAÑSKI*, JAN WAC£AWSKI**

Techniczno-ekonomiczna ocena mo¿liwoœci wykonania geotechnicznej

bariery hydroizolacyjnej w rejonie zamkniêtego sk³adowiska odpadów

S ³ o w a k l u c z o w e

Sk³adowisko odpadów, ekran przeciwfiltracyjny, metoda górnicza, koszty

S t r e s z c z e n i e

Stare, najczêœciej ju¿ zamkniête sk³adowiska odpadów niebezpiecznych w wielu przypadkach zosta³y zlo-
kalizowane w miejscach, gdzie nie wystêpowa³a wodoszczelna bariera geologiczna. Nie zbudowano te¿ szczel-
nego ekranu przeciwfiltracyjnego. Odcieki (eluaty) z takich sk³adowisk stanowi¹ powa¿ne zagro¿enie dla œro-
dowiska naturalnego, a w szczególnoœci dla wód gruntowych. W artykule przedstawiono propozycjê wykonania
wodoszczelnego ekranu przeciwfiltracyjnego pod sk³adowiskiem odpadów metod¹ górnicz¹, z uwzglêdnieniem
aspektów techniczno-ekonomicznych.

Wprowadzenie

Stare sk³adowiska odpadów, w wiêkszoœci ju¿ zamkniête, zosta³y zlokalizowane w na-
turalnych nieckach terenu lub te¿ w wyrobiskach poeksploatacyjnych i w wielu przypadkach
nie posiada³y wodoszczelnej bariery geologicznej. Nie utworzono te¿ szczelnego ekranu
przeciwfiltracyjnego.

Równoczeœnie na sk³adowiskach tych deponowano odpady komunalne oraz przemy-
s³owe, w tym równie¿ odpady niebezpieczne. W zwi¹zku z tym odcieki z takich sk³adowisk –
zawieraj¹ce niebezpieczne zwi¹zki – infiltruj¹ do górotworu zalegaj¹cego pod sk³adowis-

* Prof. dr hab. in¿., ** Dr in¿., Wydzia³ Górnictwa i Geoin¿ynierii, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków.



kiem oraz w jego otoczeniu i stanowi¹ powa¿ne zagro¿enie dla œrodowiska naturalnego,
a w szczególnoœci dla cieków wodnych oraz wód gruntowych.

Istnieje mo¿liwoœæ utworzenia szczelnego ekranu przeciwfiltracyjnego miêdzy innymi
metod¹ wiertnicz¹.

Mo¿e siê jednak okazaæ, ¿e ze wzglêdu na:
— trudne i zró¿nicowane warunki hydrogeologiczne w pod³o¿u sk³adowiska (du¿e

zawodnienie, wysoki wspó³czynnik filtracji, sk³ad chemiczny wód odciekowych),
— zró¿nicowan¹ budowê geologiczn¹ pod³o¿a oraz jego szczelinowatoœæ,
— wystêpowanie polodowcowych g³azów narzutowych w pod³o¿u sk³adowiska,
— wykonanie szczelnego ekranu przeciwfiltracyjnego przy wykorzystaniu metody wiert-

niczej bêdzie niemo¿liwe.
W takich przypadkach nale¿y rozwa¿yæ kolejno dwie mo¿liwoœci:
— wykonanie szczelnego ekranu przeciwfiltracyjnego metod¹ górnicz¹,
— przeniesienie odpadów na inne istniej¹ce lub te¿ nowe sk³adowisko(a).

Nale¿y przy tym mieæ na uwadze, ¿e obydwa zaproponowane wy¿ej rozwi¹zania bêd¹
znacznie dro¿sze w stosunku do wykonania ekranu przeciwfiltracyjnego metod¹ wiertnicz¹.

W referacie omówiono technologiê wykonywania warstwy przeciwfiltracyjnej metod¹
górnicz¹ oraz metodykê obliczania kosztów jej wykonania. Obliczono te¿ szacunkowe
koszty wykonania takiej warstwy na przyk³adzie sk³adowiska o powierzchni 10 ha.

Na etapie prac studialnych dotycz¹cych omawianego zagadnienia czynny udzia³ wziêli
PT Specjaliœci z KWK „Mys³owice” i PBK – Lubin. Za udzielone rady i wskazówki
sk³adamy serdeczne podziêkowania.

1. Technologia wykonywania warstwy przeciwfiltracyjnej metod¹ górnicz¹

Najogólniej metoda górnicza polega na wybraniu warstwy pod³o¿a pod sk³adowiskiem
odpadów i sukcesywnym wype³nianiu wybranej przestrzeni (w œlad za postêpuj¹cym fron-
tem robót górniczych) materia³em uszczelniaj¹cym o wymaganym wspó³czynniku filtracji.

W efekcie tych robót, pod sk³adowiskiem odpadów zostanie utworzona warstwa prze-
ciwfiltracyjna w kszta³cie niecki.

Warunkiem zastosowania metody górniczej jest okreœlenie takiej strefy w pod³o¿u
sk³adowiska, w której prowadzenie robót górniczych bêdzie mo¿liwe ze wzglêdu na:

— urabialnoœæ ska³,
— zabudowanie i utrzymanie stropu nad wybran¹ przestrzeni¹, do momentu jej wype³-

nienia materia³em uszczelniaj¹cym,
— zagro¿enie wodne, w tym zagro¿enie zanieczyszczonymi wodami ze sk³adowiska.
Zastosowanie metody górniczej wymagaæ bêdzie ka¿dorazowo:
— okreœlenia kszta³tu wykonywanej warstwy przeciwfiltracyjnej oraz g³êbokoœci, na

jakiej warstwa ta bêdzie wykonywana,
— opracowania technologii wybierania warstwy pod³o¿a pod sk³adowiskiem,
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— okreœlenia miejsca sk³adowania urobku uzyskiwanego w trakcie wykonywania robót
górniczych,

— okreœlenia sposobu transportu urobku na miejsce jego sk³adowania,
— doboru, czy te¿ opracowania technologii wytwarzania materia³u uszczelniaj¹cego,
— opracowania technologii wykonywania warstwy przeciwfiltracyjnej.
Warstwê uszczelniaj¹c¹ wykonywan¹ przy zastosowaniu metody górniczej stanowiæ

bêdzie niecka dostosowana do wymiarów sk³adowiska i równoczeœnie do zakresu mo¿-
liwoœci prowadzenia robót górniczych.

Dla sk³adowiska odpadów o wymiarach prostok¹tnych, warstwa uszczelniaj¹ca bêdzie
z³o¿ona z dwóch p³aszczyzn rozci¹gaj¹cych siê wzd³u¿ d³u¿szych boków sk³adowiska,
u³o¿onych w kszta³cie rozwartej litery V, zakoñczonych po bokach pionowymi warstwami
uszczelniaj¹cymi usytuowanymi wokó³ sk³adowiska (rys. 1).

Na podstawie analizy dokumentacji hydrogeologicznej oraz geologiczno-górniczej na-
le¿y wskazaæ warstwê górotworu pod sk³adowiskiem, w której prowadzenie robót górni-
czych oraz wykonywanie warstwy uszczelniaj¹cej bêdzie najkorzystniejsze ze wzglêdu na:

— urabialnoœæ ska³,
— mo¿liwoœæ zabudowania oraz utrzymania stropu nad wybran¹ przestrzeni¹ (do mo-

mentu jej wype³nienia materia³em uszczelniaj¹cym), bez naruszenia pierwotnej
struktury warstw stropowych,

— ograniczenie zagro¿enia wodnego, w tym równie¿ zanieczyszczonymi wodami ze
sk³adowiska.
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Rys. 1. Schemat uszczelnienia sk³adowiska odpadów metod¹ górnicz¹

1 – odpady niebezpieczne, 2 – podstawowe wyrobisko chodnikowe, 3 – warstwa izoluj¹ca niebezpieczne

odpady od biosfery wykonana metod¹ górnicz¹, 4 – pionowy ekran izolacyjny

Fig. 1. Diagram of sealing a disposal site with application of a mining method

1 – hazardous waste, 2 – main gallery working, 3 – layer isolating hazardous wastes from the biosphere

carried out with application of a mining method, 4 – vertical isolating screen



Wybieranie warstwy górotworu pod sk³adowiskiem mo¿e siê odbywaæ:
— systemem œcianowym pod³u¿nym,
— systemem œcianowym poprzecznym,
— systemem zabierkowym (pasami).
Ka¿dy z wymienionych systemów posiada swoj¹ specyfikê i cechuje siê okreœlonym

wyposa¿eniem technicznym. Równoczeœnie w ka¿dym systemie sposób wype³nienia wy-
branej przestrzeni materia³em uszczelniaj¹cym by³by nieco inny.

Sk³adowiska nieczynne czêsto zlokalizowane s¹ w terenie o s³abo rozwiniêtej infra-
strukturze powierzchniowej. W zwi¹zku z tym zastosowany system wybierania powinien
byæ prosty, mo¿liwy do zastosowania w ró¿nych warunkach, nie posiadaj¹cych zaplecza
górniczego.

Najbardziej przydatnym do takich warunków wydaje siê system zabierkowy.
Ogólny schemat wybierania proponowanym systemem przedstawiono na rysunku 2.
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Rys. 2. Ogólny schemat wykonywania ekranu przeciwfiltracyjnego pod sk³adowiskiem odpadów metod¹

górnicz¹

Fig. 2. Broad diagram of carrying out an anti-filtration screen under the disposal site with application of

a mining method



Zakres robót w omawianym systemie mo¿na podzieliæ na cztery fazy:
faza I – roboty przygotowawcze,
faza II – wybieranie warstwy górotworu,
faza III – wype³nianie wybranej przestrzeni materia³em uszczelniaj¹cym,
faza IV – wykonanie pionowych œcianek wodoszczelnych wokó³ wyrobiska.
Roboty przygotowawcze (faza I) obejmuj¹ wykonanie:
— pochylni g³ównej,
— chodnika œrodkowego 1,
— dwóch chodników 2 i 3 na skrzyd³ach planowanego ekranu wodoszczelnego.
Zadaniem pochylni g³ównej jest po³¹czenie powierzchni terenu z chodnikiem œrod-

kowym 1. Chodnik œrodkowy 1 jest zlokalizowany w pod³u¿nej osi sk³adowiska, w naj-
ni¿szym poziomie planowanej warstwy przeciwfiltracyjnej, na przeciêciu dwóch nachy-
lonych p³aszczyzn (pole A i pole B), tworz¹cych boczne œciany niecki.

Zarówno pochylnia g³ówna, jak te¿ chodnik œrodkowy 1 s¹ wykorzystywane przez ca³y
okres prac zwi¹zanych z wykonywaniem ekranu przeciwfiltracyjnego.

Pochylnia g³ówna mo¿e byæ nachylona do 14� po upadzie, natomiast chodnik œrodkowy 1
powinien byæ nachylony oko³o 2% po wznosie, w celu grawitacyjnego odprowadzania
wody.

Chodniki 2 i 3 nale¿y wykonaæ równolegle do d³u¿szej osi sk³adowiska, na lewym oraz
prawym jego skrzydle, na mniejszej g³êbokoœci, zapewniaj¹cej nachylenie obu p³aszczyzn
warstwy uszczelniaj¹cej (A i B) do 14�. Nachylenie to posiada istotne znaczenie ze wzglêdu
na:

— sposób wype³niania wybranej przestrzeni materia³em uszczelniaj¹cym,
— g³êbokoœæ wykonywania pionowych œcianek uszczelniaj¹cych wokó³ wyrobiska,
— odprowadzanie wody ze sk³adowiska, po wykonaniu niecki uszczelniaj¹cej.
Przyjête maksymalne nachylenie p³aszczyzn uszczelniaj¹cych A i B wynika z mo¿-

liwoœci pracy zastosowanego kombajnu po wznosie do 14�.
Ze wzglêdu na pe³nione zadania oraz czas istnienia, pochylniê g³ówn¹ oraz chodnik 1

nale¿y wykonaæ w stalowej obudowie V25/8 z wyk³adk¹ z siatki. Z kolei chodniki 2 i 3 mog¹
byæ wykonane w obudowie drewnianej, z przykotwieniem stropnicy do ska³ stropowych.

Wybieranie warstwy górotworu (faza II) oraz wype³nianie przestrzeni materia³em uszczel-
niaj¹cym (faza III) wykonywane bêdzie równolegle, z pewnym przesuniêciem czasowym,
kolejno w polu A, a nastêpnie w polu B.

Wybieranie warstwy górotworu realizowane bêdzie pasami o szerokoœci 3,9 m i wyso-
koœci 2,6 m, przy wykorzystaniu górniczego kombajnu chodnikowego.

Przed rozpoczêciem wybierania ka¿dego kolejnego pasa nale¿y dodatkowo zabudowaæ
skrzy¿owanie chodnika podstawowego 1 z wybieranym pasem.

Ze wzglêdu na koniecznoœæ zapewnienia stabilnoœci ska³ stropowych oraz bezpiecznej
pracy ludzi i maszyn, wybieran¹ przestrzeñ nale¿y sukcesywnie zabudowywaæ obudow¹
drewnian¹. Ze wzglêdu na stosunkowo du¿¹ szerokoœæ wybieranego pasa, stropnice drew-
niane bêd¹ przykotwiane do ska³ stropowych.
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W efekcie prowadzonych robót górniczych bêd¹ powstawa³y kolejne pochylnie pomiê-
dzy chodnikiem œrodkowym 1 a chodnikiem 2 (lub 3) na skrzydle sk³adowiska (rys. 3).

Pomiêdzy wybieranymi pasami ka¿dorazowo pozostawiany jest filar górotworu o wy-
miarach analogicznych do wymiarów wybieranego pasa.

Zadaniem pozostawionych filarów jest:
— zapewnienie stabilnoœci warstw stropowych,
— stworzenie bocznych tam dla wype³nienia wybranych pochylni materia³em uszczel-

niaj¹cym.
Po ca³kowitym wybraniu pasa górotworu i zabudowaniu wybranej przestrzeni, przy-

stêpuje siê do wybierania kolejnego pasa. W czasie wybierania kolejnego pasa nastêpuje
wype³nianie wykonanej poprzednio pochylni materia³em uszczelniaj¹cym. Wykonana wcze-
œniej obudowa drewniana pozostaje w pasie uszczelniaj¹cym. Wymaga to wczeœniejszego
zabudowania szczelnej tamy podsadzkowej w dolnej oraz górnej czêœci wype³nianej po-
chylni, na skrzy¿owaniu z chodnikiem œrodkowym oraz z chodnikiem na skrzydle.

Materia³ uszczelniaj¹cy do wype³niania kolejnych pochylni bêdzie dostarczany ruro-
ci¹giem zainstalowanym w chodniku 2 (a nastêpnie 3).

W ten sposób wybierane pole dzielone jest na pochylnie wype³niane materia³em uszczel-
niaj¹cym i rozdzielaj¹ce je filary oporowe o takich samych wymiarach.
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Rys. 3. Schemat wyposa¿enia przodka z kombajnem chodnikowym AM-50

Fig. 3. Diagram of coal face equipment with a gallery combine AM-50



Po zwi¹zaniu i stwardnieniu materia³u uszczelniaj¹cego w podsadzanych pochylniach,
przystêpuje siê do wybierania pozostawionych wczeœniej filarów oporowych.

Technologia wybierania tych filarów, zabudowy wybranej przestrzeni, a nastêpnie jej
wype³niania materia³em uszczelniaj¹cym jest analogiczna jak wybranych wczeœniej pasów.

W ten sposób powstanie jednolita warstwa przeciwfiltracyjna pod dnem sk³adowiska
o gruboœci 2,6 m, sk³adaj¹ca siê z dwóch p³aszczyzn A i B, u³o¿onych wzglêdem siebie
w kszta³cie rozwartej litery V.

W proponowanej metodzie, do wykonania robót przygotowawczych, a nastêpnie do
wybierania warstwy górotworu pasami, wykorzystuje siê nastêpuj¹ce urz¹dzenia techniczne:

— kombajn górniczy AM-50,
— krótki przenoœnik zgrzeb³owy podwieszany SKAT E-180W,
— d³ugi przenoœnik SKAT E-180W,
— przenoœniki taœmowe GWAREK 1000,
— wentylator lutniowy wraz z lutnioci¹giem.
Na ka¿dy metr kwadratowy wykonywanej warstwy uszczelniaj¹cej uzyskuje siê oko³o

3 m3 urobionej ska³y p³onnej. Przyk³adowo przy sk³adowisku o powierzchni 10 ha, ca³kowita
objêtoœæ uzyskanego urobku wyniesie ponad 30 tysiêcy metrów szeœciennych, który nale¿y
(sukcesywnie do postêpu robót górniczych) przetransportowaæ na miejsce jego sk³adowania.

Uzyskiwany urobek w pierwszej kolejnoœci nale¿y wykorzystaæ do przykrycia zabez-
pieczanego sk³adowiska lub te¿ do budowy specjalnej warstwy geotechnicznej, zabezpie-
czaj¹cej sk³adowisko przed wodami opadowymi.

Spowoduje to ograniczenie kosztów transportu uzyskanego urobku, jak te¿ kosztów
budowy warstwy uszczelniaj¹cej sk³adowisko od góry.

W innym przypadku uzyskiwany urobek mo¿e byæ wykorzystany do:
— wype³niania naturalnych zag³êbieñ terenu w bezpoœrednim s¹siedztwie sk³adowiska,
— lub te¿ do budowy wa³ów, nasypów itp.
Do transportu urobionej ska³y pod ziemi¹ wykorzystywany jest ci¹g przenoœników.
W chodniku œrodkowym 1 oraz w pochylni g³ównej zainstalowany jest przenoœnik

taœmowy GWAREK 1000, którego zadaniem jest odstawa urobku na powierzchniê. Z kolei
z ka¿dej wykonywanej pochylni odstawa urobku odbywa siê krótkim przenoœnikiem zgrze-
b³owym podwieszanym SKAT E180W, wspó³pracuj¹cym bezpoœrednio z kombajnem, a na-
stêpnie drugim przenoœnikiem typu SKAT, przed³u¿anym sukcesywnie wraz z postêpem
kombajnu.

Po wybraniu kolejnego pasa (wykonaniu kolejnej pochylni), d³ugi przenoœnik SKAT jest
demontowany, a kombajn z przenoœnikiem krótkim jest wycofywany do chodnika œrod-
kowego 1 i rozpoczyna wybieranie kolejnego pasa (pozostawiaj¹c filar oporowy).

Dalszy transport urobku na powierzchni jest uzale¿niony od miejsca jego sk³adowania.
Po wykonaniu jednolitego ekranu przeciwfiltracyjnego pod dnem wyrobiska (pole A

i pole B) i zdemontowaniu wyposa¿enia technicznego, nale¿y wype³niæ materia³em uszczel-
niaj¹cym utrzymywany dotychczas chodnik œrodkowy 1. W ten sposób nast¹pi zamkniêcie
warstwy uszczelniaj¹cej w jej najni¿szej czêœci.
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Przy stropie wype³nianego chodnika 1 nale¿y pozostawiæ woln¹ przestrzeñ, w której
nale¿y zabudowaæ specjalny system odwadniania dla odprowadzania wody ze sk³adowiska,
gromadz¹cej siê w dolnej czêœci wykonanej niecki izolacyjnej.

W fazie IV nale¿y wykonaæ z powierzchni pionowe œcianki wodoszczelne wokó³ sk³a-
dowiska, do ich po³¹czenia z wykonanymi wczeœniej warstwami uszczelniaj¹cymi w polu A i B.

Pionowa szczelina wokó³ sk³adowiska o szerokoœci 0,6 do 0,8 m mo¿e byæ wykonywana
przy zastosowaniu urz¹dzenia frezuj¹cego. Wykonywana szczelina bêdzie sukcesywnie
wype³niana materia³em uszczelniaj¹cym o wymaganym wspó³czynniku filtracji. W ten
sposób uzyskuje siê szczeln¹, zamkniêt¹ ze wszystkich stron nieckê przeciwfiltracyjn¹ pod
ca³ym sk³adowiskiem odpadów, siêgaj¹c¹ do powierzchni ziemi.

W przypadku wyst¹pienia istotnych problemów zwi¹zanych z wykonaniem szczeliny
pionowej wokó³ sk³adowiska urz¹dzeniem frezuj¹cym lub te¿ utrzymywaniem stabilnoœci
œcian bocznych tej szczeliny przed jej wype³nieniem materia³em uszczelniaj¹cym, a tak¿e
w przypadku wykonania warstwy izoluj¹cej w polu A i B na wiêkszej g³êbokoœci, nale¿y
rozpatrzyæ mo¿liwoœæ wykonania pionowej warstwy izoluj¹cej przy zastosowaniu metody
wiertniczej.

2. Koszt wykonania warstwy przeciwfiltracyjnej metod¹ górnicz¹ pod

sk³adowiskiem odpadów

Ni¿ej przedstawiono metodykê obliczania kosztów wykonania warstwy przeciwfiltra-
cyjnej. Równoczeœnie obliczono koszty wykonania takiej warstwy dla przyk³adowego sk³a-
dowiska, w celu okreœlenia skali problemu, a tak¿e w celu porównania kosztów wykonania
warstwy przeciwfiltracyjnej proponowan¹ metod¹ górnicz¹ z kosztami wykonania takiej
warstwy metod¹ wiertnicz¹, czy te¿ z kosztami likwidacji sk³adowiska, z równoczesnym
przeniesieniem odpadów na inne sk³adowisko(a).

Ca³kowity koszt wykonania warstwy przeciwfiltracyjnej obejmuje:
1. Koszt wykonania robót przygotowawczych Krp.
2. Koszt wykonania skrzy¿owañ chodnika œrodkowego przy wybieraniu kolejnych pasów

górotworu Ks.
3. Koszt wybierania warstwy górotworu pasami pod sk³adowiskiem oraz zabudowy wy-

branej przestrzeni Kw.
4. Koszt wynajmu kombajnu Kwk.
5. Koszt zakupu innych urz¹dzeñ wykorzystywanych przy wykonywaniu robót górni-

czych Kz.
6. Koszt zu¿ytej energii elektrycznej Ke.
7. Koszt wype³niania wybranej przestrzeni materia³em uszczelniaj¹cym Ku.
8. Koszt wykonania pionowych œcianek uszczelniaj¹cych wokó³ sk³adowiska Kb.

Obliczenia dla przyjêtego sk³adowiska (rys. 4) wykonano przy nastêpuj¹cych za³o-
¿eniach:
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— ca³kowita powierzchnia sk³adowiska wynosi 10 ha,
— sk³adowisko posiada kszta³t prostok¹ta o wymiarach:

– d³ugoœæ 333 m,
– szerokoœæ 300 m;

— dno sk³adowiska le¿y 15 m poni¿ej powierzchni otaczaj¹cego terenu,
— chodnik œrodkowy 1 zlokalizowano na g³êbokoœci 63 m,
— chodniki boczne 2 i 3 zlokalizowano na g³êbokoœci 25 m,
— nachylenie p³aszczyzny pola A i pola B wynosi 14�,
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Rys. 4. Przyk³adowe sk³adowisko odpadów, dla którego obliczono ca³kowite koszty wykonania ekranu

przeciwfiltracyjnego metod¹ górnicz¹

Fig. 4. Example of a disposal site, for which total costs of carrying out an anti-filtration screen with

application of a mining method have been calculated



— d³ugoœæ pochylni g³ównej (przy nachyleniu 14�) wynosi 260 m,
— gruboœæ wybieranej warstwy górotworu wynosi 2,6 m,
— do utworzenia warstwy izolacyjnej pod dnem sk³adowiska zastosowano materia³

uszczelniaj¹cy UTEX-15,
— pionowe œcianki boczne zostan¹ wykonane w odleg³oœci 5 m od krawêdzi sk³a-

dowiska, z ka¿dej z czterech stron,
— gruboœæ œcianki bocznej 0,8 m,
— pochylnia g³ówna oraz chodnik œrodkowy 1 zostan¹ wykonane w obudowie stalowej

z wyk³adk¹ z siatki,
— chodniki boczne 2 i 3 zostan¹ wykonane w obudowie drewnianej, z przykotwieniem

stropnic do ska³ stropowych wyrobiska,
— urabiana ska³a zostanie wykorzystana do przykrycia zabezpieczanego sk³adowiska.

Ad 1. Koszty robót przygotowawczych Krp obliczono wed³ug wzoru:

K L L k k L L km krp p pm pr pm pr� � � � � � � �( ) ( ) ( ) ( )1
1 1

2 3
2 2 [z³] (1)

gdzie:
Lp — d³ugoœæ pochylni g³ównej (260 m),
L1,2,3 — d³ugoœæ ka¿dego z chodników 1,2,3 (343 m),
k pm

1 — jednostkowy koszt zu¿ycia materia³ów przy wykonywaniu pochylni g³ów-
nej oraz chodnika œrodkowego 1 (1980 z³/mb),

k pm
2 — jednostkowy koszt zu¿ycia materia³ów przy wykonywaniu chodników 2 i 3

(350 z³/mb),
k pr

1 — jednostkowy koszt robocizny przy wykonywaniu pochylni g³ównej oraz
chodnika œrodkowego 1 (862 z³/mb),

k pr
2 — jednostkowy koszt robocizny przy wykonywaniu chodników 2 i 3 (800

z³/mb).

Przy obliczaniu kosztów robót przygotowawczych uwzglêdniono:
— koszty zu¿ytych materia³ów,
— koszty robocizny.
Pozosta³e koszty zwi¹zane z wykonaniem tych robót zosta³y uwzglêdnione w odrêbnych

pozycjach.
Obliczony koszt wykonania robót przygotowawczych – Krp wynosi: 2 502 626 z³.

Ad. 2. Koszty wykonania skrzy¿owañ chodnika œrodkowego z pochylniami, przy

wybieraniu kolejnych pasów górotworu Ks obliczono wed³ug wzoru:

Ks = ip(ksm + ksr) [z³] (2)
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gdzie:
ip — ca³kowita liczba wykonanych skrzy¿owañ,
ksm— koszt materia³ów zu¿ytych przy zabudowaniu jednego skrzy¿owania (4382 z³),
ksr — koszt robocizny na jedno skrzy¿owanie (3030 z³).

Z kolei ca³kowit¹ liczbê skrzy¿owañ ip okreœlono wzorem:

i
L

s
p � 2 [szt.] (3)

gdzie:
L — ca³kowita d³ugoœæ wykonywanej warstwy uszczelniaj¹cej pod sk³adowiskiem

(po jego d³u¿szym boku) (343 m),
s — szerokoœæ wybieranego pasa (3,9 m).

Obliczony koszt wykonania skrzy¿owañ – Ks wynosi: 1 304 512 z³.

Ad. 3. Koszty wybierania warstwy górotworu oraz zabudowy wybranej przestrzeni

pod sk³adowiskiem Kw obliczono wed³ug wzoru:

K S k k iw wm wr p� �1
2 ( ) [z³] (4)

gdzie:
S — ³¹czna szer. wykonywanej warstwy izolacyjnej pod dnem sk³adowiska

(310 m),
kwm — jednostkowy koszt materia³ów do zabudowy wybranej przestrzeni w wy-

konywanej pochylni (227 z³/mb),
kwr — jednostkowy koszt robocizny przy wybieraniu pasa górotworu (718 z³/mb),
ip — ca³kowita iloœæ wybieranych pasów (179 szt).

Obliczony koszt wybierania warstwy górotworu pod sk³adowiskiem odpadów (w polu A
i B) oraz zabudowania wybranej przestrzeni – Kw wynosi: 25 779 600 z³.

Przy obliczeniu kosztów tych robót uwzglêdniono koszty zu¿ytych materia³ów oraz
koszty robocizny. Pozosta³e koszty uwzglêdniono w odrêbnych pozycjach.

Ad. 4. Koszt wynajmu kombajnu Kwk obliczono wed³ug wzoru:

K k twk jk c� � [z³] (5)

gdzie:
kjk — jednostkowy koszt wynajmu kombajnu (1000 z³/dobê),
tc — ca³kowity czas wykonania warstwy uszczelniaj¹cej metod¹ górnicz¹ (dób).
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Ca³kowity czas tc wykonania warstwy uszczelniaj¹cej omawian¹ metod¹ stanowi sumê:
— czasu wykonywania robót przygotowawczych – trp,
— czasu wybierania warstwy górotworu pasami w polu A oraz polu B – twp,
— czasu wykonywania skrzy¿owañ – ts.
Równoczeœnie przyjêto, ¿e wype³nianie wybranej przestrzeni w poszczególnych po-

chylniach odbywaæ siê bêdzie równolegle (z przesuniêciem czasowym) do wybierania
kolejnych pasów.
Czas wykonania robót przygotowawczych trp obliczono wed³ug wzoru:

t
L L

V
rp

r

rp

�
�3

[doba] (6)

gdzie:
Vrp — œredni postêp dr¹¿enia wyrobisk przygotowawczych (20 m/dobê).

Czas wybierania warstwy górotworu pasami w polu A oraz polu B obliczono wg wzoru:

t

S i

V
wp

p

wp

�

�
1

2 [doba]

(7)

gdzie:
Vwp — œredni postêp robót przy wybieraniu pasa (24 m/dobê).

Ca³kowity czas tc wykonania warstwy uszczelniaj¹cej omawian¹ metod¹ wynosi 1246

dni.

Czas tc nie uwzglêdnia wykonania pionowej œcianki uszczelniaj¹cej wokó³ sk³adowiska.
W zwi¹zku z tym obliczony koszt wynajmu kombajnu na ca³y okres wykonywania

warstwy uszczelniaj¹cej – Kwk wynosi: 1 246 000 z³.

Ad. 5. Koszt zakupu innych urz¹dzeñ wykorzystywanych przy wykonywaniu robót

górniczych Kz obejmuje:

— krótki przenoœnik zgrzeb³owy podwieszany SKAT S 180W (90 000 z³),
— d³ugi przenoœnik zgrzeb³owy SKAT S 180W (130 000 z³),
— przenoœniki taœmowe GWAREK 1000 (4 szt. x 180 000 z³),
— wentylator lutniowy � 1000 mm 70 000 z³),
— lutnie parciane � 1000 mm (1000 mb x 180 z³).
£¹czny koszt zakupu wymienionych urz¹dzeñ – Kz wynosi: 1 190 000 z³.

Ad. 6. Koszt zu¿ytej energii elektrycznej Ke obliczono wed³ug wzoru:

K Z k te de je c� � � [z³] (8)
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gdzie:
Zde— dobowe zu¿ycie energii wynosi 9.648 (kWh/dobê),

(obliczono w oparciu o zainstalowan¹ moc oraz efektywny dobowy czas pracy)

kje — jednostkowy koszt energii (0,412 z³/kWh).

W zwi¹zku z tym ca³kowity koszt zu¿ytej energii – Ke wynosi: 4 952 820 z³.

Ad. 7. Koszty wype³nienia wybranej przestrzeni materia³em uszczelniaj¹cym Ku

obejmuj¹:

— koszt zu¿ytego materia³u uszczelniaj¹cego Kmu,

— koszt zu¿ytych mat. na budowê tam czo³owych w podsadzanych pochylniach Kmt,

— koszt ruroci¹gu podsadzkowego Kr,
— koszt robocizny Kru.
Koszt zu¿ytego materia³u uszczelniaj¹cego UTEX-15 obliczono wed³ug wzoru:

K L S h
C

q
mu

jm

m

� � � � [z³]
(9)

gdzie:
h — gruboœæ wykonywanej warstwy uszczelniaj¹cej (2,6 m),
Cjm — cena jednostkowa materia³u uszczelniaj¹cego (238 z³/tonê),
qm — objêtoœæ jednej tony materia³u uszczelniajàcego (0,75 m3/tonê).

Obliczony koszt z¿ytego materia³u uszczelniaj¹cego do utworzenia warstwy przeciw-
filtracyjnej pod dnem sk³adowiska – Kmu wynosi: 87 729 338 z³.

Koszt zu¿ytego materia³u na budowê tam czo³owych Kmt przy podsadzaniu poszcze-
gólnych pochylni obliczono wg wzoru:

K i kmt p mt� � �2 (10)

gdzie:
kmt — jednostkowy koszt zu¿ytych materia³ów do wykonania tamy czo³owej (1200 z³).

Przyjêto, ¿e tamy czo³owe bêd¹ zabudowane na obu koñcach podsadzanej pochylni.
Obliczony koszt zu¿ytych materia³ów do budowy tam czo³owych Kmt wynosi: 422 400 z³.

Koszt ruroci¹gu podsadzkowego obliczono wg wzoru:

K L cr r jr� � (11)

gdzie:
Lr — ca³kowita d³ugoœæ zu¿ytych rur podsadzkowych (450 mb),
Cjr — jednostkowa cena rury podsadzkowej (238 z³/mb),
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Obliczony koszt ruroci¹gu podsadzkowego – Kr wynosi: 107 100 z³.

Koszt robocizny zwi¹zany z podsadzaniem wybranej przestrzeni Kru obliczono wed³ug
wzoru:

K i kru p jru� � [z³] (12)

gdzie:
kjru— koszt wykonania robót podsadzkowych w jednej pochylni (7200 z³),

(koszty te obejmuj¹: transport materia³ów, wykonywanie tam czo³owych, prze-

k³adkê ruroci¹gu podsadzkowego, obs³ugê i kontrolê procesu podsadzania).

Obliczony koszt robocizny zwi¹zanej z podsadzaniem – Kru wynosi: 1 267 200 z³.

W zwi¹zku z powy¿szym ca³kowity koszt wype³nienia wybranej przestrzeni ma-

teria³em uszczelniaj¹cym – Ku wynosi: 89 526 038 z³.

Ad. 8. Koszt wykonania pionowych œcianek uszczelniaj¹cych wokó³ sk³adowiska Kb

obliczono wed³ug wzoru:

K k Lh S h hb jb� � �2 1
1

2 1 2[ ( )] [z³] (13)

gdzie:
kjb — jednostkowy koszt wykonania œcianki bocznej (700 z³/m2),
h1 — g³êbokoœæ pionowej œcianki bocznej na d³u¿szym boku sk³adowiska (25 m),
h2 — najwiêksza g³êbokoœæ pionowej œcianki czo³owej (63 m).

Obliczony koszt wykonania pionowych œcianek uszczelniaj¹cych wynosi: 31 101 000 z³.

Obliczone koszty cz¹stkowe, zwi¹zane z wykonaniem warstwy uszczelniaj¹cej pod
sk³adowiskiem odpadów metod¹ górnicz¹, zestawiono w tabeli 1.

Z przeprowadzonych obliczeñ wynika, ¿e koszt wykonania warstwy uszczelniaj¹cej

pod sk³adowiskiem odpadów o powierzchni 10 ha, przy zastosowaniu metody górniczej, jest
bardzo wysoki i wynosi 157,6 mln z³. Przy za³o¿eniu, ¿e na sk³adowisku znajduje siê
2,565 mln m3 odpadów, obliczony koszt w przeliczeniu na 1 m³ odpadów wynosi 61,32 z³.

Decyduj¹cy wp³yw na poziom obliczonych kosztów maj¹:
— koszty zu¿ytego materia³u uszczelniaj¹cego (55,6%),
— koszty wybierania warstwy górotworu pasami w polu A i B (16,4%),
— koszty wykonania pionowych œcianek uszczelniaj¹cych wokó³ sk³adowiska (19,7 %).
Koszty te wynosz¹ ³¹cznie 144,6 mln z³ i stanowi¹ 91,8% kosztów ca³kowitych. Po-

zosta³e koszty wynosz¹ ³¹cznie 13 mln z³ i stanowi¹ zaledwie 8,2% kosztów ca³kowitych.
Koszty wybierania warstwy górotworu pod sk³adowiskiem wynikaj¹ ze specyfiki metody

górniczej i znacz¹ce ich obni¿enie nie bêdzie mo¿liwe.
Koszty zu¿ytego materia³u uszczelniaj¹cego zale¿¹ bezpoœrednio od gruboœci wyko-

nywanej warstwy uszczelniaj¹cej oraz od ceny jednostkowej. W tym zakresie nale¿y roz-
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patrzyæ inne systemy górnicze wybierania warstwy górotworu, umo¿liwiaj¹ce znaczne
obni¿enie gruboœci wybieranej warstwy (nawet przy pewnym wzroœcie kosztów robót
górniczych).

Nale¿y te¿ podj¹æ badania zmierzaj¹ce do opracowania taniego materia³u uszczelnia-
j¹cego:

— o wymaganych parametrach jakoœciowych (wspó³czynnik filtracji, wytrzyma³oœæ na
œciskanie),

— mo¿liwego do stosowania na skalê masow¹ do wype³niania wybranej przestrzeni
metod¹ górnicz¹.

Koszt wykonania pionowych œcianek uszczelniaj¹cych przy wykorzystaniu urz¹dzenia
frezuj¹cego zale¿y bezpoœrednio od gruboœci, a przede wszystkim od g³êbokoœci jej wyko-
nania. W zwi¹zku z tym nale¿y:

— projektowaæ roboty górnicze na mo¿liwie ma³ej g³êbokoœci,
— lub te¿ rozwa¿yæ mo¿liwoœæ wykonania pionowej warstwy izoluj¹cej przy wyko-

rzystaniu metody wiertniczej.
Nale¿y równie¿ podkreœliæ, ¿e obliczone koszty maj¹ charakter szacunkowy, obejmuj¹

tylko koszty bezpoœrednie wykonania warstwy uszczelniaj¹cej i nie obejmuj¹ kosztów
poœrednich.

(Opracowano w ramach badañ statutowych – umowa nr 11.11.100.190; zadanie 4)
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TABELA 1

Koszty wykonania warstwy uszczelniaj¹cej pod sk³adowiskiem odpadów metod¹ górnicz¹

TABLE 1

Costs of carrying out a sealing layer under a disposal site with application of a mining method

Lp. Rodzaj kosztu Wysokoœæ kosztu [z³]

1 Koszty wykonania robót przygotowawczych 2 502 626

2 Koszty wykonania skrzy¿owañ 1 304 512

3 Koszty wybierania warstwy górotworu pasami w polu A i B 25 779 600

4 Koszty wynajmu kombajnu 1 246 000

5 Koszty zakupu urz¹dzeñ 1 190 000

6 Koszty zu¿ytej energii 4 952 820

7
Koszty wype³niania wybranej przestrzeni materia³em
uszczelniaj¹cym

89 526 038

8 Koszty wykonania pionowych œcianek uszczelniaj¹cych 31 101 000

Razem koszty wykonania warstwy uszczelniaj¹cej 157 602 596



BRONIS£AW BARCHAÑSKI, JAN WAC£AWSKI

TECHNICAL AND ECONOMICAL EVALUATION OF POSSIBILITIES OF CARRYING OUT A GEO-TECHNICAL

HYDRO-ISOLATION BARRIER IN THE AREA OF A CLOSED DISPOSAL SITE

K e y w o r d s

Disposal site, sealing layer, mining method, costs

A b s t r a c t

Old, predominantly closed hazardous waste disposal sites have in many cases been located in places where a
waterproof geological barrier did not appear. A tight anti-filtration screen was not builded either. Effluents
deriving from such disposal sites present a serious threat to the natural environment, especially for ground waters.
The article presents a proposition of carrying out a waterproof anti-filtration screen under a disposal site with the
application of a mining method, taking into consideration technical and economical aspects.
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PATRYCJA B¥K*

Sekurytyzacja aktywów na polskim rynku kapita³owym

z uwzglêdnieniem górnictwa wêgla kamiennego

S ³ o w a k l u c z o w e

Sekurytyzacja, polski rynek kapita³owy, górnictwo wêgla kamiennego, spó³ka specjalnego przeznaczenia,
spó³ka wêglowa, fundusze inwestycyjne

S t r e s z c z e n i e

Sekurytyzacja jest metod¹ pozyskiwania kapita³u zarówno na cele inwestycyjne jak i obrotowe. Istotê procesu
stanowi przekszta³cenie wyodrêbnionych z bilansu przedsiêbiorstwa aktywów w papiery wartoœciowe, które staj¹
siê przedmiotem obrotu. Sekurytyzacja aktywów jest form¹ finansowania dzia³alnoœci gospodarczej, alternatywn¹
w stosunku do zaci¹gniêcia kredytu lub emisji d³u¿nych papierów wartoœciowych. W Polsce transakcje se-
kurytyzacyjne dopiero wchodz¹ na rynek kapita³owy. Na rozwiniêtych rynkach finansowych krajów Europy
Zachodniej tego typu instrumenty nale¿¹ do najczêœciej kupowanych przez inwestorów. Sekurytyzacja stanowi
kolejny krok w kierunku poszukiwania nowych sposobów finansowania.

Istnieje mo¿liwoœæ zastosowania sekurytyzacji w górnictwie wêgla kamiennego jako jednego z mo¿liwych
Ÿróde³ finansowania dzia³alnoœci gospodarczej spó³ek wêglowych. Wdro¿enie sekurytyzacji aktywów w gór-
nictwie wêgla kamiennego by³oby mo¿liwe po odpowiednim przygotowaniu prawnym i organizacyjnym.

1. Rys historyczny – geneza transakcji sekurytyzacyjnych

Procesy globalizacji, deregulacji i liberalizacji rynków finansowych, zapocz¹tkowane
na prze³omie lat siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych XX wieku, spowodowa³y przyrost
liczby i wielkoœci ponadnarodowych inwestycji. Wi¹za³o siê to z rosn¹cym zapotrzebo-
waniem na kapita³ finansuj¹cy dynamiczny rozwój przedsiêbiorstw. Rozpocz¹³ siê wtedy

* Dr, Wydzia³ Górnictwa i Geoin¿ynierii, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków.



proces modyfikacji podejœcia do tradycyjnej bankowoœci i zwiêkszania zainteresowania
innymi Ÿród³ami pozyskiwania kapita³u, do których nale¿y emisja papierów wartoœciowych.
W okresie tym pojawi³o siê wiele nowych instrumentów finansowych pomagaj¹cych pod-
miotom gospodarczym sprostaæ wymaganiom rynku finansowego. Jednym z tych instru-
mentów by³a sekurytyzacja. Pierwsz¹ transakcjê sekurytyzacyjn¹ przeprowadzono w USA
w 1970 r. Inicjatorem by³a agencja rz¹dowa Government National Mortgage Association,
która emitowa³a papiery wartoœciowe oparte na kredytach hipotecznych. Wtedy równie¿
po raz pierwszy u¿yto tej nazwy. Termin ten pochodzi od angielskiego wyra¿enia „se-
curitisation”, które z kolei wywodzi siê od s³owa „security” i oznacza zabezpieczenie lub
d³u¿ny papier wartoœciowy.

W Europie pierwsze transakcje sekurytyzacyjne przeprowadzono w Wielkiej Brytanii
w latach 1986/1987. Ich inicjatorami by³y Barclays oraz bank nale¿¹cy do grupy Lloyds.
Celem tych transakcji by³o uwolnienie kapita³u regulacyjnego. W 1988 r. dyskusje na temat
sekurytyzacji pojawi³y siê we Francji, ale na skutek niedoskona³ej ustawy o sekurytyzacji,
która hamowa³a rozwój procesu, pierwsza transakcja zosta³a przeprowadzona dopiero
w roku 1993, po odpowiedniej nowelizacji stawy. Relatywnie póŸno, bo dopiero wraz
z powstaniem Unii Gospodarczej i Walutowej, transakcje sekurytyzacji pojawi³y siê
w Niemczech. By³o to spowodowane s³abiej rozwiniêtym rynkiem papierów wartoœciowych,
w porównaniu z krajami anglosaskimi. Obecnie sekurytyzacja jest bardzo popularnym
Ÿród³em finansowania na rozwiniêtych rynkach.

W Stanach Zjednoczonych rynek ABS (Asset Backed Securities) jest najszybciej
rozwijaj¹cym siê segmentem rynku kapita³owego. Europejski rynek sekurytyzacji rozwija
siê nieco wolniej, ale jego rozmiar jest równie¿ znacz¹cy. W samym 2003 r. prze-
prowadzono transakcje o ³¹cznej wartoœci 217 mld euro. Najwiêkszymi rynkami w Europie
s¹: Wielka Brytania, Francja, Niemcy i Holandia (Stech, Magazyn Finansistów CFO
21.09.2007) .

Sekurytyzacja oznacza emisjê papierów d³u¿nych zabezpieczonych aktywami. Stanowi
jedn¹ z najnowszych technik finansowania dzia³alnoœci zad³u¿onych przedsiêbiorstw.
Sekurytyzacja obejmuje wierzytelnoœci, które zapewniaj¹ regularny dop³yw kapita³u.
Mog¹ to byæ wierzytelnoœci ju¿ istniej¹ce, przyk³adowo z zaci¹gniêtych kredytów, jak
równie¿ wierzytelnoœci prognozowane. Sprzedawc¹ powy¿szych wierzytelnoœci s¹ przed-
siêbiorstwa.

Najstarszym rodzajem sekurytyzacji aktywów s¹ papiery wartoœciowe zabezpieczone
hipotek¹. Pojedyncze hipoteki ³¹czy siê w wiêksz¹ grupê, nastêpnie emituje siê papiery
wartoœciowe, których zabezpieczeniem jest powy¿sza grupa hipotek.

Celem sekurytyzacji jest zapewnienie dop³ywu kapita³u przedsiêbiorstwom o du¿ych
aktywach finansowych. Najstarsze transakcje tego rodzaju dotyczy³y kredytów hipotecz-
nych i wykorzystywa³y zabezpieczenia agencji pañstwowych lub agencji koncesjonowanych
przez pañstwo.
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2. Sekurytyzacja na polskim rynku kapita³owym

Przedmiotem pierwszej polskiej sekurytyzacji w roku 1999 by³y wierzytelnoœci handlo-
we o wartoœci 50 mln z³ Zak³adów Opieki Zdrowotnej powsta³e z tytu³u dostawy œrodków
farmaceutycznych i materia³ów medycznych przez inicjatora, firmê Urtica Zaopatrzenie
Farmaceutyczne S.A. Administratorem, powiernikiem zabezpieczenia, dostawca p³ynnoœci,
organizatorem emisji, pe³nomocnikiem do spraw sprzeda¿y i p³atnoœci by³ BRE Bank S.A.
Emitentem by³a spó³ka specjalnego przeznaczenia Urtica Finanse S.A. (Kidacka 2006).

Wysoka jakoœæ sekurytyzowanych aktywów oraz dodatkowe zabezpieczenia spowo-
dowa³y, ¿e papiery d³u¿ne wyemitowane w ramach programu uzyska³y najwy¿szy z mo¿-
liwych ratingów CP-1, przyznany przez Œrodkowoeuropejskie Centrum Ratingu i Analiz
CERA S.A.

Dodatkowe zabezpieczenie wyemitowanych papierów d³u¿nych stanowi³y:
— nadzabezpieczenie w wysokoœci 120%,
— dodatkowa linia kredytowa,
— opcja zbycia wierzytelnoœci.
W programie obok aran¿era, spó³ki specjalnego przeznaczenia oraz organizatora emisji

papierów d³u¿nych, uczestniczy³y inne podmioty, które nadzorowa³y dzia³alnoœæ Special

Purpose Vehicle w zakresie zarz¹dzania wierzytelnoœciami oraz podmioty zabezpieczaj¹ce
p³ynnoœæ Special Purpose Vehicle. Rolê administratora oraz jednego z podmiotów za-
bezpieczaj¹cych p³ynnoœæ pe³ni³ BRE Bank S.A., drugim podmiotem zabezpieczaj¹cym
p³ynnoœæ by³a spó³ka nale¿¹ca do grupy kapita³owej tego banku. Zadaniem BRE Banku by³a
nie tylko obs³uga emisji papierów ale równie¿ kontrola jakoœci skupowanych przez firmê
Urtica Finanse nale¿noœci. Zosta³a precyzyjnie utworzona lista zak³adów opieki zdrowotnej,
których zobowi¹zania mog¹ byæ skupowane.

Na pocz¹tku 2001 roku uruchomiono kolejny program sekurytyzacji wierzytelnoœci
spó³ki Urtica Zaopatrzenie Farmaceutyczne S.A. Program zosta³ zaplanowany na trzy lata.
Urtica Finanse S.A. wyemitowa³a krótkoterminowe obligacje o wartoœci 50 mln z³. Obli-
gacjom nadano rating ponownie CP-1, co oznacza najwy¿sz¹ zdolnoœæ do sp³aty zobo-
wi¹zañ. Organizatorem drugiego programu sekurytyzacji by³ Citibank (Poland) S.A., który
by³ równoczeœnie agentem, dealerem i administratorem programu. Porêczycielem obligacji
By³a Polska Grupa Farmaceutyczna (PGF), do której nale¿y Urtica Finanse (Raport kre-
dytowy Urtica Finanse S.A., CERA 2001).

Druga na rynku polskim transakcja sekurytyzacji mia³a miejsce w 2000 roku. Przedmiot
transakcji stanowi³y nale¿noœci Pekao Leasing Sp. z o.o. z tytu³u zawartych umów leasingu.
Rolê emitenta pe³ni³a spó³ka specjalnego przeznaczenia – Pekao Leasing Sekurytyzacja Sp.
z o.o. Nale¿noœci, które zabezpiecza³y emisjê papierów d³u¿nych emitowanych przez Special

Purpose Vehicle obejmowa³y prawa do rat leasingowych, które przys³ugiwa³y pierwotnie
Pekao Leasing Sp. z o.o. z tytu³u zawartych umów leasingu operacyjnego sprzêtu kompu-
terowego. Prawa do rat leasingowych zosta³y sprzedane przez aran¿era spó³ce specjalnego
przeznaczenia, która zap³aci³a za nie œrodkami pochodz¹cymi z wyemitowanych papierów
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d³u¿nych. Transakcjê tê charakteryzowa³o czêœciowe dopasowanie terminów wykupu emi-
towanych przez SPV papierów d³u¿nych do terminów p³atnoœci rat leasingowych.

W omawianej transakcji Bank Pekao S.A. pe³ni³ rolê organizatora, dealera, agenta
p³atniczego, depozytariusza oraz podmiotu monitoruj¹cego transakcjê. P³ynnoœæ Special

Purpose Vehicle zabezpieczono kredytem odnawialnym (www.pekao.pl).
Kolejny program sekurytyzacji aktywów przeprowadzi³a w 2000 roku firma Pharmag

S.A., najwiêkszy dystrybutor leków i sprzêtu medycznego (Czy¿ewski, Mazurkiewicz 2001).
Inicjatorem transakcji sekurytyzacji by³ Pharmag S.A. Spó³ka jest jednym z najwiêkszych
dystrybutorów leków, œrodków medycznych i œrodków higieny w Polsce. Szacowany udzia³
Pharmagu w rynku dystrybucji leków, œrodków medycznych i higieny do szpitali wynosi³
w 2001 roku oko³o 9%. Pharmag, dostarczaj¹c szpitalom towary, udziela³ d³ugich terminów
p³atnoœci wynosz¹cych oko³o 50–60 dni. Szpitale, ze wzglêdu na ograniczone mo¿liwoœci
finansowe i nieregularny cykl otrzymywania œrodków z kas chorych, p³aci³y z du¿ym
opóŸnieniem za towary dostarczone przez Pharmag. Œredni termin p³atnoœci wierzytelnoœci
przez szpitale przekracza³ 100 dni od daty wymagalnoœci faktury. W wyniku tego spó³ka
mia³a du¿e zapotrzebowanie na kapita³ obrotowy i w znacznym stopniu korzysta³a z zew-
nêtrznego finansowania. Celem programu sekurytyzacji by³o zapewnienie spó³ce dodatko-
wych œrodków finansowych na rozwój dzia³alnoœci oraz poprawa p³ynnoœci finansowej.
W ramach programu sekurytyzacji Pharmag SA (Inicjator), sprzedawa³ spó³ce Pharmag-HM
sp. z o.o. (Special Purpose Vehicle) wierzytelnoœci handlowe wobec publicznych Zak³adów
Opieki Zdrowotnej. W celu pozyskania œrodków na zap³atê ceny sprzeda¿y za nabywane
wierzytelnoœci, SPV wyemitowa³a obligacje. Serwisowaniem transakcji zajmowa³ siê Inicja-
tor posiadaj¹cy doœwiadczenie operacyjne i odpowiednie procedury windykacji nale¿noœci
szpitalnych. Rating CP-1 nadany krótkoterminowym obligacjom Pharmag-HM Sp. z o.o.,
które by³y zabezpieczone wierzytelnoœciami handlowymi, odzwierciedla³ najwy¿sz¹ zdol-
noœæ emitenta do sp³aty niepodporz¹dkowanych zobowi¹zañ krótkoterminowych. Sp³ata
zobowi¹zañ z tytu³u wyemitowanych obligacji nastêpowa³a ze œrodków pochodz¹cych ze
sp³aty wierzytelnoœci handlowych przez publiczne Zak³ady Opieki Zdrowotnej. Rating
nadany obligacjom uwzglêdnia³ wysok¹ jakoœæ kredytow¹ portfela wierzytelnoœci nabywa-
nych przez Pharmag-HM Sp. z o.o. Wysoka jakoœæ portfela wierzytelnoœci wynika³a z res-
trykcyjnych kryteriów dotycz¹cych zarówno Zak³adów Opieki Zdrowotnej dopuszczonych
do programu, dywersyfikacji portfela wierzytelnoœci Special Purpose Vehicle, jak i ogra-
niczeñ dotycz¹cych okresu przeterminowania wierzytelnoœci.

Istotnym elementem transakcji by³o wewnêtrzne wsparcie kredytowe w formie nadza-
bezpieczenia. W ka¿dym dniu trwania programu wartoœæ nominalna wyemitowanych
i niewykupionych obligacji by³a o 20% mniejsza od wartoœci nominalnej wierzytelnoœci
stanowi¹cych zabezpieczenie emisji obligacji oraz gotówki jej ekwiwalentów. Innym ele-
mentem wsparcia kredytowego by³a równie¿ nadwy¿ka oprocentowania wierzytelnoœci
wobec szpitali (odsetki ustawowe w wysokoœci 30%) nad rentownoœci¹ obligacji (stawka
WIBOR plus premia dla inwestorów). Rating CP-1 uwzglêdnia³ równie¿ wsparcie kre-
dytowo-p³ynnoœciowe programu w formie linii kredytowej udzielonej przez BRE Bank SA
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w wysokoœci 7,6 mln z³, lecz nie wiêcej ni¿ 20% kwoty odpowiadaj¹cej wartoœci nominalnej
wyemitowanych i niewykupionych obligacji. BRE Bank SA udzieli³ wsparcia kredytowo-
-p³ynnoœciowego na okres pierwszego roku transakcji. W kolejnych latach trwania programu
wsparcie to by³o odnawiane. Ponadto BRE Bank SA udzieli³ gwarancji objêcia czêœci emisji
obligacji do wysokoœci 11,6 mln z³, lecz nie wiêcej ni¿ 30% kwoty odpowiadaj¹cej wartoœci
nominalnej wyemitowanych i niewykupionych obligacji.

W ramach funkcji administratora programu BRE Bank dokonywa³ monitoringu: wie-
rzytelnoœci nabywanych przez Special Purpose Vehicle, gospodarowania œrodkami pieniê¿-
nymi przez Special Purpose Vehicle, ryzyka strukturalnego i prawnego programu sekury-
tyzacji (w tym dzia³alnoœci gospodarczej Special Purpose Vehicle i Serwisera). Dodatkowy
element struktury programu stanowi³o kontrolowanie p³ynnoœci odbywaj¹ce siê w trybie
tygodniowym. Monitoringowi podlega³y œrodki finansowe bêd¹ce w posiadaniu Special

Purpose Vehicle (lub dostêpne dla Special Purpose Vehicle) tak, aby w ka¿dym tygodniu
œrodki te wystarczy³y na wykup obligacji zapadaj¹cych w ci¹gu najbli¿szych 28 dni.

Zobowi¹zania Special Purpose Vehicle wynikaj¹ce z wyemitowanych obligacji zabez-
pieczone by³y zastawem rejestrowym, w którym pierwszeñstwo zaspokajania siê z przed-
miotu zastawu przys³ugiwa³o posiadaczom obligacji. Rolê administratora zastawu pe³ni³
BRE Bank SA.

Ponadto Wydawnictwo Papierów Wartoœciowych Spó³ka z o.o. opracowa³o i zrealizo-
wa³o program sekurytyzacji nale¿noœci Bytomskiej Spó³ki Wêglowej S.A. zwi¹zanych
z dostawami wêgla energetycznego do elektrowni i elektrociep³owni w I, II i III kwartale
1999 roku, na ³¹czn¹ kwotê 84 300 000 z³ (Sekurytyzacja nale¿noœci przemys³owych
1998–2000, www.wpw.pl).

Zebrane informacje uwzglêdniaj¹ stan prawny sprzed 25 lipca 2003, kiedy to mia³o
miejsce pierwsze czytanie ustawy o funduszach inwestycyjnych wprowadzaj¹cej do obowi¹-
zuj¹cego prawa pojêcie sekurytyzacji nale¿noœci. Ustawa o funduszach inwestycyjnych
zosta³a uchwalona dnia 27 maja 2004 roku, natomiast wesz³a w ¿ycie z dniem 1 lipca
2004 roku.

3. Mo¿liwoœci wykorzystania sekurytyzacji aktywów w górnictwie wêgla

kamiennego (spó³ce wêglowej)

W wyniku sezonowoœci sprzeda¿y wêgla w zak³adach górniczych powstaj¹ zapasy
wêgla. S¹ one wynikiem rytmicznego wydobycia wêgla, prowadz¹cego do relatywnej
obni¿ki jednostkowych kosztów gotowoœci, a zatem i do obni¿ki kosztów wydobycia. Jako
zasób maj¹tkowy zapasy musz¹ byæ finansowane. Finansowanie ich kredytami bankowymi
mo¿e prowadziæ do nadmiernych kosztów finansowych i niedoboru kapita³u na przygo-
towanie wydobycia w przysz³ych okresach czasu. Dodatkowo banki w Polsce niechêtnie
finansuj¹ górnictwo ze wzglêdu na ryzyko i spore wahania koniunkturalne. St¹d na finanso-
wanie bie¿¹cej dzia³alnoœci operacyjnej zak³ady górnicze powinny poszukiwaæ najtañszych
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Ÿróde³ finansowania, aby nie powiêkszaæ kosztów. Nale¿y zatem przyjrzeæ siê rozwi¹zaniom
sekurytyzacyjnym i oceniæ czy mo¿na je zastosowaæ w spó³kach wêglowych. Najistotniejsz¹
kwesti¹ staje siê wyodrêbnienie pakietu aktywów do sekurytyzacji. W zasadzie mo¿na
przyj¹æ trzy rozwi¹zania (Sierpiñska 4/2005):

— utrzymaæ wêgiel na sk³adach w kopalniach i ponosiæ koszty utrzymywania i za-
bezpieczenia jego zapasów,

— sprzedaæ wêgiel z opustem sezonowym uwzglêdniaj¹c wartoœæ pieni¹dza w czasie, co
oznacza, ¿e opust w cenie przy sprzeda¿y w czerwcu musi byæ wy¿szy ni¿ we
wrzeœniu. Nast¹pi wówczas konwersja zapasów wêgla na gotówkê, która pozwoli
na utrzymanie p³ynnoœci finansowej, jednak opusty cenowe spowoduj¹ ubytek przy-
chodów ze sprzeda¿y. Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e przy wykorzystaniu opustów
sezonowych nie uda siê sprzedaæ wszystkich zapasów wêgla z okresu wydobycia
letniego,

— sprzedaæ wêgiel z odroczonym terminem p³atnoœci 3–4 miesiêcznym czyli do czasu,
w którym odbiorcy kupowaliby wêgiel. Powstan¹ wówczas spore nale¿noœci. Mu-
sia³yby byæ one zabezpieczone, aby ograniczyæ ryzyko ich utraty w przypadku
niewyp³acalnoœci wierzyciela.

Ka¿de z tych rozwi¹zañ poci¹ga za sob¹ okreœlone koszty. Utrzymanie zapasów wêgla
wymaga kapita³u potrzebnego na finansowanie bie¿¹cego wydobycia przy braku bie¿¹cych
wp³ywów, w wyniku ni¿szej sprzeda¿y poza sezonem konsumpcji. Sprzeda¿ z opustem
cenowym prowadzi do ubytku przychodów ze sprzeda¿y.

W rzeczywistoœci ubytek przychodów ze sprzeda¿y spowodowany opustami sezono-
wymi stanowi koszt pozyskania t¹ drog¹ kapita³u. W rachunku op³acalnoœci proponowanego
rozwi¹zania nale¿y traktowaæ je na równi z kosztami pozyskania œrodków z innych alterna-
tywnych Ÿróde³ finansowania.

W trzecim rozwi¹zaniu przy sprzeda¿y wêgla z odroczonym terminem p³atnoœci pow-
stan¹ nale¿noœci, które musz¹ byæ finansowane, tak jak ka¿dy zasób maj¹tkowy.

Do finansowania zapasów powstaj¹cych przy równomiernym – bez wzglêdu na poziom
zu¿ycia wêgla – wydobyciu b¹dŸ nale¿noœci powstaj¹cych w wyniku d³u¿szego ni¿ zwykle
kredytowania odbiorców wêgla, spó³ka potrzebuje kapita³ów. Wydaje siê, ¿e mo¿na by je
pozyskaæ poprzez sekurytyzacjê. Zarówno zapasy wêgla jak i nale¿noœci spe³niaj¹ warunki,
jakim powinny odpowiadaæ sekurytyzowane aktywa. Mog¹ to byæ przysz³e wp³ywy na-
le¿noœci od odbiorców wêgla, b¹dŸ wp³ywy ze sprzeda¿y wêgla w sezonie grzewczym.
Sprzeda¿ zapasów wêgla w sezonie grzewczym obarczona jest jednak wy¿szym ryzykiem
rynkowym (ceny, popyt, konkurencja) ni¿ sekurytyzacja nale¿noœci ze sprzeda¿y wêgla
z odroczonym terminem p³atnoœci. St¹d emisje papierów zabezpieczonych na zapasach
generowaæ bêd¹ wy¿sze koszty kapita³u ni¿ emisje zabezpieczone na nale¿noœciach.

Sekurytyzacja wtórna w spó³kach wêglowych mo¿e mieæ charakter zarówno operacji
bilansowej, jak i pozabilansowej. W sekurytyzacji bilansowej aktywa pozostan¹ w bilansie
spó³ki wêglowej i bêd¹ refinansowane papierami d³u¿nymi zabezpieczonymi na nich. Naj-
szersze spektrum korzyœci spó³ka mo¿e osi¹gn¹æ w przypadku wykorzystania techniki
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pozabilansowej, czyli poza strukturami bilansu. W takim przypadku musia³by nast¹piæ
transfer aktywów ze spó³ki na rzecz Special Purpose Vehicle w drodze ich faktycznej
sprzeda¿y, a wiêc z przeniesieniem praw w³asnoœci na Special Purpose Vehicle czyli
podmiotu specjalnego przeznaczenia. Oznacza to, ¿e ca³e ryzyko zwi¹zane z sekuryty-
zowanymi aktywami zosta³oby przeniesione ze spó³ki wêglowej na ten podmiot. Wydaje siê,
¿e podmiot specjalnego przeznaczenia, kupi³by zapasy wêgla pod warunkiem, ¿e by³by
on zakontraktowany, co dawa³oby gwarancjê zbytu. Lepszym rozwi¹zaniem by³aby wiêc
sekurytyzacja nale¿noœci ze sprzedanego wêgla z odroczonym terminem p³atnoœci. Koszty
utrzymania zapasów wêgla by³yby przeniesione na nabywców. Jednak, aby zainteresowaæ
ich wczeœniejszym zakupem mo¿na by zastosowaæ opusty cenowe pokrywaj¹ce zmienne
koszty utrzymania zapasów. Podmiot specjalnego przeznaczenia zakupi³by wierzytelnoœci
od spó³ki wêglowej i wyemitowa³ papiery d³u¿ne o takim okresie zapadalnoœci jak okres
zwrotu zakupionych wierzytelnoœci. Ze wzglêdu na ryzyko terminowego sp³ywu wie-
rzytelnoœci, powstanie potrzeba zastosowania zabezpieczeñ pozwalaj¹cych na utrzymanie
p³ynnoœci wyemitowanych papierów. Zabezpieczeñ takich mog¹ udzieliæ ró¿ne instytucje
finansowe, gdy¿ ryzyko nie jest ju¿ zwi¹zane ze spó³k¹ wêglow¹, a podmiotem specjalnego
przeznaczenia. Wraz z uruchomieniem procedury sekurytyzacyjnej swoj¹ rolê mog¹ odegraæ
równie¿ banki, gdy¿ brak jest dotychczas instytucji finansowych specjalizuj¹cych siê
w procedurach sekurytyzacyjnych.

Naprzeciw potrzebom rozwoju procesów sekurytyzacynych w gospodarce polskiej,
a zatem i w górnictwie wychodzi nowa ustawa o funduszach inwestycyjnych obowi¹zuj¹ca
od 1 lipca 2004 roku. Dopuszcza ona tworzenie funduszy sekurytyzacyjnych (Ustawa
o funduszach inwestycyjnych z dnia 27 maja 2004 roku) stanowi¹cych szczególn¹ formê
funduszy zamkniêtych, dotychczas w Polsce nieznanych. G³ównym zadaniem funduszy
sekurytyzacyjnych, podobnie jak wszystkich innych funduszy inwestycyjnych, jest gro-
madzenie kapita³u i lokowanie go w okreœlone ustawowo aktywa maj¹tkowe. W porównaniu
jednak ze zwyk³ymi funduszami zamkniêtymi, fundusze sekurytyzacyjne maj¹ limitowane
mo¿liwoœci lokowania aktywów. Nie mog¹ udzielaæ kredytów, gwarancji, porêczeñ, ale
mog¹ zaci¹gaæ po¿yczki na takich samych zasadach jak inne fundusze zamkniête. Fundusze
sekurytyzacyjne bêd¹ specjalizowaæ siê w skupywaniu i obracaniu niesp³aconymi wie-
rzytelnoœciami. Istot¹ ich dzia³ania jest to, i¿ inwestuj¹ one w wierzytelnoœci lub prawa do
œwiadczeñ z tytu³u okreœlonych wierzytelnoœci. Wierzytelnoœci nabywane s¹ od podmiotów
zwanych inicjatorami sekurytyzacji. Fundusze te mog¹, zatem kupowaæ równie¿ nale¿noœci
od spó³ek wêglowych. Ich sytuacja jest niezale¿na od po³o¿enia inicjatora, a ryzyko upad-
³oœci jest wyeliminowane, gdy¿ fundusze sekurytyzacyjne nie prowadz¹ odrêbnej dzia³al-
noœci gospodarczej (nie maj¹ zdolnoœci upad³oœciowej). Oferta papierów wartoœciowych
emitowanych przez fundusze sekurytyzacyjne jest bogata i elastyczna. S¹ one najlepszym
poœrednikiem przy sekurytyzacji na polskim rynku, ale mog¹ one znaleŸæ równie¿ za-
stosowanie na rynku zagranicznym.
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4. Korzyœci sekurytyzacji aktywów w spó³ce wêglowej

Spó³ka, która przeprowadzi sekurytyzacjê aktywów mo¿e osi¹gn¹æ szereg korzyœci
finansowych. S¹ to w szczególnoœci (B¹k 2006):

— poprawa p³ynnoœci aktywów obrotowych w wyniku zamiany okresowo niep³ynnych
ich elementów na gotówkê, co zasadniczo poprawi p³ynnoœæ finansow¹;

— pozyskanie œrodków na finansowanie operacyjnej dzia³alnoœci poza strukturami bi-
lansu. Poprawi to poziom kluczowych wskaŸników finansowych takich jak: ren-
townoœæ aktywów i kapita³ów w³asnych, œwiadcz¹cych o kondycji finansowej spó³ki
oraz o jej potencjale. Poziom stóp zwrotu ma szczególne znaczenie w spó³kach
publicznych. Przyk³adowo wykorzystanie finansowania pozabilansowego mo¿e
wp³yn¹æ na wy¿sze notowania cen akcji, w warunkach wchodzenia jej na War-
szawsk¹ Gie³dê Papierów Wartoœciowych;

— u³atwienie zarz¹dzania ró¿nymi rodzajami ryzyka na jakie nara¿one s¹ spó³ki wêg-
lowe. Chodzi tu o ryzyko zwi¹zane z sekurytyzowanymi zapasami i nale¿noœciami,
ryzyko stóp procentowych i ryzyko walutowe, ryzyko przeterminowanych sp³at
sekurytyzowanych nale¿noœci itp.;

— poprawa wiarygodnoœci kredytowej spó³ki wêglowej. Nastêpuje ona poprzez od-
dzielenie ryzyka kredytowego zwi¹zanego z sekurytyzowanymi aktywami od ryzyka
kredytowego zwi¹zanego z finansowaniem wydobycia wêgla. Inwestorzy nabywa-
j¹cy papiery sekurytyzacyjne przejmuj¹ na siebie czêœæ ryzyka zwi¹zanego z ca³ym
procesem;

— czêœciowe uniezale¿nienie spó³ki wêglowej od kredytowania przez banki. Jest to
szczególnie istotne gdy bank ocenia firmê, jako podmiot o podwy¿szonym ryzyku,
nie tylko ze wzglêdu na wysokie ju¿ zad³u¿enie ale i na s³abe perspektywy rozwoju
sektora wêglowego i utrwalany przez lata jego negatywny obraz ze wzglêdu
na dotacje bud¿etowe. Wiele banków podjê³o w przesz³oœci decyzjê o obni¿eniu
zaanga¿owania kredytowego w tym sektorze i wprowadzi³o bardziej rygorystyczne
wymogi udzielania kredytów ni¿ dla innych sektorów gospodarki;

— obni¿enie œredniego kosztu kapita³u (WACC), co wp³ynie na poprawê efektywnoœci
inwestycji i poszerzy spektrum przedsiêwziêæ op³acalnych. Jest to istotne w wa-
runkach poszerzania frontu wydobycia wêgla w okresie dobrej koniunktury, budowy
kopalñ, ale i dywersyfikacji dzia³alnoœci przy wyczerpywaniu siê zasobów wêgla;

— mo¿liwoœæ pozyskania kapita³u bez koniecznoœci ujawniania danych o firmie, co ma
wa¿ne znaczenie dla firm uczestnicz¹cych w przetargach;

— mo¿liwoœæ pozyskania œrodków na finansowanie operacyjnej dzia³alnoœci w wa-
runkach, gdy nie bêd¹ one dostêpne z innych Ÿróde³.

Wymienione korzyœci finansowe mog¹ wyst¹piæ równolegle, gdy¿ wystêpuj¹ miêdzy
nimi œcis³e powi¹zania, ale i mog¹ pojawiæ siê pojedynczo. Bêdzie to zale¿eæ od organizacji
i przebiegu procesu sekurytyzacji.
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Podsumowanie

Sekurytyzacja, jak ka¿da technika finansowania, oprócz niew¹tpliwych korzyœci mo¿e
przysporzyæ przedsiêbiorstwu szereg problemów i niedogodnoœci. Pozyskanie œrodków
zabezpieczonych na aktywach o s³abej wartoœci zastawczej, ze wzglêdu na wy¿sze ryzyko
mo¿e okazaæ siê dro¿sze ni¿ z innych alternatywnych Ÿróde³. Koszt ten podnosz¹ dodatkowe
wydatki na ró¿nego rodzaju us³ugi realizowane w tym procesie np. koszty analizy prawnej,
op³at dla podmiotów dostarczaj¹cych zewnêtrznych gwarancji, koszty uzyskania ratingu,
op³aty dla agenta emisji, powiernika itp. Aktywa nadaj¹ce siê do sekurytyzacji musz¹ mieæ
jednorodny charakter i daæ siê ³atwo wyodrêbniæ. Wiele podmiotów nie posiada takich
aktywów. Transakcje sekurytyzacyjne maj¹ zazwyczaj doœæ skomplikowan¹ strukturê, co
mo¿e utrudniaæ jej przeprowadzenie w warunkach niejasnych przepisów prawnych do-
tycz¹cych VAT, op³at skarbowych, podatków od dochodów kapita³owych itp.

Praca zosta³a zrealizowana w ramach umowy statutowej nr 11.11.100.190.
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PATRYCJA B¥K

SECURITIZATION ON POLISH CAPITAL MARKET WITH CONSIDERATION OF COAL MINING

K e y w o r d s

Securitization, polish capital market, coal mining, Special Purpose Vehicle, coal mining company, investment
fund

A b s t r a c t

Securitization is a method of getting working and investment capital. The subject is a conversion of assets
into securities. Securitization is an alternative for bank credit and issue of debts’ securities. Securitization’s
transactions are appearing now on capital market in Poland. On developed West European finance market this kind
of financial instruments are the most popular for investors. Securitization is a next step in searching for new ways of
financing.

There is a possibility of using securitization in coal minig as one of potential source of financing for coal
mining company. Application of securitization in coal mining would be possible after organizational development
and proper preparation of law changes.
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Konstrukcja ankiet dla badañ porównywalnoœci warunków

górniczo-geologicznych i techniczno-organizacyjnych przodków

œcianowych

S ³ o w a k l u c z o w e

Badania ankietowe, wspomaganie komputerowe zarz¹dzania, górnictwo wêgla kamiennego

S t r e s z c z e n i e

W artykule zaprezentowano ankietê opracowan¹ dla potrzeb badañ nad porównywalnoœci¹ warunków górniczo-
-geologicznych i techniczno-organizacyjnych przodków œcianowych. Wyniki tych badañ mog¹ zostaæ wykorzystane
w algorytmach systemów informatycznych wspomagaj¹cych zarz¹dzanie produkcj¹ w kopalniach wêgla kamiennego.

Wprowadzenie

Potrzeba doskonalenia metod zarz¹dzania bran¿¹ górnictwa wêgla kamiennego, a w szcze-
gólnoœci kopalniami, wymaga od projektantów poszukiwania nowych sposobów analizy
prowadzonego procesu wydobywczego w oparciu o posiadane bazy danych. Dane te dotycz¹
zarówno sfery technicznej, technologicznej, geologicznej, organizacyjnej jak i ksiêgowej
w przekroju ró¿nych obszarów dzia³ania kopalni. Rozwiniête systemy informatyczne (np.
SZYK), w których te dane równie¿ s¹ gromadzone umo¿liwiaj¹ uzyskanie olbrzymiego
materia³u badawczego dla wykonania tego typu analiz.

W niniejszym artykule przedstawiono koncepcjê ankiet, które maj¹ wspomóc badania
podobieñstwa przodków œcianowych prowadzonych w okreœlonych warunkach górniczo-
-geologicznych i techniczno-organizacyjnych. Analiza taka ma na celu wyró¿nienie para-

* Dr in¿., Wydzia³ Górnictwa i Geoin¿ynierii, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków.



metrów, które w sposób istotny wp³ywaj¹ na podobieñstwo przodków z punktu widzenia ich
mo¿liwoœci produkcyjnych. Podobieñstwo wyrobisk zostanie zaœ wykorzystane w pro-
jektowaniu przysz³ej dzia³alnoœci produkcyjnej kopalni w oparciu o jej doœwiadczenia
z dotychczas prowadzonych robót górniczych (w postaci wyników techniczno-ekonomicz-
nych), co opisano m.in. w pracy (Magda 2003).

1. Koncepcja ankiety dla badañ porównywalnoœci przodków œcianowych

Proponowana ankieta ma na celu wy³onienie istotnych warunków górniczo-geologicz-
nych oraz parametrów techniczno-organizacyjnych, które wp³ywaj¹ na porównywalnoœæ
ró¿nych przodków œcianowych z punktu widzenia ich mo¿liwoœci wydobywczych (wy-
dobycie dobowe ze œciany, postêp dobowy œciany).

W rzeczywistoœci istnieje bardzo du¿o cech, które mog¹ charakteryzowaæ przodek œcia-
nowy, i tak wyró¿niono nastêpuj¹ce cechy opisuj¹ce warunki górniczo-geologiczne charak-
teryzuj¹ce przodki œcianowe:

— nr pok³adu,
— warstwa,
— mi¹¿szoœæ pok³adu,
— opad stropu,
— sumaryczna gruboœæ przerostów,
— udzia³ przerostów,
— wartoœæ opa³owa,
— zasiarczenie,
— zapopielenie,
— wilgotnoœæ naturalna wêgla,
— wilgotnoœæ naturalna wêgla w stanie roboczym,
— typ wêgla,
— nachylenie pok³adu,
— nachylenie poprzeczne,
— nachylenie pod³u¿ne,
— rodzaj ska³ stropowych,
— rodzaj ska³ sp¹gowych,
— wytrzyma³oœæ na œciskanie wêgla,
— wytrzyma³oœæ na œciskanie ska³ stropowych,
— wytrzyma³oœæ na œciskanie ska³ sp¹gowych,
— ciê¿ar objêtoœciowy wêgla,
— ciê¿ar objêtoœciowy ska³y,
— urabialnoœæ,
— metanonoœnoœæ bezwzglêdna w caliŸnie,
— kategoria zagro¿enia metanowego,
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— klasa zagro¿enia wybuchem py³u wêglowego,
— stopieñ zagro¿enia wodnego,
— stopieñ zagro¿enia t¹paniami,
— temperatura pierwotna górotworu,
— zagro¿enie po¿arowe,
— klasa stropu.
Do parametrów techniczno-organizacyjnych przodka œcianowego mo¿na zaliczyæ:
— w zakresie technologii:

– kierowanie stropem,
– kierunek eksploatacji,
– wybieranie pok³adu,
– wybieranie warstw,
– odmiana wybierania,
– sposób urabiania,
– urabianie,
– utrzymywanie chodników przyœcianowych,
– sposób utrzymywania chodników;

— w zakresie wyposa¿enia technicznego przodka:
– kombajn,
– obudowa i jej podzia³ka,
– przenoœnik œcianowy,
– przenoœnik podœcianowy;

— w zakresie wymiarów geometrycznych wyrobiska i odleg³oœci od szybów:
– wysokoœæ œciany,
– d³ugoœæ œciany,
– wybieg ca³kowity,
– szerokoœæ przestrzeni roboczej,
– d³ugoœæ dróg transportu urobku,
– d³ugoœæ dróg dla dostaw materia³ów,
– d³ugoœæ dróg transportu ludzi,
– d³ugoœæ dróg wentylacyjnych,
– g³êbokoœæ ci¹gnienia;

— w zakresie postêpów prac:
– czas dyspozycyjny w przodku,
– czas efektywny,
– przodkozmiany z produkcj¹,
– przodkozmiany z ob³o¿eniem,
– postêp dobowy,
– iloœæ skrawów na dobê,
– zabiór kombajnu,
– wydobycie brutto/netto.
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Metodyka badañ ankietowych zaleca pewne ograniczenia liczby pytañ/wskazañ ze strony
respondentów w celu uzyskania jak najbardziej wiarygodnych odpowiedzi. St¹d te¿ do
konstrukcji ankiety wybrano 36 cech opisuj¹cych warunki górniczo-geologiczne oraz tech-
niczno-organizacyjne przodków œcianowych, które zestawiono w tabelach 1 i 2.

Przygotowana ankieta przeznaczona jest dla ekspertów (pracowników kopalni, pracow-
ników biur zarz¹du spó³ek wêglowych), których prosi siê o ocenê wp³ywu wyró¿nionych
parametrów na porównywalnoœæ ró¿nych przodków w skali: istotny, raczej istotny, raczej
nieistotny, nieistotny. Konstrukcjê opracowanej ankiety przedstawiono poni¿ej.

Eksperci powinni równie¿ wype³niæ kartê informacyjn¹ ankietowanego przedstawion¹
na rysunku 1, która ma na celu okreœlenie miejsca ich pracy i doœwiadczenia w zawodzie
jakie posiadaj¹.
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TABELA 1

Cechy opisuj¹ce warunki górniczo-geologiczne dla przodków œcianowych

TABLE 1

Characteristics of mining and geological conditions for longwalls

Cecha

Wp³yw

istotny
raczej
istotny

raczej
nieistotny

nieistotny

Grupa stratygraficzna pok³adu

Warstwa

Mi¹¿szoœæ pok³adu

Sumaryczna gruboœæ przerostów

Nachylenie pok³adu

Ciê¿ar objêtoœciowy wêgla

Opad stropu

Rodzaj ska³ stropowych (klasa stropu)

Rodzaj ska³ sp¹gowych

Wytrzyma³oœæ na œciskanie wêgla

Wytrzyma³oœæ na œciskanie ska³ stropowych

Wytrzyma³oœæ na œciskanie ska³ sp¹gowych

Urabialnoœæ

Kategoria zagro¿enia metanowego

Klasa zagro¿enia wybuchem py³u wêglowego

Stopieñ zagro¿enia wodnego

Stopieñ zagro¿enia t¹paniami

Temperatura pierwotna górotworu

WskaŸnik samozapalnoœci

Nachylenie pod³u¿ne œciany

Nachylenie poprzeczne œciany
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TABELA 2

Cechy opisuj¹ce warunki techniczno-organizacyjne dla przodków œcianowych

TABLE2

Characteristics of technical and organizational conditions for longwalls

Cecha

Wp³yw

istotny
raczej
istotny

raczej
nieistotny

nieistotny

Kierunek wybierania (od pola, do pola)

Wersja systemu (pod³u¿na, poprzeczna)

Likwidacja przestrzeni wybranej

Kolejnoœæ wybierania warstw

Typ kombajnu

Wydajnoœæ kombajnu

Typ przenoœnika œcianowego

Wydajnoœæ przenoœnika œcianowego

Typ przenoœnika podœcianowego

Wydajnoœæ przenoœnika podœcianowego

Stosowana obudowa

Wysokoœæ œciany

D³ugoœæ œciany

Maksymalna szerokoœæ przestrzeni roboczej

Zmianowoœæ

Rys. 1. Przyk³adowa karta informacyjna ankietowanego

Fig. 1. Information card for expert
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2. Proponowany sposób analizy wyników ankiet

Po otrzymaniu informacji zwrotnej od ekspertów w postaci wype³nionych ankiet nale¿y
przejœæ do analizy uzyskanych odpowiedzi w proponowanym toku postêpowania.

W pierwszym etapie nale¿y zbadaæ zgodnoœæ grupy ekspertów, którzy odpowiedzieli na
pytania zawarte w przygotowanej ankiety, st¹d te¿ nale¿y:
1. W kroku pierwszym prze³o¿yæ wskazania ankietowanych na skalê ocen wed³ug nas-

têpuj¹cej zasady:
— wskazanie, ¿e cecha ma istotny wp³yw oznacza przyjêcie oceny „4”,
— wskazanie, ¿e cecha ma raczej istotny wp³yw oznacza przyjêcie oceny „3”,
— wskazanie, ¿e cecha ma raczej nieistotny wp³yw oznacza przyjêcie oceny „2”,
— wskazanie, ¿e cecha ma nieistotny wp³yw oznacza przyjêcie oceny „1”.

2. W kroku drugim obliczyæ wspó³czynniki korelacji liniowej pomiêdzy ocenami posz-
czególnych ekspertów.
Wspó³czynniki korelacji liniowej pomiêdzy ocenami poszczególnych ekspertów mo¿na
obliczyæ korzystaj¹c ze wzoru (Sobczyk 1996):
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gdzie:
cov(x,y) — okreœla kowariancjê miêdzy ocen¹ i-tej cechy przez eksperta x i y,
s(x) — okreœla wariancjê ocen eksperta x,
s(y) — okreœla wariancjê ocen eksperta y,
n — liczba cech poddawana ocenie.

3. W kroku trzecim wyró¿niæ istotne statystycznie wspó³czynniki korelacji pomiêdzy oce-
nami ekspertów. W tym celu nale¿y wyznaczyæ tzw. krytyczny wspó³czynnik korelacji
z nastêpuj¹cego wzoru (Sobczyk 1996):

r
t

t n
* �

� �

2

2 2
(2)

gdzie:
t — jest wartoœci¹ statystyki odczytan¹ z tablic t-Studenta dla zadanego poziomu

istotnoœci oraz dla n-2 stopni swobody.

4. W kroku czwartym jako kryterium kwalifikacji do zespo³u zgodnego proponuje siê przy-
jêcie istotnej zgodnoœci eksperta z przynajmniej po³ow¹ grupy pozosta³ych ekspertów.
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W etapie drugim, oceny wzglêdem poszczególnych cech, tak wyró¿nionego zespo³u
ekspertów, nale¿y poddaæ analizie statystycznej i wyznaczyæ ich wartoœæ œredni¹, wariancjê,
odchylenie standardowe, medianê, kwartyle, kurtozê i skoœnoœæ. Nastêpnie na podstawie
obliczonych statystyk mo¿na wyznaczyæ zbiór cech, które maj¹ istotny wp³yw na porów-
nywalnoœæ przodków œcianowych z punktu widzenia ich mo¿liwoœci produkcyjnych.

Cechy charakteryzuj¹ce przodek œcianowy na podstawie wyników przeprowadzonej
analizy statystycznej mo¿na podzieliæ na 4 odrêbne grupy kieruj¹c siê odpowiednio sformu-
³owanymi kryteriami na przyk³ad:

— cechy istotne: s¹ to cechy dla których œrednia ocen ekspertów jest wiêksza ni¿ 3,45;
co najmniej 75% ekspertów oceni³o t¹ cechê jako istotn¹ lub raczej istotn¹, 50%
ekspertów oceni³o t¹ cechê jako istotn¹, a najni¿sz¹ ocen¹ by³o 2 lub 3;

— cechy raczej istotne: s¹ to cechy dla których œrednia ocen ekspertów jest wiêksza ni¿
3,00; co najmniej 75% ekspertów oceni³o t¹ cechê jako raczej istotn¹ lub istotn¹, 50%
ekspertów oceni³o t¹ cechê jako raczej istotn¹ lub istotn¹, a najni¿sz¹ ocen¹ by³o 2;

— cechy raczej nieistotne: s¹ to cechy dla których œrednia ocen ekspertów jest wiêksza
ni¿ 2,5; co najmniej 25% ekspertów oceni³o t¹ cechê jako nieistotn¹, a najni¿sz¹ ocen¹
by³o 2 lub 1;

— cechy nieistotne: s¹ to cechy nie zakwalifikowane do powy¿szych grup.
Analizie nale¿y poddaæ równie¿ odpowiedzi udzielone przez ekspertów na pytanie

otwarte o inne cechy, które wp³ywaj¹ na podobieñstwo przodków œcianowych.
Przyk³ad analizy wyników ankiet wed³ug przedstawionego toku postêpowania przedsta-

wiono miêdzy innymi w pracy (Kêsek, Brzychczy 2007).

3. Wykorzystanie wyników badañ ankietowych

Do badania podobieñstwa przodków œcianowych mo¿na wykorzystaæ metody takso-
nomiczne, co przedstawiono miêdzy innymi w pracy (Zaj¹c 1992; Brzychczy 2006).

Miar¹ podobieñstwa obiektów ze wzglêdu na ró¿ne cechy jest tzw. odleg³oœæ. Wyniki tej
ankiety i okreœlenie wp³ywu poszczególnych cech na porównywalnoœæ przodków œciano-
wych mo¿na wyraziæ za pomoc¹ wag przyjêtych do obliczania odleg³oœci miêdzy tymi
wyrobiskami.

Do badañ praktycznych mo¿na zastosowaæ uogólnion¹ odleg³oœæ euklidesow¹ wyra¿on¹
wzorem (Ekonometria 2003):
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gdzie:
wj — waga cechy Xj.
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Stosowanie wag ma na celu odzwierciedlenie preferencji w stosunku do zmiennych
opisuj¹cych zjawisko z³o¿one. Wagi powinny spe³niaæ nastêpuj¹ce warunki:
1) w j � 0

2) w j

j

m

�

�

� 1
1

Na podstawie wyników opracowanej ankiety mo¿na przyj¹æ miêdzy innymi nastêpuj¹cy
sposób ustalenia wag dla obliczenia odleg³oœci euklidesowej wedug wzoru 3:

— je¿eli przyj¹æ, ¿e waga dla ka¿dej cechy nieistotnej (cni) wynosi x to wtedy:
– waga ka¿dej cechy raczej nieistotnej (crn) wynosi 2x,
– waga ka¿dej cechy raczej istotnej (cri) wynosi 3x,
– waga ka¿dej cechy istotnej (ci) wynosi 4x

– i powinien zostaæ spe³niony poni¿szy warunek
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gdzie:
m1, ..., m4 — liczba cech w okreœlonych grupach
m1 + m2 + m3 + m4 = m

m — liczba cech ogó³em.

Z przedstawionego wzoru (4) mo¿na wyliczyæ wartoœæ wagi x i wed³ug przyjêtych
za³o¿eñ wyznaczyæ wagi dla poszczególnych rodzajów cech (raczej nieistotnych, raczej
istotnych, istotnych).

Na podstawie tak ustalonych wag mo¿na przeprowadziæ badanie podobieñstwa przod-
ków œcianowych z uwzglêdnieniem oceny istotnoœci cech.

Podsumowanie

W artykule zaproponowano konstrukcjê ankiety, która ma wspomóc analizê podo-
bieñstwa przodków œcianowych prowadzonych w okreœlonych warunkach górniczo-geolo-
gicznych i techniczno-organizacyjnych. Przedstawiono konstrukcjê takiej ankiety, tok po-
stêpowania przy opracowywaniu wyników ankiet tj. okreœlenie grupy zgodnej ekspertów
oraz ocenê istotnoœci cech, a tak¿e wskazano mo¿liwoœæ wykorzystania jej wyników w ba-
daniach podobieñstwa wyrobisk z zastosowaniem metod taksonomicznych.

Praca naukowa finansowana ze œrodków na naukê w latach 2006–2009 jako projekt badawczy nr 4 T12A 064 30
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EDYTA BRZYCHCZY, MAREK KÊSEK

QUESTIONNAIRE FOR COMPARISON RESEARCHES ON MINING, GEOLOGICAL, TECHNICAL AND ORGANIZATIONAL

CONDITIONS OF LONGWALL FACES

K e y w o r d s

Questionnaire research, computer aided management, coal mining

A b s t r a c t

The article presents questionnaire prepared for comparison researches on some conditions of longwall faces.
The results of comparison researches could be used in computerized production management information system
for coal mining.
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Zagadnienia optymalizacji produkcji grupy zak³adów wzbogacania

wêgla

S ³ o w a k l u c z o w e

Przeróbka mechaniczna wêgla, optymalizacja produkcji, optymalne sterowanie

S t r e s z c z e n i e

Sieæ powi¹zañ pomiêdzy grup¹ producentów wêgla energetycznego i odbiorców produktów handlowych
umo¿liwia wariantow¹ konfiguracjê planów produkcyjnych poszczególnych kopalñ dla wybranych odbiorców tak,
aby spe³niæ warunki ogólnej umowy. Parametrami steruj¹cymi w takim systemie s¹ gêstoœci rozdzia³u w posz-
czególnych procesach wzbogacania oraz proporcje sk³adników tworz¹cych mieszanki energetyczne. Optyma-
lizacja systemu polega na takim doborze parametrów rozdzia³u, aby maksymalizowaæ efekty produkcyjne wed³ug
przyjêtego kryterium ekonomicznego (np. wartoœci lub iloœci poszczególnych produktów). Przedstawiono za-
stosowanie modeli symulacyjnych uk³adów technologicznych, sieci powi¹zañ oraz ekonomicznych kryteriów
produkcji do analizy ca³ego systemu. Wyniki symulacji wskazuj¹ na mo¿liwoœæ uzyskania dodatkowych efektów
ekonomicznych w wysokoœci od kilku do kilkunastu procent w stosunku do zwykle osi¹ganych w praktyce.

Wprowadzenie

Kopalnie wêgla energetycznego zgrupowane w wiêkszych organizmach gospodarczych
(spó³ki, holdingi) s¹ powi¹zane z grup¹ elektrowni oraz innych zak³adów energetycznych
umowami handlowymi, które okreœlaj¹ parametry jakoœciowe, iloœæ produktów i terminy
dostaw. Typow¹ sytuacj¹ jest, ¿e zak³ady przeróbki wêgla produkuj¹ mieszanki energe-
tyczne dla elektrowni, a koncentraty mia³owe g³ównie na eksport. Warunki kontraktu

* Prof. dr hab. in¿., ** Dr hab. in¿., prof. P. Œl., *** Dr in¿., Wydzia³ Górnictwa i Geologii, Politechnika
Œl¹ska.



ustalane s¹ w trakcie wzajemnych uzgodnieñ pomiêdzy odbiorcami produktów wêglowych,
zarz¹dem kopalñ oraz samymi kopalniami. Podstawowymi parametrami jakoœciowymi pro-
duktów dla elektrowni jest wartoœæ opa³owa, zawartoœæ siarki oraz dodatkowo zawartoœæ
popio³u. W niektórych sytuacjach istotnym parametrem staje siê zawartoœæ wilgoci (okresy
zimowe). Istotnym czynnikiem wp³ywaj¹cym na powi¹zanie danej kopalni z dan¹ elek-
trowni¹ s¹ koszty transportu, ogólna jakoœæ mieszanki (zawartoœæ mu³ów, sk³ad ziarnowy,
parametry popio³u) oraz tradycja wspó³pracy. W zbiorze umów handlowych pomiêdzy grup¹
producentów i grup¹ odbiorców nie zauwa¿a siê istotnej interakcji pomiêdzy poszcze-
gólnymi umowami, tzn. œcis³ego uzale¿nienia warunków iloœciowo-jakoœciowych produk-
tów jednej umowy od innych umów.

Typowy schemat technologiczny zak³adu przeróbki wêgla energetycznego (na przy-
k³adzie KW S.A.) przedstawiony jest na rysunku 1 (Nycz, ZieleŸny 2004). Wêgiel surowy,

po klasyfikacji wstêpnej (+20, (10), (8) mm) wzbogacany jest we wzbogacalnikach z ciecz¹
ciê¿k¹ (200–20 (10) (8) mm) oraz w osadzarkach (0–20 (10) (8) mm). Wêgiel w klasie 0,5–0
mm wzbogacany jest w procesie flotacji (w przypadku wêgla koksowego). Udzia³ iloœciowy
poszczególnych produktów w ca³ej produkcji przedstawiono na rysunku 2, a ich œredni¹
wartoœæ opa³ow¹ na rysunku 3. Z zestawienia widaæ, ¿e udzia³ produkcji mia³ów surowych
i wzbogaconych wynosi oko³o 80% (ca³ej produkcji), natomiast udzia³ przerostów i pozo-
sta³ych produktów mia³owych wynosi oko³o 3%. Upowa¿nia to do prowadzenia przybli-
¿onej analizy optymalizacyjnej ca³ej produkcji w oparciu o uproszczony uk³ad technolo-
giczny przedstawiony na rysunku 4 (z pominiêciem przerostów, mu³ów i flotokoncentratu).
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Rys. 1. Ogólny schemat blokowy procesów wzbogacania w zak³adach przeróbczych KW S.A. (na podstawie

(Nycz 2004))

Fig. 1. Block scheme of technological separation processes in KWK S.A. plants (Nycz 2004)



1. Model symulacyjny systemu

Uproszczony schemat blokowy uk³adu technologicznego zak³adu wzbogacania wêgla
energetycznego przedstawiono na rysunku 4. W uk³adzie pominiêto sekcjê wzbogacania
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Rys. 2. Udzia³ poszczególnych produktów w ca³ej produkcji
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Fig. 2. Yield of products in total production
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Rys. 3. Wartoœæ opa³owa poszczególnych produktów

MS – mia³ surowy, MP – pó³produkty, MW – mia³ wzbogacony, SW – produkty œrednie wzbogacone,

GW – produkty grube, WS – wêgiel wsadowy (koksuj¹cy)

Fig. 3. Calorific value of products

MS – raw fines, MP – middlings, MW – washed fines, SW – midlle size products, GW – upper size

products, WS – cooking concentrate



wêgla grubego, natomiast sekcjê wzbogacania mia³u reprezentuje proces wzbogacania
w osadzarce lub grupie osadzarek. Mieszanka tworzona jest z czêœci koncentratu i mia³u
surowego. Jakoœæ koncentratu kontrolowana jest przez odpowiedni dobór gêstoœci rozdzia³u
� a iloœæ koncentratu i mieszanki (równie¿ jej jakoœæ) ustalana przez odpowiednie proporcje
mia³u surowego i koncentratu R1 i R2.

Nadawa wêgla surowego (mia³u) opisana jest dla uk³adu technologicznego o numerze i

charakterystyk¹ wzbogacalnoœci wi(�) oraz natê¿eniem przep³ywu Qn(i). Iloœæ nadawy
kierowanej do wzbogacania ustalana jest poprzez dobór proporcji rozdzia³u R1(i), na-
tomiast iloœæ i jakoœæ mieszanki oraz koncentratu poprzez jednoczesny dobór R1(i), �i

i R2(i). Efektywnoœæ wzbogacania wêgla w osadzarce opisana jest przez krzyw¹ rozdzia³u
fi(�).

Ilustracja procesu wzbogacania wêgla we wzbogacalniku grawitacyjnym (osadzarce)
przedstawiona jest na rysunku 5. Na rysunku pokazano wp³yw zmian iloœci nadawy oraz
wp³yw zmian gêstoœci rozdzia³u na wychód i zawartoœæ popio³u koncentratu z osa-
dzarki.

W uk³adzie przedstawionym na rysunku 4 obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zale¿noœci:
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gdzie:
Qn(i) – natê¿enie przep³ywu nadawy mia³u surowego [Mg/h],
Qko(i,j) – natê¿enie przep³ywu koncentratu [Mg/h],
Qk(i,j) – natê¿enie przep³ywu koncentratu (produkt handlowy) [Mg/h],
wi(�) – charakterystyka wzbogacalnoœci wêgla surowego,
fi(�) – krzywa rozdzia³u osadzarki,
ai(�) – zawartoœæ popio³u we frakcji wêgla o gêstoœci ñ [%],
Ak(i,j) – zawartoœæ popio³u w koncentracie [%],
As(i) – zawartoœæ popio³u w miale surowym [%]
Qm(i,j) – natê¿enie przep³ywu mieszanki (produkt handlowy) [Mg/h],
i – numer zak³adu wzbogacania wêgla,
j – numer odbiorcy.

Ogólna struktura przyk³adowego systemu powi¹zañ grupy zak³adów wzbogacania wêgla
energetycznego z odbiorcami (elektrownie, kot³ownie, eksport) przedstawiona jest na ry-
sunku 6. W tym systemie, przyk³adowo piêæ zak³adów wzbogacania wêgla produkuje
mieszanki wêgla energetycznego dla szeœciu odbiorców (elektrownie, elektrociep³ownie,
itp.) oraz koncentraty na eksport. Ka¿dy zak³ad produkuje koncentraty oraz mieszanki,
których iloœci i jakoœæ (zawartoœæ popio³u, wartoœæ opa³owa) ustalane s¹ przez odpowiedni
dobór parametrów rozdzia³u (gêstoœci rozdzia³u osadzarek i proporcje iloœciowe sk³adników
(mia³ surowy, koncentrat) stosownie do warunków kontraktów.

Sieæ powi¹zañ pomiêdzy zak³adami i odbiorcami oraz istnienie wielu kombinacji war-
toœci parametrów rozdzia³u decyduj¹cych o iloœci i jakoœci strumieni produktów w sieci
powoduj¹, ¿e warunki kontraktu pomiêdzy producentem (koncern) i odbiorc¹ (zak³ady
energetyczne) mog¹ byæ spe³nione na wiele sposobów.

Wariantowa analiza efektów produkcji grupy kopalñ oraz procedury wyboru opty-
malnych sposobów produkcji w poszczególnych zak³adach jest skomplikowana i praktycz-
nie mo¿liwa z zastosowaniem programów symuluj¹cych poszczególne elementy systemu
(Cierpisz i in. 2001, 2005, 2006).
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Ogólny schemat blokowy modelu symulacyjnego grupy zak³adów wzbogacania wêgla
energetycznego powi¹zanych poprzez sieæ transportow¹ z grup¹ odbiorców produktów
handlowych przedstawiony jest na rysunku 7.
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Ekonomiczne kryteria optymalizacji produkcji M(j) o zadanych parametrach jakoœcio-
wych A(i,j) powinny uwzglêdniaæ koszty produkcji, koszty transportu, mo¿liwoœci realizacji
i wszelkie ograniczenia wynikaj¹ce z umów, a dotycz¹ce innych parametrów jakoœciowych
(wartoœæ opa³owa, zawartoœæ wilgoci, siarki) oraz preferencji odbiorca–producent. Powinny
one równie¿ uwzglêdniaæ zmiennoœæ charakterystyk wzbogacalnoœci poszczególnych wêgli
surowych, ich iloœci oraz koniecznoœci okresowego magazynowania ich na zwa³ach.

Jako najbardziej ogólny ekonomiczny cel sterowania nale¿y przyj¹æ maksymalizacjê
zysku wynikaj¹cego ze sprzeda¿y produktów wêgla (energetycznego):
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gdzie:
Z – zysk [z³],
Mm(k),j – masa mieszanki energetycznej (koncentratu) j-tego produktu [Mg],
Cm(k),j – cena jednostkowa j-tego produktu mieszanki (koncentratu) [z³/Mg],
Km(k),j – koszty produkcji j-tego produktu mieszanki (koncentratu) [z³/Mg],
Am(k),j – zawartoœæ popio³u j-tego produktu mieszanki (koncentratu) [%],
Wm(k),j – zawartoœæ wilgoci j-tego produktu mieszanki (koncentratu) [%],
CVm(k),j – wartoœæ opa³owa j-tego produktu mieszanki (koncentratu) [kJ/kg],
Sm(k),j – zawartoœæ siarki j-tego produktu mieszanki (koncentratu) [%].

W zale¿noœci od ostroœci danego ograniczenia (min, max), cel sterowania zmienia swój
ekonomiczny i technologiczny charakter przechodz¹c od czysto ekonomicznego kryterium,
przy braku jakoœciowych ograniczeñ (mo¿liwoœæ zbytu produktów o dowolnej jakoœci), do
czysto technologicznego kryterium stabilizacji wybranych parametrów jakoœciowych na
zadanym poziomie wynikaj¹cym z zawartego kontraktu. Najczêœciej stosowane s¹ kryteria
o charakterze ekonomiczno-technologicznym, w których wystêpuj¹ jednoczeœnie zadania
maksymalizacji zysku i zadania stabilizacji czêœci parametrów jakoœciowych i iloœciowych
na zadanym poziomie. W niniejszej pracy kryterium optymalizacji by³o osi¹gniêcie mak-
symalnej iloœci ³¹cznego koncentratu na eksport (o zadanej jakoœci) przy zachowaniu
zadanej iloœci mieszanek i zadanych œrednich ich parametrach jakoœciowych, dostarczanych
do elektrowni. Kryterium to wyraziæ mo¿na przy pomocy wzoru (4), który jest zmodyfi-
kowan¹ postaci¹ wzorów (2) i (3):
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Parametrami dobieranymi w celu spe³nienia kryterium (4) s¹ gêstoœci rozdzia³u w posz-
czególnych uk³adach technologicznych wzbogacania wêgla �(i,j) i proporcje rozdzia³u
strumieni nadawy i produktów R1(i,j) oraz R2(i,j).

2. Wyniki symulacji

Analiza sieci powi¹zañ pomiêdzy grup¹ zak³adów przeróbczych i odbiorców produktów
w wêglowych pokazuje, ¿e realizacjê zawartych umów mo¿na wykonaæ na wiele sposobów,
dostosowuj¹c odpowiednio parametry iloœciowo-jakoœciowe produktów jednego zak³adu do
odpowiednich parametrów produktów innych zak³adów w rozpatrywanej grupie. Uzyskaæ
przy tym mo¿na istotny wzrost wartoœci (masy) produktów z tej samej wyjœciowej masy
nadaw mia³ów surowych w poszczególnych zak³adach w stosunku do powi¹zañ stoso-
wanych w praktyce. Dalsza analiza pokazuje, ¿e istotny wzrost produkcji mo¿na uzyskaæ
zmieniaj¹c technologiê produkcji mieszanek energetycznych, stosuj¹c produkcjê koncen-
tratu o parametrach jakoœciowych mieszanki, a wiêc wzbogacaj¹c wêgiel surowy przy
odpowiednio wysokich gêstoœciach rozdzia³u. W tym przypadku rezygnuje siê z produkcji
mieszanki poprzez ³¹czenie czêœci mia³u surowego z czêœci¹ koncentratu o dobrej jakoœci.
Efekty te zale¿¹ od przyjêtego kryterium optymalizacji oraz ograniczeñ wprowadzonych
w ustalanych planach produkcyjnych dla poszczególnych kopalñ. Analizowano trzy struk-
tury technologiczne poszczególnych zak³adów:

— produkcja mieszanki w zak³adzie przeróbczym z czêœci koncentratu przeznaczonego
na eksport i czêœci mia³u surowego (struktura A),

— produkcja mieszanki u odbiorcy z czêœci koncentratu przeznaczonego na eksport
i czêœci mia³u surowego (struktura B),

— produkcja koncentratu na eksport i produktu dla elektrowni jako koncentratu o ja-
koœci mieszanki (posobne wzbogacanie mia³u surowego przy ro¿nych gêstoœciach
rozdzia³u (struktura C).

W analizie optymalizacyjnej rozpatrzono nastêpuj¹ce ograniczenia dla ka¿dego za-
k³adu:

— zadane, wed³ug kontraktu, iloœci i œrednie parametry jakoœci mieszanek dla odbior-
ców (stan aktualny – odniesienia),

— brak ograniczeñ na jakoœæ mieszanek dla poszczególnych odbiorców oraz kon-
centratu na eksport,

— brak ograniczeñ na jakoœæ mieszanek dla poszczególnych odbiorców, natomiast
jakoœæ koncentratu jest równa zadanej œredniej jakoœci,
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— jakoœæ mieszanek jest równa œredniej zadanej jakoœci dla poszczególnego odbiorcy,
natomiast brak ograniczeñ na jakoœæ koncentratu na eksport,

— jakoœæ mieszanek jest równa œredniej zadanej jakoœci dla poszczególnego odbiorcy,
natomiast jakoœæ koncentratu na eksport jest równa zadanej œredniej jakoœci.

Poni¿ej przedstawiono wyniki obliczeñ symulacyjnych dla nastêpuj¹cych przyk³ado-
wych wariantów:

Wariant (I) jest wariantem wyjœciowym, ilustruj¹cym praktycznie realizowany plan
produkcji wed³ug umów. Iloœci i zawartoœci popio³u produktów handlowych poszczegól-
nych zak³adów wynikaj¹ z indywidualnych umów z poszczególnymi odbiorcami. Przyjmuje
siê, ¿e sumaryczna iloœæ mieszanek i koncentratów wynosi 100%.

Wariant (II) jest wariantem, w którym wszystkie produkty poszczególnych producen-
tów maj¹ parametry jakoœciowe identyczne ze œrednimi parametrami okreœlonymi przez od-
biorców, wobec czego brak jest uœredniania u odbiorców. Przy zachowaniu 100% iloœci
mieszanek (jak w (I)) optymalny dobór parametrów rozdzia³u R1, R2, � powoduje wzrost
iloœci koncentratu o �Mk = 3,26%.

Wariant(III) zachowuje wszystkie warunki jakoœciowe produktów jak w wariancie (I).
Optymalizowane s¹ wartoœci parametrów rozdzia³u R1, R2, � tak, aby przy zachowaniu tych
samych œrednich parametrów mieszanki uzyskaæ maksymaln¹ iloœæ koncentratu Mok(7).
W efekcie optymalizacji uzyskuje siê inn¹ sieæ powi¹zañ pomiêdzy poszczególnymi pro-
ducentami i odbiorcami. Uzyskany wzrost iloœci koncentratu wynosi w tym przypadku
�Mk = 6,3%.

Wariant(IV) zak³ada zmianê technologii produkcji w postaci wzbogacania ca³ego mia³u
surowego. W uk³adach technologicznych poszczególnych zak³adów koncentraty produko-
wane s¹ przy gêstoœciach rozdzia³u �1 zapewniaj¹cych uzyskanie zadanych œrednich za-
wartoœci popio³u, podobnie mieszanki produkowane s¹ jako produkty wzbogacania przy
wysokich gêstoœciach rozdzia³u �2. W tym przypadku uzyskany wzrost iloœci koncentratu
jest bardzo znaczny i wynosi �Mk = 18,6%.

Ilustracja powi¹zañ pomiêdzy producentami i odbiorcami w powy¿szych wariantach
przedstawiona jest na rysunkach 8a,b,c,d,e.
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Rys. 8a. Sieæ powi¹zañ pomiêdzy kopalniami i odbiorcami (O1–O7) dla wariantu I (masa produktów)

Fig. 8a. Network of connections among mines and consumers for case I (tonnage)
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Rys. 8b. Sieæ powi¹zañ pomiêdzy kopalniami i odbiorcami (O1–O7) dla wariantu I (zawartoœæ popio³u)

Fig. 8b. Network of connections among mines and consumers for case I (ash content)
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Rys. 8c. Sieæ powi¹zañ pomiêdzy kopalniami i odbiorcami (O1–O7) dla wariantu II (masa produktów)

Fig. 8c. Network of connections among mines and consumers for case II (tonnage)
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Rys. 8d. Sieæ powi¹zañ pomiêdzy kopalniami i odbiorcami (O1–O7) dla wariantu III (masa produktów)

Fig. 8d. Network of connections among mines and consumers for case III (tonnage)

O1

O2

O2

O3

O4

O4

O5
O6

O7

O7

O7

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1 2 3 4 5

M
m

ln
M

g

Rys. 8e. Sieæ powi¹zañ pomiêdzy kopalniami i odbiorcami (O1–O7) dla wariantu IV (masa produktów)

Fig. 8e. Network of connections among mines and consumers for case IV (tonnage)



Wnioski

Analiza symulacyjna kilkunastu wariantów technologicznych powi¹zañ pomiêdzy za-
k³adami przeróbczymi i odbiorcami oraz ich optymalizacji prowadzi do nastêpuj¹cych
wniosków:
1. Wzrost masy koncentratu w poszczególnych wariantach zale¿y g³ównie od sposobu

tworzenia mieszanki (produktu dla elektrowni). Najwiêkszy wzrost (ok. 18%) uzyskuje
siê w przypadku, gdy produkt dla elektrowni powstaje wy³¹cznie ze wzbogacania ca³ej
masy mia³u surowego przy odpowiednio wysokiej gêstoœci rozdzia³u zapewniaj¹cej
bezpoœrednio uzyskanie zadanej zawartoœci popio³u (21–22%) lub zadanej wartoœci
opa³owej (21–22 MJ/kg). Eliminuje siê w tym przypadku produkcjê mieszanki z czêœci
koncentratu przeznaczonego na eksport i czêœci mia³u surowego kierowanego bezpo-
œrednio do mieszanki. Oznacza to, ¿e inwestycje w zwiêkszenie wydajnoœci procesów
wzbogacania w osadzarkach s¹ najbardziej efektywne ekonomicznie.

2. Interesuj¹cym przypadkiem jest wariant, w którym mieszanki dla elektrowni i koncentrat
na eksport produkowane s¹ w identyczny sposób jak w uk³adzie podstawowym (stoso-
wanym w praktyce), natomiast ca³y wzrost masy koncentratu (ok. 15%) wynika ze
wzbogacania ca³ego mia³u surowego (przy ró¿nych gêstoœciach rozdzia³u).

3. Najmniejszy wzrost masy koncentratu uzyskuje siê w uk³adzie optymalnym (3,5–4,5%)
gdy kryterium optymalizacji wymaga, aby kopalnie produkowa³y koncentraty o zawar-
toœciach popio³u œciœle równych œredniej rocznej wartoœci zadanej. Lepszy wynik uzys-
kuje siê, gdy dopuszcza siê, jak to siê dzieje w rzeczywistoœci, aby kopalnie produkowa³y
koncentraty o ró¿nych (odpowiednio dobranych) zawartoœciach popio³u, œrednio rów-
nych rocznej wartoœci zadanej (6–10%).

4. Zauwa¿yæ nale¿y, ¿e procedury optymalizacyjne prowadz¹ do uproszczenia sieci po-
wi¹zañ pomiêdzy producentami i odbiorcami, sugeruj¹c czêsto powi¹zania jednej ko-
palni z 2–3 odbiorcami. Wzrost masy koncentratu w danym uk³adzie technologicznym
zale¿y od zadanej zawartoœci popio³u w koncentracie. Dla pewnej (niskiej) zawartoœci
popio³u wzrost ten mo¿e nawet byæ równy zero (w pewnych warunkach), wzrastaj¹c wraz
ze wzrostem zadanej zawartoœci popio³u w koncentracie.

5. Przedstawione efekty optymalizacji zosta³y wyznaczone dla uproszczonych schematów
technologicznych, w których pominiêto dodawanie do mieszanek przerostów, odwod-
nionych mu³ów wêglowych lub flotokoncentratów. W praktycznych sytuacjach techno-
logicznych efekty optymalizacji kog¹ byæ mniejsze, a analiza powinna byæ powtórzona
dla uk³adów uwzglêdniaj¹cych te sk³adniki.
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PROBLEMS OF OPTIMISATION OF A GROUP OF COAL PREPARATION PLANTS PRODUCTION

K e y w o r d s

Coal preparation, production optimisation, optimal control

A b s t r a c t

A simulation analysis of production of several coal preparation plants for several clients of steam coal blends
and clients of coal concentrates has been presented. The aim of simulation was to find the best combination of
washed and unwashed fine coal in each plant and best proportion of products sent to each client. The criterion of
optimization was the maximum overall tonnage of concentrates of required quality at the constant overall tonnage
of the blend. The parameters of the simulation model for each plant were: tonnage of raw fines, washability
characteristic, separation density of the fines washing process, desired ash contents in the blend and in con-
centrates. The simulation analysis showed the extreme character of the production process and demonstrated that it
is possible to find the optimum way of production which can result in increase of the concentrate tonnage by
10–18%.
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Ekonomiczna wartoœæ dodana (EVA)

jako element zarz¹dzania w górnictwie

S ³ o w a k l u c z o w e

Rentownoœæ, kapita³, górnictwo, wartoœæ, zarz¹dzanie

S t r e s z c z e n i e

Polskie górnictwo, w znacznej czêœci, stoi przed problemem prywatyzacji kopalñ. Tym wa¿niejszym zagad-
nieniem staje siê zatem okreœlenie wartoœci kopalni a tak¿e zarz¹dzanie poprzez wartoœæ (VBM). Coraz czêœciej
wykorzystuje siê w tym celu koncepcjê EVA (Economic Value Added), Ekonomiczn¹ Wartoœæ Dodan¹. Nie bez
powodu Minister Skarbu Pañstwa, w specjalnych wytycznych, zobowi¹za³ JSSP oraz Spó³ki z wiêkszoœciowym
udzia³em SP aby w sprawozdaniu Zarz¹du z dzia³alnoœci Spó³ki za rok obrotowy, oprócz innych danych eko-
nomiczno-finansowych, obliczaæ wartoœæ i wspó³czynnik Ekonomicznej Wartoœci Dodanej (EVA).

EVA jest znacznie poprawniejszym od zysku ksiêgowego instrumentem oceniaj¹cym efektywnoœæ gospo-
darowania kopalni, bowiem uwzglêdnia nie tylko koszty kapita³u po¿yczkowego ale tak¿e koszty kapita³u
w³asnego oraz kapita³ów innych, jak leasing czy obligacje zamienne.

Istota metody EVA polega na wyznaczeniu skorygowanego zysku operacyjnego (NOPAT), wielkoœci za-
anga¿owanego kapita³u (IC), procentowego kosztu zaanga¿owanego kapita³u (VACC), wartoœciowego kosztu
zaanga¿owanego kapita³u (VACC · IC).

Wprowadzenie

Zmiana obowi¹zuj¹cych regu³ rynkowych zmieni³a równie¿ hierarchiê celów funk-
cjonowania przedsiêbiorstw. Najwa¿niejszym celem przedsiêbiorstwa jest wzrost jego
wartoœci rynkowej, nastêpnie utrzymanie p³ynnoœci finansowej i w dalszej kolejnoœci

* Prof. dr hab. in¿., Wydzia³ Górnictwa i Geoin¿ynierii, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków.



wypracowany zysk. Je¿eli zachodzi potrzeba syntetycznej oceny ekonomicznej firmy,
w dalszym ci¹gu wykorzystywany jest jednak zysk ( (wynik finansowy), bêd¹cy zwiêz³ym
i czytelnym wskaŸnikiem takiej oceny. Zysk bêd¹cy nadwy¿k¹ uzyskanych przychodów
nad poniesionymi kosztami na uzyskanie tych przychodów oraz niezbêdnym opodatko-
waniem posiada jednak wiele niedoskona³oœci. Mimo to s³u¿y do tworzenia innych syn-
tetycznych mierników efektywnoœci, takich jak chocia¿by wartoœæ zysku na akcjê czy
wskaŸnik ROE.

Zgodnie z zasadami ksiêgowymi, zysk wyznaczany jest memoria³owo. Bardzo czêsto
powoduje to powstanie ró¿nic pomiêdzy zyskiem z dzia³alnoœci gospodarczej (który po-
winien byæ podstaw¹ opodatkowania) a rzeczywist¹ podstaw¹ podatku dochodowego, usta-
lan¹ zgodnie z przepisami podatkowymi. Pojawia siê wówczas potrzeba tworzenia tak
zwanego podatku dochodowego odroczonego, w efekcie rezerw b¹dŸ aktywów na podatek
dochodowy odroczony. Przyczynami tego s¹ najczêœciej sytuacje kiedy:

— przychód zosta³ uznany w ksiêgach rachunkowych, natomiast nie jest uznawany
podatkowo,

— przychód zosta³ uznany podatkowo a nie jest uznawany ksiêgowo,
— koszt zosta³ uznany w ksiêgach rachunkowych a nie jest uznawany podatkowo,
— koszt zosta³ uznany podatkowo a nie jest uznawany jako ksiêgowy.
W analizie ekonomicznej niejednokrotnie zachodzi potrzeba syntetycznej oceny kon-

dycji firmy. Wykorzystuje siê w takich przypadkach zysk oraz inne wskaŸniki tworzone
z wykorzystaniem zysku. Mimo pozornie obiektywnego charakteru zysku jako wielkoœci
ekonomicznej, w rzeczywistoœci posiada on szereg wad, czêsto bêd¹cych wynikiem okreœlo-
nej interpretacji obowi¹zuj¹cych zasad ksiêgowoœci. Przede wszystkim dlatego, ¿e wynik
finansowy (zysk) powstaje w firmie w wyniku stosowania zasady niemateria³owej. Nie
uwzglêdnia on tym samym wielu wp³ywów i wydatków dokonywanych w okreœlonym
czasie. Dla w³aœciciela firmy czasami wa¿niejsz¹ korzyœci¹ ni¿ zysk mo¿e byæ mo¿liwoœæ
zaliczenia okreœlonych wydatków do kosztów bie¿¹cej dzia³alnoœci. Zysk nie jest te¿ dobrym
miernikiem porównawczym w ocenie miêdzynarodowej, czego znamiennym przyk³adem
jest wejœcie firmy Daimler-Benz na gie³dê nowojorsk¹ w 1993 roku [8]. Wyceniono j¹
wówczas w warunkach niemieckich na 372 mln USD zysku, tymczasem wed³ug regu³
amerykañskich, firma mia³a stratê 1,1 mld USD.

Skoro tak, to zachodzi pytanie jak oceniaæ wartoœæ przedsiêbiorstwa, co jest miar¹
tej wartoœci. Na pewno nie jest tak¹ miar¹ wartoœæ posiadanych przez przedsiêbiorstwo
aktywów. Równoczeœnie mówi¹c o wartoœci przedsiêbiorstwa nale¿y braæ pod uwagê
w jakim celu wyznaczamy tê wartoœæ. Inne czynniki bêd¹ decyduj¹ce w przypadku wartoœci
przedsiêbiorstwa okreœlonej do celów ubezpieczeniowych, inne w przypadku przejêæ,
jeszcze inne w przypadku konsolidacji czy zmiany w³aœciciela.

W chwili obecnej powszechn¹ metod¹ wyznaczania wartoœci przedsiêbiorstwa s¹ zdys-
kontowane przep³ywy pieniê¿ne, stosowane w dwu odmianach; przep³ywów bêd¹cych
w gestii w³aœciciela i wierzyciela, b¹dŸ zdyskontowanych przep³ywów przeznaczonych
tylko dla w³aœciciela.
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Jak wiadomo metody dyskontowe oceniaj¹ wartoœæ przedsiêbiorstwa w d³u¿szym okresie
czasu. Tymczasem pojawi³a siê koniecznoœæ pomiaru wartoœci przedsiêbiorstwa w krótkim
okresie, na przyk³ad jednego roku. Jak wspomniano, zysk (wynik finansowy) nie jest
wówczas dobrym miernikiem. Pojawi³a siê wówczas koncepcja wykorzystania tak zwanego
zysku rezydualnego, i w efekcie ekonomicznej wartoœci dodanej EVA (Economic Value
Added).

1. Istota ekonomicznej wartoœci dodanej

Ekonomiczna wartoœæ dodana (EVA) to wynik finansowy firmy po opodatkowaniu.
Mo¿na zatem powiedzieæ, ¿e jest to kategoria podobna do zysku netto, który otrzymujemy
przeprowadzaj¹c tradycyjny rachunek zysków i strat.

Zasadnicza ró¿nica pomiêdzy wymienionymi kategoriami polega na tym, ¿e zysk netto
uwzglêdnia tylko koszty finansowe kapita³u obcego, natomiast EVA to wynik finansowy po
odjêciu kosztów finansowania dzia³alnoœci zarówno kapita³em obcym jak równie¿ kapita³em
w³asnym.

Pojêcie ekonomicznej wartoœci dodanej jest zastrze¿onym znakiem handlowym firmy
Stern Stewart and Co, a sama forma jest autorstwa G. Benneta Stewarta III, który formu³owa³
j¹ w 1991 roku w ksi¹¿ce „The Quest for Value”. Wed³ug niego EVA to ró¿nica miêdzy
zyskiem operacyjnym netto po opodatkowaniu a kosztem ca³ego u¿ytego w przedsiêbior-
stwie kapita³u, czyli:

EVA = NOPAT – CC (1)

gdzie:
EVA — ekonomiczna wartoœæ dodana (Economic Value Addend),
NOPAT — zysk operacyjny netto po opodatkowaniu

(Netto Operating Profit After Tax),
CC — wyra¿ony w jednostkach pieniê¿nych koszt kapita³u ca³kowitego

(Capital Charge).

Koszt kapita³u ca³kowitego przyjmuje siê jako œredniowa¿ony koszt tego kapita³u, czyli
uwzglêdniaj¹cy stopy zysku kapita³u w³asnego i obcego:

CC = WACC · IC (2)

gdzie:
WACC — œredni wa¿ony koszt kapita³u (Weighted Average Cost of Capital),
IC — kapita³ zainwestowany (Invested Capital).
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Œredni wa¿ony koszt kapita³u wyra¿a wzór:

WACC = u Ci i
i 1

n
�

�

�
(3)

gdzie:
Ci — koszt i-tego sk³adnika kapita³u,
ui — udzia³ i-tego sk³adnika w Ÿród³ach finansowania,
n — liczba sk³adników kapita³u.

Uwzglêdniaj¹c wzór (1) oraz (2) mo¿emy ekonomiczn¹ wartoœæ dodan¹ wyraziæ wzorem:

EVA = NOPAT – WACC · IC

Równoczeœnie stopa zwrotu z zainwestowanego kapita³u jest okreœlona jako stosunek
zysku netto do zainwestowanego kapita³u, czyli:

ROIC
NOPAT

IC
�

(4)

gdzie:
ROIC — stopa zwrotu z zainwestowanego kapita³u (Return On Invested Capital).

Ostatecznie mo¿emy wiêc ekonomiczn¹ wartoœæ dodan¹ okreœliæ nastêpuj¹co:

EVA = (ROIC – WACC) · IC (5)

Wzór (5) wskazuje, ¿e o ekonomicznej wartoœci dodanej decyduj¹ dwie stopy, stopa
zwrotu któr¹ firma rzeczywiœcie uzyska³a na kapitale oraz kosztem który nale¿a³o ponieœæ
aby dysponowaæ tym kapita³em.

Oznacza to, ¿e firma wypracowuje zysk ekonomiczny wówczas, je¿eli dysponowany
przez ni¹ kapita³ zarabia wiêcej ni¿ wynosi koszt jego wykorzystania. Ró¿nica miêdzy ROIC
oraz WACC nazywana jest nadwy¿k¹ ekonomiczn¹ ES (Economic Spread):

ES = ROIC – WACC (6)

W istocie EVA zawiera ideê uwzglêdnion¹ w wyniku finansowym kosztu kapita³u,
nazwanego kosztem utraconym korzyœci (opportunity cost), który jest stop¹ zwrotu, jak¹
mogliby otrzymaæ inwestorzy lokuj¹c swoje kapita³y nie w dane przedsiêwziêcie, natomiast
nabywaj¹c akcje lub udzia³y innych firm.

Ró¿nica miêdzy EVA a wynikiem finansowym (zyskiem) ma nie tylko znaczenie for-
malne. Zawsze wartoœæ zysku bêdzie wiêksza ni¿ wartoœæ EVA, z uwagi na wspomniane
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uwzglêdnienie kosztu kapita³u w³asnego w wartoœci EVA. Oznacza to, ¿e firma rentowna
w ocenie wyniku finansowego mo¿e mieæ wartoœæ ujemn¹ po uwzglêdnieniu kosztu kapita³u
w³asnego.

Ekonomiczna wartoœæ dodana EVA jest koncepcj¹ opart¹ na ksiêgowym zysku opera-
cyjnym, nie ma zatem formy gotówkowej. W zwi¹zku z tym zarówno zysk operacyjny jak
równie¿ zainwestowane kapita³y wymagaj¹ przeprowadzenia niezbêdnych korekt, prze-
kszta³caj¹c je z wartoœci ksiêgowej na wartoœæ ekonomiczn¹ (rys. 1).

Charakterystyczne korekty powinny uwzglêdniaæ po stronie pasywów nie tylko kapita³
w³asny i oprocentowany kapita³ obcy, ale tak¿e np. rezerwy na podatek dochodowy od-
roczony, zobowi¹zania z tytu³u leasingu operacyjnego. Ponadto wydatki na badania i rozwój,
traktowane ksiêgowo jako koszty nale¿y ujmowaæ w aktywach.

W wielu przypadkach konkretnych firm, zakres niezbêdnych korekt ksiêgowych mo¿e
byæ du¿y. Mo¿e siê bowiem zmieniaæ w ci¹gu roku wartoœæ kapita³u, zarówno w³asnego
jak i obcego, mog¹ byæ wyp³acane dywidendy, mo¿e mieæ miejsce wznowienie lub emisja
akcji.

Liczba mo¿liwych b¹dŸ koniecznych korekt powoduje, ¿e wyró¿nia siê cztery rodzaje
ekonomicznej wartoœci dodanej EVA [10]:
a) „podstawow¹”, czyli tak¹, któr¹ uzyskuje siê przyjmuj¹c za podstawê do obliczeñ

nieskorygowan¹ wielkoœæ zysków operacyjnych i zainwestowanego kapita³u;
b) „odkryt¹”, powsta³¹ przez zmniejszenie lub zwiêkszenie danych ksiêgowych o zasad-

nicze informacje, dostêpne wszystkim podmiotom i publikowane przez samo przedsiê-
biorstwo;

c) „dopasowan¹” do struktury organizacyjnej, profilu dzia³alnoœci, strategii, systemu ra-
chunkowoœci, bêd¹c¹ wynikiem kompromisu miêdzy prostot¹ i zrozumia³oœci¹ a pre-
cyzj¹ opisu prawdziwego zysku ekonomicznego;
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Rys. 1. Schemat korekt w koncepcji EVA

Fig. 1. The schema of corrections in EVA conception



d) „prawdziw¹”, teoretycznie najbardziej poprawn¹ i precyzyjn¹, poniewa¿ do jej obli-
czenia stosuje siê wszystkie odpowiednie korekty danych ksiêgowych oraz precyzyjnie
oszacowany koszt kapita³u dla ka¿dej jednostki biznesu.

2. EVA jako element zarz¹dzania wartoœci¹ firmy

Ekonomiczna wartoœæ dodana jest coraz czêœciej wykorzystywana w metodzie zarz¹dza-
nia poprzez wartoœæ firmy (VBM – Valune Based Management). Aby wyznaczyæ ekono-
miczn¹ wartoœæ dodan¹ EVA musimy znaæ zysk operacyjny, pomniejszony o podatek
dochodowy, w wyniku czego otrzymujemy tak zwany NOPAT. Jak wczeœniej wspomniano,
EVA jest wówczas ró¿nic¹ pomiêdzy NOPAT a œredniowa¿onym kosztem kapita³u, który
nale¿a³o zaanga¿owaæ aby zysk tej wartoœci osi¹gn¹æ. Schemat postêpowania przedstawiono
na rysunku 2.

Równoczeœnie wiadomo, ¿e przy okreœlaniu rynkowej wartoœci przedsiêbiorstwa wy-
korzystuje siê powszechnie wartoœæ zdyskontowanych przep³ywów pieniê¿nych NPV (Net
Profit Vane), okreœlan¹ wzorem:

NPV
CF

(1 r)

I

(1 r)

t
t

t 0

n
t

t
t 0

n
�

�

�

�� �

� �
(7)

gdzie:
CFt — przep³ywy pieniê¿ne (bez wydatków inwestycyjnych) w kolejnych okresach,

CFt = Pt – Kt

gdzie:
Pt — wp³ywy do przedsiêbiorstwa w okresie t,
Kt — wydatki przedsiêbiorstwa w okresie t,
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Rys. 2. Schemat tworzenia zysku netto i ekonomicznej wartoœci dodanej EVA

Fig. 2. Schema of net profit creation and economic value added



r — stopa dyskontowa,
It — wydatki inwestycyjne w okresie t.

Wartoœæ NPV wyra¿a ró¿nicê pomiêdzy wartoœci¹ rynkow¹ danego biznesu a zain-
westowanym w ten biznes kapita³em i dotyczy konkretnego zamierzenia inwestycyjnego.
Ponadto wartoœæ NPV wyznacza siê wed³ug rachunku „ex ante”, który jest podstaw¹
pozytywnej lub negatywnej decyzji, podj¹æ czy te¿ odrzuciæ oceniany projekt inwestycyjny.

W koncepcji rozwa¿añ o EVA, powsta³o równie¿ pojêcie rynkowej wartoœci dodanej
MVA (Market Value Addet). Definiuje siê j¹ jako ró¿nica miêdzy rynkow¹ wartoœci
a zainwestowanym w ni¹ kapita³em o wartoœci ksiêgowej [4, 5, 9, 10]:

MVAtEND = MVtEND – ICtEND (9)

gdzie:
MVAtEND— rynkowa wartoœæ firmy na koniec roku t (Market Value), czyli rynkowa

wartoœæ kapita³u w³asnego i obcego,
ICtEND — kapita³ zainwestowany w firmê na koniec roku t, czyli ksiêgowa

wartoœæ kapita³u (Invested Capital).

Podobnie jak EVA, bêd¹cy zyskiem rezydualnym w danym roku, tak¿e wartoœæ MVA
dotyczy danego momentu jej wyznaczania, chocia¿ na jej wartoœæ wp³ywa dzia³alnoœæ firmy
w d³ugim okresie.

Z uwagi na podobieñstwo metodyczne dyskontowanych przep³ywów netto NPV z war-
toœci¹ rynkow¹ firmy MVA, mo¿na zdefiniowaæ MVA jako ró¿nicê miêdzy rynkow¹
(ekonomiczn¹) wartoœci¹ a zainwestowanym kapita³em. Wobec tego ca³kowit¹ wartoœæ
firmy mo¿na przedstawiæ wzorem [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]:
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gdzie:
OFCFt— wolne przep³ywy pieniê¿ne z dzia³alnoœci operacyjnej w roku t

(Operating Free Cash Flow)

oraz:

OFCFt = NOPATt – INETt (11)

gdzie:
NOPATt — zysk operacyjny netto po opodatkowaniu, czyli przed odjêciem odsetek

od zad³u¿enia i po odjêciu amortyzacji, czyli gdyby firma p³aci³a podatek
od zysku brutto, ale by³a finansowana wy³¹cznie kapita³em w³asnym,
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INETt — inwestycje netto, czyli inwestycje przeznaczone tylko na wzrost firmy,
bez uwzglêdniania inwestycji odtworzeniowych, finansowanych
z za³o¿enia odpisami amortyzacyjnymi.

Bli¿szego wyjaœnienia wymaga tak¿e u¿yte ju¿ pojêcie œrednio wa¿onego kosztu kapita³u
WACC, który jest minimaln¹ stop¹ zwrotu, jakiej wymagaj¹ inwestorzy.

W koncepcji EVA oraz MVA koszt kapita³u zale¿y równie¿ od ryzyka zwi¹zanego
z inwestycjami kapita³u w dane przedsiêwziêcie, przede wszystkim ryzyka kapita³u w³as-
nego. Zak³adany, ¿e zainwestowany kapita³ jest sum¹ kapita³u obcego oraz w³asnego. Przy
wyznaczaniu kosztu kapita³u przyjmujemy nastêpuj¹ce za³o¿enia:

— wymagana stopa zysku od kapita³u obcego jest równa stopie p³aconego oprocen-
towania,

— wymagana stopa zysku od kapita³u w³asnego to stopa zwrotu, któr¹ inwestorzy
mogliby uzyskaæ, gdyby ten kapita³ ulokowaæ w inne przedsiêwziêcie o podobnym
ryzyku.

Koszt kapita³u w³asnego wyznacza siê metod¹ CAPM (Capital Basset Pricing Model),
okreœlonej wzorem:

CE = rRF + � · MRP (12)

gdzie:
CE — minimalna stopa zwrotu (Cost of Equity) z wniesionego kapita³u,

koszt kapita³u w³asnego,
rRF — stopa zwrotu z papierów wartoœciowych bez ryzyka (risk free rate),
� — wspó³czynnik charakteryzuj¹cy ryzyko danego przedsiêwziêcia (firmy),
MRP — rynkowa premia za ryzyko (Market Risk Premiun).

Koszt kapita³u w³asnego wyra¿ony wzorem (12) jest zatem funkcj¹ ryzyka, co schema-
tycznie pokazuje rysunek 3 [3, 4, 5, 6].
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Rys. 3. Zale¿noœæ kosztu kapita³u w³asnego od ryzyka

Fig. 3. Relations between own capital cost and risk



Zarówno koncepcja EVA oraz MVA s³u¿¹ szerszej filozofii wspó³czesnego zarz¹dzania
przedsiêbiorstwem, czyli zarz¹dzania przez wartoœæ VBM (Valune Based Management),
które w syntetycznej formie mo¿na wyjaœniæ jako kreowanie wartoœci. Co prawda zarz¹-
dzanie przez wartoœæ rozwinê³a siê w kontekœcie spó³ek gie³dowych, niemniej jednak jest
równie¿ stosowana w przedsiêbiorstwie funkcjonuj¹cych poza gie³d¹.

Wartoœæ firmy nale¿y rozpatrywaæ w kontekœcie oceny wewnêtrznej, czyli przez za-
rz¹dzaj¹cych dan¹ firm¹, oraz oceny zewnêtrznej – przez pryzmat inwestorów.

Zarz¹dzanie wartoœci¹ firmy (VBM) polega na stworzeniu takiego systemu zarz¹dzania
wewnêtrznego, który u³atwia podejmowanie decyzji na podstawie tworzonej w firmie
w³asnoœci, umo¿liwia monitorowanie i kontrolê wp³ywu podjêtych decyzji na wartoœæ
przedsiêbiorstwa oraz stwarza obiektywne warunki motywacji dla pracowników tworz¹cych
wartoœæ firmy.

VBM to równie¿ wyznaczania konkretnych celów firmy, czyli forma zarz¹dzania przez
cele, wœród których mo¿na wymieniæ miêdzy innymi opracowanie:

— precyzyjnej diagnozy tworzenia wartoœci firmy,
— mierników oceny wartoœci firmy, np. EVA, MVA,
— kryteriów oceny efektywnoœci kapita³u w³asnego i obcego,
— w³aœciwej dla firmy strategii wzrostu wartoœci firmy,
— procedury i kryteriów oceny podejmowanych decyzji nakierowanych na wartoœæ firmy,
— uzasadnionych zmian organizacyjnych, wynikaj¹cych z koniecznoœci zwiêkszenia

wartoœci firmy.

Wnioski koñcowe

Z uwagi na prostotê ekonomicznej wartoœci dodanej, parametr ten jest chêtnie stosowany
w ocenie efektywnoœci i monitoringu firmy, w takich zakresach jak efektywnoœæ pracy
zarz¹du, ogólna korzyœæ inwestorów (akcjonariuszy), realizacji kontrolingu, modyfikacji
systemów wynagrodzenia itp. Od 2007 roku minister skarbu poleci³ wyznaczaæ wartoœæ
EVA w jednoosobowych spó³kach skarbu pañstwa oraz w spó³kach z wiêkszoœciowym
udzia³em skarbu pañstwa.

Pomiêdzy zyskiem ksiêgowym a wartoœci¹ EVA istniej¹, oprócz wczeœniej wymie-
nionych, dwie znacz¹ce ró¿nice.

Po pierwsze zysk ksiêgowy nie uwzglêdnia kosztu kapita³u w³asnego, natomiast EVA
zgodnie z rzeczywistoœci¹ przyjmuje, ¿e kapita³ w³asny nie pojawi³ siê w przedsiêbiorstwie
„za darmo”.

Po drugie przy wyliczeniu ekonomicznej wartoœci dodanej musimy uwzglêdniæ ryzyko
prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej, wyznaczaj¹c koszt kapita³u w³asnego. Zysk ksiê-
gowy nie uwzglêdnia natomiast ryzyka.

O ekonomicznej wartoœci dodanej decyduj¹ cztery czynniki:
— wielkoœæ zaanga¿owanego kapita³u,
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— struktura zaanga¿owanego kapita³u,
— procentowy koszt zaanga¿owanego kapita³u,
— wartoœciowy koszt zaanga¿owanego kapita³u.
Ekonomiczna wartoœæ dodana EVA jest pomocna w bie¿¹cych decyzjach, miêdzy

innymi w:
— poszukiwaniu sposobów zwiêkszenia rentownoœci ju¿ zainwestowanego kapita³u,
— ocenie pozyskanego kapita³u na przedsiêwziêcia o dodatnim EVA,
— optymalizacji struktury kapita³u w przedsiêbiorstwie,
— utrzymywaniu korzystnej struktury kapita³u kiedy ROIC > WACC.
EVA mo¿na tak¿e wykorzystaæ w ocenie w jakim procencie struktura kapita³u tworzy

wartoœæ dodan¹ w skali kraju [1]. W 2006 roku w Polsce 58% wartoœci dodanej wytworzy³
kapita³ zagraniczny, 26% polski kapita³ prywatny, a pozosta³e 16% kapita³ pañstwowy
i komunalny.

Pracê wykonano w ramach Badañ Statutowych AGH nr 11.11.100.195

LITERATURA

[1] C i b o r s k i D., 2007 – EVA polubi³a przemys³ ciê¿ki – Lista 500”Rzeczpospolita” z dn. 25.04.2007.
[2] C z e k a j J., D r e s l e r Z., 1996 – Podstawy zarz¹dzania finansami firm. PWN, Warszawa.
[3] D u l i n i e c A., 1998 – Struktura i koszt kapita³u w przedsiêbiorstwie. PWN, Warszawa.
[4] E h r b a r A., 2000 – EVA. The Real Key To Creating Wealth. WIG Press, Warszawa.
[5] H a r r i s M., R a v i v A., 1991 – The Theory of Capital Structure. Jaurnal of Finance, vol. 46, nr 1.
[6] K u c z o w i c K., K u c z o w i c J., M i c h a l e w s k i M., 2001 – Decyzje inwestycyjne. Wydawnictwo Aka-

demii Ekonomicznej, Katowice.
[7] P a n f i l M., i in., 2003 – Zarz¹dzanie wartoœci¹ firmy-Value Based Management (VBM). Wydawnictwo

Forum Media sp. z o.o., Warszawa.
[8] R u t k o w s k i A., 1999 – Ekonomiczna wartoœæ dodana w ocenie organizacji gospodarczej. Przegl¹d

Organizacji nr 1 z 1999 r., Warszawa.
[9] S t e w a r t G.B., 1991 – The Quest for Value. The EVA Management Guide. Harper Business, New York.

[10] S k o c z y l a s W., 2005 – Formu³a obliczania ekonomicznej wartoœci dodanej zagro¿eniem czy szans¹
w zarz¹dzaniu wartoœci¹ przedsiêbiorstwa. ZN USz nr 397, Szczecin.

68



KAZIMIERZ CZOPEK

ECONOMIC VALUE ADDEND (EVA) AS MANAGEMENT ELEMENT IN MINING

K e y w o r d s

Profitability, capital, mining, value, management

A b s t r a c t

Polish mining, to a large extent, faces the problem of mine privatization. Thus determination of the value of
mines as well as management by means of the value (VBM). Become even a more important problem. To achieve
the aim, a concept of EVA ( Economic Value Added) is more and frequently applied. Not without a reason
the Minister of State Treasury in his special directives obligated JSSP and companies with the majority
participation SP to calculate the value and coefficient of Economic Value Added (EVA). These two were
to be included in the report of the Board of Directors on the activity of the company as well as other economic
and financial data for a rotational year.

EVA is a more correct method assessing effectiveness of mine management than the accountant profit as it
includes not only the costs of loan capital but also the costs of the own capital and other capitals such as leasing
and convertible bonds.

The essence of the method EVA consists in the determination of the corrected operation profit ( OPAT),
the value of the invested capital (IC), per cent cost of the invested capital (VACC) and value cost of the invested
capital (VACC · IC).
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STANIS£AW DU¯Y*

Elementy zarz¹dzania jakoœci¹ w procesie dr¹¿enia wyrobisk

korytarzowych w kopalniach wêgla kamiennego

S ³ o w a k l u c z o w e

Górnictwo, budowle podziemne, zarz¹dzanie jakoœci¹

S t r e s z c z e n i e

W obowi¹zuj¹cym systemie prawnym w Polsce wymagania w zakresie systemów jakoœci reguluj¹ normy PN –
ISO 9001–9003. Jakoœæ definiowana jest w nich jako zbiór wszystkich cech charakterystycznych pewnej ca³oœci,
która ma zdolnoœæ spe³niania ustanowionych i zamierzonych potrzeb i interpretowana jako prawdopodobieñstwo,
¿e konstrukcje lub jej elementy w chwili odbioru nie maj¹ wad. W referacie, na podstawie przeprowadzonych
badañ in situ oraz opracowanego przez autora statystycznego obrazu wyrobiska korytarzowego wykonanego
w kopalni wêgla kamiennego, przedstawiono instrumenty zarz¹dzania jakoœci¹, które mog¹ byæ wykorzystane do
oceny jakoœci procesu dr¹¿enia wyrobisk korytarzowych.

Wprowadzenie

Wyrobiska korytarzowe i ich poszczególne elementy powinny byæ tak zaprojektowane
i wykonane, aby mog³y przeciwstawiæ siê oddzia³ywaniom zewnêtrznym, zachowuj¹c swoje
parametry u¿ytkowe w trakcie dr¹¿enia, u¿ytkowania w warunkach normalnych oraz utrzy-
maæ konstrukcyjn¹ ca³oœæ w przypadku wyst¹pienia zdarzeñ losowych (np. miejscowe
uszkodzenie, wyst¹pienie zjawiska dynamicznego itp.) (Murzewski 1989). W najczêœciej
stosowanych w projektowaniu modelach wyró¿nia siê trzy podstawowe wymagania, a mia-

* Dr in¿., Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarz¹dzania Ochron¹ Powierzchni, Wydzia³
Górnictwa i Geologii, Politechnika Œl¹ska, Gliwice.



nowicie wymagania jakoœci, wymagania niezawodnoœci i wymagania bezpieczeñstwa (Mu-
rzewski 1989: Polska Norma PN-ISO 2394: 2000; Szymczak 1998).

Wymagania w zakresie systemów jakoœci w projektowaniu, wykonaniu i naprawach,
w wytwarzaniu i monta¿u oraz w próbach odbiorowych reguluj¹ normy PN – ISO 9001–
–9003 (Polska Norma PN-ISO 2394: 2000; Polska Norma PN-ISO 9001: 2001; Polska
Norma PN-ISO 9002: 2002). Jakoœæ definiowana jest jako zbiór wszystkich cech charakte-
rystycznych pewnej ca³oœci, która ma zdolnoœæ spe³niania ustanowionych i zamierzonych
potrzeb (Polska Norma PN-ISO 2394: 2000). W modelach matematycznych jakoœæ defi-
niowana jest jako prawdopodobieñstwo, ¿e konstrukcja (system) lub jej elementy (pod-
systemy) w chwili odbioru nie maj¹ wad (Szymczak 1998).

Wymagania niezawodnoœci regulowane s¹ przez PN – ISO 2394: 2000 i uwzglêdniaj¹
trzy podstawowe zagadnienia, a mianowicie u¿ytkowalnoœæ, bezpieczeñstwo i niewra-
¿liwoœæ na katastrofê.

W stosowanych metodach projektowania niezawodnoœæ i bezpieczeñstwo definiowane
s¹ jako prawdopodobieñstwo, ¿e konstrukcja (system) nie ulegnie awarii (niezawodnoœæ) lub
zniszczeniu (bezpieczeñstwo) w okresie jej realizacji i eksploatacji (Szymczak 1998).

1. Ocena jakoœci wykonania wyrobiska

Celem analizy jakoœci jest okreœlenie wielkoœci i rozk³adu odchyleñ od wartoœci pro-
jektowych parametrów charakteryzuj¹cych wyrobisko korytarzowe. Cel ten realizuje siê poprzez
pomiary wytypowanych parametrów charakteryzuj¹cych jakoœæ konstrukcji w chwili jej odda-
wania do u¿ytku. Specyfikacja parametrów charakteryzuj¹cych jakoœæ wykonania konstrukcji
zale¿y od charakteru analizowanej konstrukcji oraz stosowanej metody oceny jej statecznoœci.

W przypadku wyrobiska korytarzowego w kopalni podziemnej do podstawowych czyn-
ników decyduj¹cych o niezawodnoœci i bezpieczeñstwie konstrukcji zale¿nych od jakoœci
wykonania zalicza siê (Chudek 1986; Du¿y 2005, 2007):
a) elementy jakoœci wykonania wy³omu wyrobiska

— szerokoœæ i wysokoœæ wy³omu wyrobiska,
— dopasowanie kszta³tu przekroju poprzecznego wy³omu do kszta³tu obudowy wy-

robiska,
— nierównoœæ powierzchni wy³omu na ca³ym obwodzie wyrobiska;

b) elementy jakoœci wykonania obudowy wyrobiska
— szerokoœæ i wysokoœæ wyrobiska w œwietle obudowy,
— parametry wytrzyma³oœciowe i odkszta³ceniowe materia³u, z którego wykonane s¹

poszczególne elementy obudowy,
— parametry geometryczne elementów (prefabrykatów) obudowy,
— dotrzymanie parametrów wytrzyma³oœciowych obudowy lub jej poszczególnych ele-

mentów,
— prawid³owe powi¹zanie obudowy z górotworem.
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W celu uzyskania obiektywnych informacji o obiekcie w chwili jego oddania do u¿ytku
nale¿y przeprowadziæ badania na wytypowanym zbiorze obiektów, który powinien spe³niaæ
kryteria reprezentatywnoœci. Cechy iloœciowe i jakoœciowe próby nie powinny znacznie
odbiegaæ od czêstoœci wystêpowania tych cech w populacji ogólnej. Zbiór obiektów pod-
danych badaniom winien byæ wybierany w sposób losowy z populacji generalnej, a jego
liczebnoœæ winna zapewniæ ¿¹dan¹ dok³adnoœæ oceny.

2. Statystyczny obraz wykonanego wyrobiska korytarzowego

Przeprowadzone badania jakoœci wykonania wyrobiska pozwalaj¹ na okreœlenie typo-
wego obrazu wyrobiska korytarzowego, który ogólnie mo¿na scharakteryzowaæ nastêpuj¹co
(Du¿y 2005, 2007):
1. Dok³adnoœæ wykonania wy³omu wyrobiska zale¿y m.in. od technologii dr¹¿enia, projek-

towanej wielkoœci przekroju poprzecznego, kszta³tu przekroju poprzecznego, w³asnoœci
wytrzyma³oœciowych i odkszta³ceniowych ska³ itp. Przeprowadzona analiza wyników
badañ w przodkach dr¹¿onych wyrobisk korytarzowych wykaza³a, ¿e:
— w przodkach dr¹¿onych za pomoc¹ materia³ów wybuchowych wielkoœæ wy³omu jest

wiêksza ni¿ w przypadku dr¹¿enia za pomoc¹ kombajnu chodnikowego, co powoduje
mniej korzystny kontakt obudowy z górotworem,

— mniejsze odchylenia od wymiarów normowych wystêpuj¹ w szerokoœci wy³omu
wyrobiska ni¿ w jego wysokoœci,

— odchy³ki szerokoœci i wysokoœci wy³omu wykazuj¹ wyraŸn¹ zale¿noœæ od gabarytów
wyrobiska,

— wraz ze wzrostem szerokoœci wyrobiska roœnie wielkoœæ odchy³ek od wartoœci nor-
mowych wysokoœci wyrobiska, a maleje wielkoœæ odchy³ki jego szerokoœci,

— przeprowadzone testy statystyczne wykaza³y, ¿e gabaryty wy³omu wyrobiska mo¿-
na traktowaæ jako zmienne losowe o normalnym rozk³adzie prawdopodobieñ-
stwa.

2. Przeprowadzone badania jakoœci wykonania obudowy wyrobiska pozwalaj¹ na okreœle-
nie typowego obrazu wykonanego wyrobiska korytarzowego, który mo¿na scharakte-
ryzowaæ nastêpuj¹co:
— materia³ kszta³townika ³uków odrzwi spe³nia wymogi okreœlone przez normê i gwa-

rantowane przez producenta,
— kszta³townik, z którego wykonana jest obudowa, charakteryzuje siê na poziomie

prawdopodobieñstwa co najmniej 0,95, wymaganymi minimalnymi parametrami
geometrycznymi w granicach dopuszczalnych przez normê,

— szerokoœæ i wysokoœæ wyrobiska w œwietle obudowy s¹ zmienne – wartoœci œrednie
mieszcz¹ siê w granicach dopuszczalnych, ale wraz ze wzrostem wielkoœci przekroju
poprzecznego wyrobiska wzrasta wariancja gabarytów z tendencj¹ do ich zani¿ania
w stosunku do wymiarów normowych,
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— gabaryty wyrobiska w œwietle obudowy nie wykazuj¹ wyraŸnej zale¿noœci od metody
urabiania ska³ w procesie dr¹¿enia wyrobiska,

— ³uki odrzwiowe z³o¿one s¹ niesymetrycznie, wartoœæ œrednia d³ugoœci zak³adki kszta³-
tuje siê na poziomie wartoœci okreœlonej przez normê z odchy³k¹ �5%,

— wartoœæ œrednia momentu dokrêcenia œrub w strzemionach odrzwi obudowy mieœci
siê w granicach b³êdu pomiarowego u¿ywanych narzêdzi, jednak wariancja tej wiel-
koœci jest znaczna,

— wszystkie odrzwia posadowione s¹ na stopach o wymaganych parametrach, jednak
co 3 stopa zabudowana jest w gnieŸdzie o zbyt du¿ej g³êbokoœci,

— ok³adziny s¹ kompletne, jednak co 8 siatka ma wady w postaci niew³aœciwego
zaczepienia do odrzwi obudowy lub wystêpuj¹ zbyt du¿e odleg³oœci pomiêdzy posz-
czególnymi siatkami,

— do stabilizacji odrzwi zastosowana jest w³aœciwa liczba rozpór, jednak co 10 rozpora
ma wady w postaci b¹dŸ zbyt s³abego po³¹czenia z odrzwiami obudowy, b¹dŸ nie jest
zachowana prostoliniowoœæ ci¹gu rozpór,

— powi¹zanie obudowy z górotworem jest poprawne, jednak wyk³adka kamienna w po-
cz¹tkowym okresie nie jest w pe³ni obci¹¿ona, dopiero po przemieszczeniach obrysu
nastêpuje jej konsolidacja, pozwalaj¹ca na osi¹gniêcie wymaganej wartoœci modu³u
œciœliwoœci,

— wystêpuje wyraŸna zale¿noœæ gruboœci wyk³adki kamiennej od metody urabiania ska³
w procesie dr¹¿enia wyrobiska – w przypadku dr¹¿enia wyrobiska za pomoc¹ kom-
bajnu chodnikowego œrednia gruboœæ wyk³adki i jej wariancja s¹ prawie dwukrotnie
mniejsze ni¿ w przypadku dr¹¿enia z zastosowaniem robót strza³owych,

— przeprowadzone testy statystyczne wykaza³y, ¿e dane do okreœlenia noœnoœci kon-
strukcji obudowy mo¿na traktowaæ jako zmienne losowe o normalnym rozk³adzie
prawdopodobieñstwa.

3. Kontrola procesu dr¹¿enia wyrobiska korytarzowego

Kontrolê procesu dr¹¿enia wyrobiska korytarzowego mo¿na przeprowadziæ m.in.
opieraj¹c siê na kartach kontrolnych wybranych parametrów rozk³adu badanej w³asnoœci
(rys. 1–4). Karty kontrolne pozwalaj¹ na ocenê stabilnoœci procesu oraz zdolnoœci do
spe³niania jakoœciowych wymagañ. Pozwalaj¹ one równie¿ œledziæ przebieg procesu
i oceniaæ, czy ewentualne wahania œredniej lub innej miary statystycznej kontrolowanych
cech, s¹ na tyle znaczne, ¿e oznaczaj¹ trwa³e rozregulowanie procesu i w konsekwencji mog¹
prowadziæ do powstania produktu nie spe³niaj¹cego wymagañ (Iwasiewicz 1999).
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Rys. 1. Karta kontrolna szerokoœci odrzwi obudowy £P-9/A

Fig. 1. Width control card in £P-9/A arching support
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Rys. 2. Karta kontrolna wysokoœci odrzwi obudowy £P-9/A

Fig. 2. Height control card in £P-9/A arching support
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Fig. 3. Control card of overlap length in £P-9/A/V25 double timber lock
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Fig. 4. Control card of screw home moment in SD-25 stirrups in £P-9/A support lock



4. Miary poziomu jakoœci wykonania wyrobiska

Jakoœæ wykonania jest to relacja miêdzy zbiorem technicznych i u¿ytkowych w³aœciwoœci
produktu przewidzianym w projekcie a tym zbiorem w³aœciwoœci, który jest realizowany
w procesie produkcji lub œwiadczenia us³ugi (Iwasiewicz 1999). W praktyce podstawowymi
miarami poziomu jakoœci wykonania s¹ wadliwoœæ (poprawnoœæ) oraz przeciêtna liczba wad
w jednostce.

Wadliwoœæ mo¿na definiowaæ jako prawdopodobieñstwo uzyskania efektu niezgodnego
z zamierzonym w projekcie. Niezgodnoœæ z projektem mo¿e dotyczyæ jednego lub wiêkszej
liczby parametrów charakteryzuj¹cych wyrób. Ogólnie liczbowo wadliwoœæ mo¿na zapisaæ
w postaci (Hamrol, Mantura 2005):

p X p X j

j

k

( ) [ ( )]� � �

�

�1 1
1

(1)

gdzie:
p(X) — wadliwoœæ ogólna produktu,
p(Xj) — wadliwoœæ cz¹stkowa produktu z punktu widzenia j-tej w³asnoœci,
k — liczba wadliwoœci cz¹stkowych.

W przypadku dr¹¿enia wyrobisk korytarzowych jakoœæ wykonania mo¿na oceniæ rów-
nie¿ za pomoc¹ przeciêtnej liczby wad w jednostce d³ugoœci wyrobiska. W przypadku
stosowania tej miary ustala siê miary cz¹stkowe z punktu widzenia poszczególnych w³as-
noœci i okreœla siê sumaryczn¹ liczbê wad w jednostce dziel¹c je na ma³oistotne i istotne
(Murzewski 1989; Polska Norma PN-ISO 2394: 2000).

Dla uzyskanych z badañ danych przeprowadzono obliczenia wadliwoœci rozumianej jako
prawdopodobieñstwo wyst¹pienia wartoœci poszczególnych parametrów dr¹¿onego wyro-
biska korytarzowego poza zakresem dopuszczalnym (tab. 1).

Zdolnoœæ jakoœciowa procesu polega na okreœleniu zgodnoœci miêdzy wymaganiami
wynikaj¹cymi z projektu i mo¿liwoœciami procesu technologicznego, w którym analizowany
produkt jest wytwarzany. Miar¹ zdolnoœci jakoœciowej procesu jest wskaŸnik wyra¿any
wzorami (Iwasiewicz 1999; Murzewski 1989; Polska Norma PN-ISO 2394: 2000):
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TABELA 1

Zestawienie wyników obliczeñ wadliwoœci wykonania odrzwi obudowy £P w dr¹¿onym wyrobisku
korytarzowym

TABLE 1

Set of calculation results of £P support timber set making defectiveness in driven headings

Parametr SS WS C Md Ogó³em

p(x) 0,073 0,205 0,211 0,019 0,428



c
x x

p
g d

�
�

�6 �

(2)

gdzie:
cp — wskaŸnik jakoœciowy procesu okreœlaj¹cy potencjalne mo¿liwoœci procesu do

spe³nienia wymagañ jakoœciowych,
xg — górna granica tolerancji analizowanej w³asnoœci,
xd — dolna granica tolerancji analizowanej w³asnoœci,
� — odchylenie standardowe analizowanej w³asnoœci.

Opieraj¹c siê na danych z badañ przeprowadzonych w przodkach dr¹¿onych wyrobisk
wykonano obliczenia wskaŸników zdolnoœci jakoœciowej procesu dr¹¿enia wyrobiska ko-
rytarzowego, których wyniki zestawiono w tabeli 2.

TABELA 2

Zestawienie wyników obliczeñ wskaŸnika jakoœci dr¹¿enia wyrobiska korytarzowego

TABLE 2

Set of calculation results of heading driving quality factor

Parametr SS WS

Parametry kszta³townika odrzwi obudowy
Md

K D G E H C

cp 1,69 1,58 1,25 1,12 1,12 1,21 1,18 1,77 1,67

Podsumowanie

Dr¹¿enie wyrobisk górniczych jest procesem z³o¿onym pod wzglêdem technologicznym
co powoduje, ¿e efekt koñcowy tego procesu ma charakter niejednorodny i w ró¿nym stopniu
odbiegaj¹cy od wartoœci projektowych. Z drugiej strony, jakoœæ wykonania wyrobiska
decyduje o niezawodnoœci i bezpieczeñstwie konstrukcji budowli. Istnieje zatem potrzeba
jak najdok³adniejszej prognozy wp³ywu czynników naturalnych i technologicznych na
jakoœæ wykonania wyrobiska oraz jej uwzglêdnienia w opracowaniu projektu.

Przeprowadzone badania oraz analiza ich wyników wykaza³a, ¿e w przypadku dr¹¿e-
nia chodnika z zastosowaniem urabiania mechanicznego oraz zabezpieczanego obudow¹
odrzwiow¹ z profilu V25 wykaza³y, ¿e:

— wadliwoœæ wykonania odrzwi obudowy £P w warunkach ruchowych w odniesieniu
do wymagañ Polskiej Normy PN-90/G-06011:1990 wynosi 0,428,

— istnieje mo¿liwoœæ osi¹gniêcia dobrej (cp > 1,0), a nawet bardzo dobrej zdolnoœci
jakoœciowej procesu dr¹¿enia wyrobiska korytarzowego (cp > 1,66).
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Zdolnoœæ jakoœciowa procesu dr¹¿enia wyrobiska zale¿y g³ównie od po³o¿enia granic
tolerancji analizowanego parametru, odchylenia standardowego i rzeczywistej œredniej pro-
cesu. Granica tolerancji ma charakter subiektywny i mo¿e byæ w ³atwy sposób zmieniana
w zale¿noœci od kryteriów charakteryzuj¹cych warunki naturalne i górnicze. Prawdziwe
doskonalenie procesu, wyra¿ane wzrastaj¹c¹ wartoœci¹ wskaŸnika zdolnoœci jakoœciowej
procesu mo¿e byæ osi¹gniête tylko poprzez zmniejszenie zmiennoœci procesu prowadz¹ce do
obni¿enia odchylenia standardowego badanych parametrów charakteryzuj¹cych wyrobisko.
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ELEMENTS OF QUALITY MANAGEMENT IN THE PROCESS OF HEADING DRIVING IN COLLIERIES

K e y w o r d s

Mining engineering, underground structures, quality management

A b s t r a c t

In the current law system in Poland regulates the quality system requirements with the PN – ISO 9001–9003
norms. Quality is defined there as a set of all the characteristic features of a entiety, which has a ability of satisfying
the intended and constituted needs and interpreting them as a probability that the construction or its elements in the
moment of reception have no defect. The paper presents, on the basis of the conducted in situ research and the
statistical colliery-made heading image, elaborated by the author, instruments of quality management, which may
be used to evaluate the heading driving process quality.
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Udzia³ pracowników

Katedry Ekonomiki i Zarz¹dzania w Przemyœle AGH

w kszta³ceniu kadr dla potrzeb przemys³u wydobywczego

S ³ o w a k l u c z o w e

Przemys³ wydobywczy, kszta³cenie kadr, Katedra Ekonomiki i Zarz¹dzania w Przemyœle, zarz¹dzanie
w górnictwie

S t r e s z c z e n i e

W prezentowanej pracy przedstawiono zagadnienie udzia³u pracowników obecnej Katedry Ekonomiki i Za-
rz¹dzania w Przemyœle – jako jednostki organizacyjnej Wydzia³u Górnictwa i Geoin¿ynierii AGH – w kszta³ceniu
kadr dla potrzeb górnictwa i innych ga³êzi przemys³u. Tradycje kszta³cenia kadr górniczych w zakresie nauk
ekonomicznych w AGH siêgaj¹ roku 1922 gdy powo³ano na Wydziale Górniczym Katedrê Organizacji Przed-
siêbiorstw Przemys³owych i Prawa Górniczego. Przedstawiono zmiany iloœciowe i jakoœciowe w zakresie kszta³-
cenia na tle przemian przemys³u wydobywczego w Polsce.

Wprowadzenie

Kszta³cenie i wychowanie m³odzie¿y podejmuj¹cej studia, jest obok prowadzenia badañ
naukowych, jednym z podstawowych zadañ i obowi¹zków szkolnictwa wy¿szego. Niemal
od pocz¹tków istnienia Akademii Górniczo-Hutniczej w sk³adzie organizacyjnym Wydzia³u
Górniczego znajdowa³a siê jednostka realizuj¹ca kszta³cenie dla potrzeb przemys³u wydo-
bywczego w obszarze szeroko rozumianych nauk ekonomicznych. W perspektywie czasu
jednostka ta zmienia³a wielokrotnie nazwê i strukturê organizacyjn¹, lecz zawsze w profilu

* Dr in¿., Wydzia³ Górnictwa i Geoin¿ynierii, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków.



kszta³cenia i zainteresowañ naukowo-badawczych ujmowa³a i realizowa³a problematykê
wi¹¿¹c¹ siê z ekonomik¹ górnictwa, organizacj¹ i zarz¹dzaniem, marketingiem, projek-
towaniem zak³adów górniczych i elementów kopalñ, a tak¿e budownictwem górniczym.
Katedra Ekonomiki i Zarz¹dzania w Przemyœle dzia³aj¹ca na Wydziale Górnictwa i Geo-
in¿ynierii Akademii Górniczo-Hutniczej jest bezpoœredni¹ kontynuatork¹ tych tradycji w za-
kresie kszta³cenia i wychowania kadr dla potrzeb górnictwa.

Obchodz¹ca w tym roku swe 85-lecie istnienia Katedra Ekonomiki i Zarz¹dzania w Prze-
myœle swymi korzeniami siêga roku 1922, gdy w utworzonej po I wojnie œwiatowej Aka-
demii Górniczej powo³ano Katedrê Organizacji Przedsiêbiorstw Przemys³owych i Prawa
Górniczego. Pocz¹tki istnienia obecnej Katedry wi¹¿¹ siê równie¿ z dzia³alnoœci¹ Katedry
Górnictwa II, której pracownicy zajmowali siê g³ównie problematyk¹ obudowy górniczej.

Organizacja Polskiego Kongresu Górniczego w ramach sekcji Ekonomika i Zarz¹dzanie
³¹czy siê z okr¹g³¹ rocznic¹ prowadzenia procesu dydaktycznego w obszarze tematycznym
sekcji na AGH i stanowi asumpt przeœledzenia i podsumowania udzia³u pracowników
Katedry w kszta³ceniu i wychowaniu m³odzie¿y na tle przemian organizacyjnych dokony-
wanych wewn¹trz uczelni jak i zapotrzebowaniu przemys³u wydobywczego na kadry kie-
rownicze w zmieniaj¹cych siê uwarunkowaniach techniczno-organizacyjnych polskiego
i œwiatowego górnictwa.

Udzia³ pracowników jednostek organizacyjnych, których kontynuatork¹ jest obecnie
Katedra Ekonomiki i Zarz¹dzania w Przemyœle w kszta³ceniu kadr kierowniczych dla
potrzeb górnictwa przedstawiono z podzia³em na trzy okresy, charakterystyczne dla funk-
cjonowania górnictwa w Polsce, tj.

— lata do koñca II wojny œwiatowej,
— lata od koñca II wojny œwiatowej do roku 1989,
— lata od roku 1989 do chwili obecnej.

1. Proces kszta³cenia w latach 1922–1945

Ju¿ w trzy lata po powstaniu Akademii Górniczej w Krakowie na Wydziale Górniczym
utworzono jednostki organizacyjne, z których tradycyjnie wi¹¿e siê dzia³alnoœæ obecnej
Katedry. Dzia³alnoœæ naukowa i dydaktyczna tych jednostek obejmowa³a dwa obszary, tj.:

— budownictwa górniczego,
— ekonomiki, organizacji i zarz¹dzania w górnictwie.
Problematyka zwi¹zana z projektowaniem obudowy wyrobisk górniczych by³a przez

okres pocz¹tkowych 20 lat istnienia Akademii Górniczej realizowana w ramach Ka-
tedry Górnictwa II. Katedra ta powsta³a w 1922 roku. Jej pierwszym kierownikiem by³
prof. in¿. Kazimierz Kasiñski, który tê funkcjê pe³ni³ w latach 1922–1928. Od roku 1929
kierownikiem Katedry Górnictwa II zosta³ in¿. Feliks Zalewski, który w tym samym roku
zosta³ mianowany profesorem nadzwyczajnym. Prof. F. Zalewski kierowa³ Katedr¹ do roku
1952, z przerw¹ w okresie wojennym, kiedy to w³adze okupacyjne zawiesi³y dzia³alnoœæ
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Uczelni. F. Zalewski by³ w grupie profesorów krakowskich uczelni aresztowanych oraz
wiêzionych w obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen.

Prof. F. Zalewski w okresie swojej pracy w AGH opracowa³ dla potrzeb kszta³cenia
studentów i in¿ynierów szereg skryptów, które w owym czasie by³y pierwszymi pozycjami
z dziedziny nauk górniczych w Polsce. Nale¿a³y do nich: „Obudowa drewniana”, „Drewno
kopalniane”, „Wyci¹ganie szybami”, „Transport szynowy” – wydane drukiem w postaci
skryptów, oraz przygotowane do druku, lecz nie wydane: „Woda kopalniana”, „Tunele”,
„Tamy kopalniane” i „Szyby” (Jawieñ 1987).

Drugi z wymienionych obszarów kszta³cenia realizowany by³ od roku 1923, gdy po-
wo³ano Katedrê Organizacji Przedsiêbiorstw Przemys³owych i Prawa Górniczego. Kierow-
nikiem Katedry zosta³ in¿. A. Schimitzek, którego mianowano profesorem zwyczajnym.
W nastêpnym roku rezygnuje on z pracy na uczelni i przechodzi do pracy w przemyœle, gdzie
przez szereg kolejnych lat zajmowa³ eksponowane stanowiska.

Po powstaniu Katedry, zajêcia dydaktyczne odbywa³y siê w budynku przy ul. Krze-
mionki, a æwiczenia w Miejskim Muzeum Przemys³owym i jego poradni zawodowej. Zajêcia
obejmowa³y miêdzy innymi: chronometra¿e, harmonografiê, psychotechnikê i badania psy-
chotechniczne.

Rezygnacja prof. A. Schimitzka z pracy spowodowa³o zawieszenie dzia³alnoœci dydak-
tycznej w roku 1925, natomiast ju¿ w roku akademickim 1926/27 wznowiono dzia³alnoœæ
Katedry i prowadzenie zajêæ dydaktycznych powierzono in¿. R. Riegerowi, zatrudnionemu
pocz¹tkowo w charakterze wyk³adowcy, a nastêpnie profesora kontraktowego.

Katedra w tym okresie ulokowana by³a w budynku przy ul. Loretañskiej.
W roku 1931 przemianowano Katedrê na Zak³ad Organizacji Przedsiêbiorstw Prze-

mys³owych i przeniesiono do gmachu przy al. Mickiewicza. Zak³ad ten, obok 14 innych
jednostek organizacyjnych Akademii Górniczej, uleg³ w 1933 roku likwidacji, ze wzglêdu
na trudnoœci finansowe pañstwa, co wi¹za³o siê z ogólnoœwiatowym kryzysem gospo-
darczym.

2. Kszta³cenie w okresie powojennym do 1989 roku

Natychmiast po zakoñczeniu dzia³añ wojennych Akademia Górnicza wznowi³a dzia³al-
noœæ dydaktyczn¹ i naukow¹. Jednostkami organizacyjnymi Akademii realizuj¹cymi kszta³-
cenie w zakresie budownictwa podziemnego oraz ekonomiki i organizacji przedsiêbiorstw
górniczych by³y Katedry Górnictwa II i Górnictwa III. Warunki spo³eczno-polityczne
w jakich musia³a funkcjonowaæ w okresie powojennym gospodarka naszego kraju, w tym
centralne planowanie oraz nakazowy system zarz¹dzania oraz koniecznoœæ odbudowy kraju
po zniszczeniach wojennych spowodowa³y szybki rozwój przemys³u wydobywczego a za-
tem tak¿e zwiêkszone zainteresowanie studiami na Wydziale Górniczym. Koniecznoœæ za-
gospodarowania górniczego nowych z³ó¿, w tym kompleksowego zagospodarowania okrê-
gów górniczych spowodowa³y, ¿e w obszarze kszta³cenia pojawi³a siê nowa problematyka
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zwi¹zana z projektowaniem kopalñ a znaczenie zagadnieñ zwi¹zanych z budownictwem
górniczym, ekonomik¹ i organizacj¹ górnictwa znacznie wzros³o. Olbrzymi wk³ad w rozwój
tych kierunków kszta³cenia wniós³ prof. Boles³aw Krupiñski, który kierowa³ Katedr¹
Górnictwo III od wznowienia przez ni¹ dzia³alnoœci, tj. od stycznia 1946 roku. Katedra ta
zosta³a w roku 1952 przekszta³cona w Katedrê Ekonomiki i Organizacji Górnictwa i pod t¹
nazw¹ funkcjonowa³a do roku 1969.

Prof. B. Krupiñski pracowa³ po wojnie w Centralnym Zarz¹dzie Przemys³u Wêglowego
i dziêki swemu bogatemu doœwiadczeniu zawodowemu oraz kontaktach z wieloma wy-
bitnymi in¿ynierami pracuj¹cymi w przemyœle, potrafi³ zorganizowaæ i zachêciæ do pracy
dydaktycznej zespó³ wielu wybitnych fachowców.

Problematyka jaka by³a prezentowana w procesie kszta³cenia obejmowa³a miêdzy
innymi: planowanie, normowanie, organizacjê robót do³owych, organizacjê transportu,
organizacjê procesów gospodarki materia³owej, energetyki oraz zagadnienia ekono-
miczne: systemy p³ac, koszty w³asne, ksiêgowoœæ i bilans, a od roku 1947 w Katedrze
prowadzone by³y równie¿ wyk³ady z zakresu bezpieczeñstwa i higieny pracy (Jawieñ
1987).

Rozwój budownictwa górniczego w okresie powojennym przejawia³ siê powstawaniem
licznych biur projektowych, resortowych zak³adów naukowych oraz wielu przedsiêbiorstw
wykonawstwa górniczego. Spowodowa³o to wzrost zapotrzebowania na wyspecjalizowan¹
kadrê in¿ynieryjno-techniczn¹.

W wyniku przeprowadzonej w 1952 roku reformy studiów w AGH na Wydziale Gór-
niczym utworzono now¹ specjalnoœæ nauczania o nazwie „Projektowanie i Budowa Za-
k³adów Górniczych”. W ramach katedr wydzielono zak³ady. W Katedrze Ekonomiki
i Organizacji Górnictwa by³y to:

— Zak³ad Bezpieczeñstwa i Higieny Pracy,
— Zak³ad Organizacji i Planowania w Górnictwie,
— Zak³ad Projektowania Zak³adów Górniczych.
Studia in¿ynierskie trwa³y 8 semestrów, natomiast studia magisterskie 4 semestry w tym

trzy semestry zajêæ dydaktycznych z zakresu specjalnoœci, natomiast czwarty semestr przez-
naczony by³ na napisanie pracy dyplomowej.

Katedra Ekonomiki i Organizacji Górnictwa sta³a siê jednostk¹ wiod¹c¹ w zakresie
procesu dydaktycznego dla utworzonej w roku akademickim 1959/60 specjalnoœci „In-
¿ynieryjno-Ekonomicznej”, w które to specjalnoœci, po kilkukrotnej zmianie jej nazwy,
kszta³ci studentów do chwili obecnej.

W latach piêædziesi¹tych dla celów dydaktycznych pracownicy Katedry Ekonomiki
i Organizacji Górnictwa opracowali szereg skryptów i podrêczników, które by³y w polskim
piœmiennictwie fachowym jednymi z pierwszych pozycji z zakresu ekonomiki, organizacji
i planowania w górnictwie. Do pozycji tych zaliczyæ nale¿y: „Planowanie w przemyœle
wêglowym” pod red. J. Kolbego, „Organizacjê i normowanie procesów produkcyjnych
w kopalniach” autorstwa R. Bromowicza, T. Czechowicza i Z. Strzeleckiego, „Organizacjê
i normowanie procesów produkcyjnych w kopalniach” autorstwa B. Pe³ki.
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Do roku 1969, kiedy to Katedrê Ekonomiki i Organizacji Górnictwa w³¹czono do
tworzonego Instytutu Projektowania i Budowy Kopalñ, w katedrze wykonano 22 prace
doktorskie, 4 prace habilitacyjne oraz 626 prac dyplomowych in¿ynierskich i magisterskich.
W katedrze realizowano nastêpuj¹ce przedmioty: ekonomikê i organizacjê w górnictwie,
ekonomikê, organizacjê i planowanie w górnictwie, planowanie i inwestycje, statystykê
teoretyczn¹ i przemys³ow¹, zasady projektowania, teoriê projektowania i projekty wstêpne,
projektowanie powierzchni kopalñ, projektowanie techniczne, gospodarkê energetyczn¹,
kontrolê, analizê i projektowanie procesów produkcyjnych, organizacjê i technologiê bu-
dowy kopalñ, ekonomikê przedsiêbiorstw przemys³owych, organizacjê robót do³owych
(Z dziejów… 1970).

£¹czna liczba pracowników dydaktycznych katedry kszta³towa³a siê na poziomie 14 osób
w okresie powojennym (pocz¹tkowo w zdecydowanej wiêkszoœci byli to wyk³adowcy
zleceni), do 22 osób w roku 1969.

Proces kszta³cenia z zakresu budownictwa górniczego, obejmuj¹cego g³êbienie szybów,
obudowê wyrobisk górniczych, odwadnianie kopalñ oraz materia³oznawstwo prowadzony
by³ w okresie powojennym przez Katedrê Górnictwa II. Katedra ta zosta³a w roku 1952
przekszta³cona na Katedrê G³êbienia Szybów i Obudowy Górniczej. Kierownikiem Katedry
do roku 1960 pozostaje prof. F. Zalewski. Po odejœciu prof. F. Zalewskiego na emeryturê,
opiekunem Katedry przez okres dwuletni by³ prof. A. Sa³ustowicz, a nastêpnie kierownikiem
katedry zosta³ prof. J. Walewski, który tê funkcjê pe³ni³ do roku 1969, gdy katedra wesz³a
w sk³ad Instytutu Projektowania i Budowy Kopalñ.

Liczba pracowników dydaktycznych katedry systematycznie ros³a od 3 osób w okresie
powojennym do 8 osób w roku 1969.

Powstanie nowej jednostki organizacyjnej w postaci Instytutu Projektowania i Budowy
Kopalñ w sk³ad którego wesz³y Katedra Ekonomiki i Organizacji Górnictwa oraz Katedra
Budownictwa Podziemnego, by³o wynikiem reformy szkolnictwa wy¿szego w Polsce, która
w roku 1969 objê³a równie¿ AGH. Od pocz¹tku istnienia Instytut realizowa³ zadania
dydaktyczne z zakresu zainteresowania jednostek macierzystych, tj.:

— projektowania kopalñ,
— budownictwa górniczego,
— ekonomiki, organizacji i zarz¹dzania w górnictwie.
Zajêcia dydaktyczne pracownicy Instytutu prowadzili g³ównie dla studentów Wydzia³u

Górniczego kierunku kszta³cenia „Górnictwo i Geologia” dwóch specjalnoœci, dla kszta³-
cenia których Instytut by³ jednostk¹ wiod¹c¹, tj. „Projektowanie i Budowa Kopalñ” oraz
„Ekonomika i Organizacja Górnictwa” (poprzednia nazwa specjalnoœci: „In¿ynieryjno-
-Ekonomiczna”). Pracownicy Instytutu uczestniczyli równie¿ w kszta³ceniu studentów
innych specjalnoœci na Wydziale Górniczym oraz, w pewnym zakresie, w kszta³ceniu
realizowanym na innych wydzia³ach AGH, g³ównie na Wydziale Geologicznym, Maszyn
Górniczych i Hutniczych i Geodezji Górniczej. Na rysunku 1 przedstawiono udzia³ pra-
cowników Instytutu Projektowania i Budowy Kopalñ w kszta³ceniu studentów w roku
akademickim 1975/76 na studiach dziennych.
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Dzia³alnoœæ dydaktyczna w obszarze zainteresowañ tematycznych zwi¹zanych z pro-
jektowaniem i budow¹ kopalñ oraz ekonomik¹ górnictwa, prowadzona by³a wówczas wy-
³¹cznie na Wydziale Górniczym Akademii Górniczo-Hutniczej oraz w Politechnice Œl¹skiej.
Jak ju¿ wspomniano w AGH kszta³cono studentów w ramach specjalnoœci „Projektowanie
i Budowa Kopalñ” (PiBK) oraz „Ekonomika i Organizacja Górnictwa” (EiOG). Z zakresu
projektowania kopalñ na specjalnoœci PiBK w AGH prowadzono zajêcia z takich zagadnieñ
jak teoria projektowania kopalñ, budownictwo górnicze, projektowanie techniczne przez
dwa semestry (w ³¹cznym wymiarze wyk³adów i æwiczeñ po 120 godz,), oraz dodatkowo na
ostatnim roku studiów zajêcia fakultatywne z tych przedmiotów (po 90 godz.). Ponadto
w wymiarze jednego semestru zajêcia z przedmiotów: specjalne metody przebijania wy-
robisk (105 godz.), programowanie i planowanie inwestycji (60 godz.) oraz projektowanie
powierzchni kopalñ (45 godz.).

W programie studiów specjalnoœci EiOG znajdowa³y siê miêdzy innymi takie przedmioty
jak; projektowanie i rekonstrukcja zak³adów (2 semestry -120 godz.), budownictwo ogólne
i górnicze (l semestr – 75 godz.), programowanie i planowanie inwestycji (l semestr –
45 godz.), oraz jako zajêcia fakultatywne – programowanie rozwoju bran¿.

Przedmiot projektowanie zak³adów górniczych w wymiarze jednego semestru by³ wyk³a-
dany tak¿e studentom specjalnoœci technika podziemnej eksploatacji z³ó¿ (TPEZ – 90 godz.)
oraz geomechanika górnicza (60 godz.).

W ramach dzia³alnoœci dydaktycznej Wydzia³u Górniczego AGH utworzono na pocz¹tku
lat dziewiêædziesi¹tych now¹ specjalnoœæ o nazwie „Budownictwo podziemne”., Specjalnoœæ
ta przygotowywa³a in¿ynierów do podjêcia pracy w przedsiêbiorstwach budownictwa pod-
ziemnego i górniczego, wykonuj¹cych podziemne obiekty in¿ynierskie (tunele, wyrobiska
hydro-energetyczne, zbiorniki podziemne itp.) oraz wyrobiska udostêpniaj¹ce w kopalniach
g³êbinowych (szyby, przecznice, komory itp.). Program nauczania specjalnoœci zak³ada³ prze-
kazywanie studentom pog³êbionej wiedzy z zakresu szeroko rozumianego budownictwa
podziemnego i by³ tak skonstruowany, by mo¿na go by³o szybko dostosowywaæ do zmie-
niaj¹cej siê koniunktury w górnictwie (budownictwo podziemne kopalñ) i budownictwie
in¿ynieryjnym (budownictwo podziemne tuneli i wyrobisk hydroenergetycznych).

W ka¿dej z obydwu wymienionych uczelni górniczych kszta³ci³o siê w zakresie spec-
jalnoœci projektowanie, i budowy kopalñ od 20 do 30 studentów rocznie (w AGH w nie-
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których latach nawet powy¿ej 30). £¹czna liczba absolwentów tej specjalnoœci samej tylko
AGH z ponad czterdziestoletniego okresu powojennego wynios³a oko³o 1300 osób (Jawieñ,
Franik 1993).

W okresie powojennym pracownicy Katedry Ekonomiki i Organizacji Górnictwa wnieœli
du¿y wk³ad organizacyjny i merytoryczny w zakresie doskonalenia procesu dydaktycznego
i dostosowaniu go do zmieniaj¹cych siê potrzeb przemys³u wydobywczego na wykwa-
lifikowane kadry. Opracowano szereg podrêczników zwi¹zanej z tematyk¹ kszta³cenia,
takich jak: „Zasady projektowania kopalñ” 3 tomowy podrêcznik opracowany i autory-
zowany przez B. Krupiñskiego, „Projektowanie techniczne kopalñ” (szyby i szybiki) –
J. Walewskiego, „Projektowanie powierzchni kopalñ” – M. Zapalskiego, „Wykonywanie
wyrobisk korytarzowych” – W. Pêkackiego i Z. Wanata.

W tabeli 1 zestawiono liczbê pracowników dydaktycznych Instytutu Projektowania
i Budowy kopalñ, liczbê studentów studiów dziennych kszta³conych rocznie przez tych
pracowników oraz ³¹czn¹ liczbê godzin dydaktycznych realizowanych w danym roku aka-
demickim w okresie od roku 1975/76 do roku 1989/90.
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TABELA 1

Liczba pracowników dydaktycznych, kszta³conych studentów oraz liczba godzin dydaktycznych
w latach 1975/76–1989/90

TABLE 1

The numbers of academic teachers, students and courses in Academic Years 1975/76–1989/90

Rok akademicki Liczba pracowników Liczba studentów
Liczba godzin
Studia dzienne

Liczba godzin
Studia zaoczne

1 2 3 4 5

1975/76 29 693 8 057 540

1976/77 29 310 5 070 463

1977/78 29 614 6 368 546

1978/79 29 579 5 696 426

1979/80 34 632 5 144 557

1980/81 36 554 5 232 632

1981/82 34 589 5 954 376

1982/83 34 391 3 075 256

1983/84 34 553 6 570 250

1984/85 33 463 4 815 285

1985/86 34 529 4 860 239

1986/87 33 528 5 175 266

1987/88 33 581 6 195 142

1988/89 32 573 6 540 447

1989/90 32 751 7 110 340

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych statystycznych.



Proces kszta³cenia zawsze ³¹czony by³ z praktycznym wykorzystywaniem przekazy-
wanej wiedzy. W programach studiów znajdowa³y siê praktyki, które studenci odbywali
w zak³adach górniczych, przedsiêbiorstwach zaplecza przemys³u wydobywczego i biur
projektów górniczych. Równie¿ zagadnienia przekazywane na wyk³adach by³y czêsto
ilustrowane w czasie licznych wyjazdów technicznych na budowane lub eksploatowane
obiekty górnicze. Dobr¹ tradycj¹ sta³y siê corocznie organizowane æwiczenia terenowe,
w czasie których studenci zapoznawali siê z najwa¿niejszymi problemami polskiego
górnictwa. Wa¿n¹ rolê w procesie kszta³cenia odgrywa³o Ko³o Naukowe „Carbon”, gdzie
najbardziej ambitni studenci mogli pog³êbiaæ wiedzê teoretyczn¹ i swe osi¹gniêcia naukowe
przedstawiaæ na studenckich sesjach naukowych oraz konfrontowaæ tê wiedzê z praktyk¹
w czasie licznych wyjazdów technicznych na obiekty i uczelnie górnicze w kraju i za granic¹.

Na rysunku 2 przedstawione wykresy obrazuj¹ce kszta³towanie siê liczby godzin dydak-
tycznych (wszystkich rodzajów, t.j.: wyk³ady, æwiczenia audytoryjne, æwiczenia projek-
towe, æwiczenia laboratoryjne, seminaria) realizowanych przez pracowników Instytutu Pro-
jektowania i Budowy Kopalñ, zarówno na studiach dziennych jak i studiach zaocznych
w latach 1975/76–1989/90. Jak wynika z danych zawartych w tabeli 1, ³¹czna liczba godzin
dydaktycznych w poszczególnych latach wynosi³a od oko³o 5100 do oko³o 8600 (wyj¹tek
stanowi tu kryzysowy rok akademicki 1982/83, kiedy ta liczba znacznie spad³a). Przeciêtna
liczba godzin dydaktycznych przypadaj¹ca na pracownika wynosi³a wiêc od 150 do 296.
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Rys. 2. £¹czna liczba godzin dydaktycznych s³uchaczy studiów dziennych i zaocznych w latach

1975/76–1989/90

Fig. 2. The total number of courses in stationary and extra-mural studies in Academic Years
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3. Kszta³cenie w okresie przemian spo³eczno-politycznych i gospodarczych

(po roku 1989)

Przemiany spo³eczno-polityczne oraz gospodarcze zapocz¹tkowane w roku 1989 mia³y
równie¿ znacz¹cy wp³yw na proces kszta³cenia kadr. Zmiany w przemyœle wydobywczym,
przejawiaj¹ce siê zerwaniem z centralnym planowaniem i gospodark¹ nakazowo-rozdzielcz¹
a wprowadzeniem zasad gospodarki rynkowej, spowodowa³y koniecznoœæ przeprowadzenia
g³êbokich reform wszystkich bran¿ polskiego górnictwa. Reformy te obejmowa³y restruktu-
ryzacjê techniczn¹, technologiczn¹, zatrudnieniow¹, organizacyjn¹ oraz przemiany w³as-
noœciowe. W przemyœle wêgla kamiennego zredukowano w znacznym stopniu zdolnoœci
produkcyjne bran¿y, co spowodowa³o znaczne zmniejszenie zapotrzebowanie na kadry
wykszta³cone w zakresie projektowania nowych zak³adów górniczych oraz budownictwa
górniczego (choæ nie dotyczy to budownictwa innych obiektów podziemnych). Koniecznoœæ
funkcjonowania kopañ w warunkach rynkowych spowodowa³ natomiast wzrost zaintere-
sowania absolwentami, znaj¹cymi nowoczesne metody zarz¹dzania organizacjami gospo-
darczymi i ich elementami czy te¿ procesami, organizacji produkcji, ekonomiczn¹ efek-
tywnoœci¹ procesów gospodarczych, zarz¹dzania finansami i marketingiem. Z drugiej strony
nast¹pi³ gwa³towny wzrost zainteresowania absolwentów szkó³ œrednich wszelkimi rodza-
jami studiów wy¿szych w tym równie¿ studiami na Wydziale Górniczym AGH. Pracownicy
obecnej Katedry Ekonomiki i Zarz¹dzania w Przemyœle starali siê dostosowaæ ofertê kszta³-
cenia do potrzeb wystêpuj¹cych na rynku edukacyjnym.

Od pocz¹tków powstania na Wydziale Górniczym kszta³cono m³odzie¿ na jednym
kierunku nauczania, tj. kierunku „Górnictwo i Geologia”. Obecnie Wydzia³ prowadzi proces
kszta³cenia na czterech kierunkach nauczania, tj.:

— „Górnictwo i Geologia”,
— „Zarz¹dzanie i Marketing” oraz „Zarz¹dzanie i In¿ynieria Produkcji”,
— „Budownictwo”,
— „In¿ynieria Œrodowiska”.
Stosunkowo najwczeœniej, bo ju¿ w roku akademickim 1992/93, dziêki inicjatywie

pracowników ówczesnego Instytutu Projektowania i Budowy Kopalñ powo³ano kierunek
„Zarz¹dzanie i Marketing” (ZiM). Instytut sta³ siê na Wydziale jednostk¹ wiod¹c¹ dla tego
kierunku nauczania. Zainteresowanie studiami na kierunku ZiM by³o bardzo du¿e a pierwsi
absolwenci nie mieli najmniejszych problemów ze znalezieniem zatrudnienia. Liczba absol-
wentów tego kierunku nauczania systematycznie ros³a od 27 w roku 1996 do 122 w roku
2006 na samych tylko studiach stacjonarnych. £¹cznie w okresie 15 lat prowadzenia
kszta³cenia na kierunku ZiM, studia ukoñczy³o 932 absolwentów studiów stacjonarnych
magisterskich oraz 1070 absolwentów studiów niestacjonarnych in¿ynierskich i magis-
terskich. Podkreœliæ nale¿y, ¿e w ca³ym tym okresie liczba kandydatów na studia znacznie
przekracza³a limit przyznawanych Wydzia³owi miejsc. W zwi¹zku z gwa³townym rozwojem
tego kierunku kszta³cenia na wiêkszoœci uczelni w kraju, szczególnie niepublicznych oraz
obserwowanym spadkiem zainteresowania pracodawców i m³odzie¿y tym kierunkiem, przed
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dwoma laty zrezygnowano z naboru kandydatów na ten kierunek a w jego miejsce wpro-
wadzono nabór na kierunek „Zarz¹dzanie i In¿ynieria Produkcji”.

Ze wzrostem zainteresowania studiami na kierunku „Zarz¹dzanie i Marketing”, syste-
matycznie mala³o zainteresowanie studiami na kierunku „Górnictwo i Geologia”, w tym,
w obszarze prowadzonych w Katedrze specjalnoœci „Projektowanie i Budowa Kopalñ” oraz
„Ekonomika i Organizacja Górnictwa”. Bezpoœredni¹ przyczyn¹ sta³o siê zablokowanie
przyjêæ do pracy w górnictwie, szczególnie w górnictwie wêgla kamiennego w zwi¹zku
z redukcj¹ mocy produkcyjnych i restrukturyzacj¹ zatrudnienia. Znalaz³o to wyraz w za-
przestaniu kszta³cenia na specjalnoœci PiBK od roku akademickiego 1995/96 i zmniej-
szeniem liczby kszta³c¹cych siê na specjalnoœci EiOG, mimo, ¿e ostatnio zapotrzebowanie
przemys³u na specjalistów wykszta³conych w zakresie ekonomiki, restrukturyzacji i orga-
nizacji górnictwa wzrasta. W roku 1999 nazwê specjalnoœci EiOG zmieniono na „Eko-
nomika, Organizacja i Restrukturyzacja w Przemyœle” (EORP) w zwi¹zku z wprowadzeniem
do programów nauczania zagadnieñ zwi¹zanych z restrukturyzacj¹ górnictwa.

W 1993 roku, w zwi¹zku z ogólnouczelnian¹ reform¹ organizacyjn¹, przekszta³cono
Instytut Projektowania i Budowy Kopalñ na Zak³ad Projektowania, Budownictwa, Eko-
nomiki i Zarz¹dzania w Górnictwie. Pracownicy Zak³adu prowadzili zajêcia z budownictwa
górniczego i specjalistycznego, ekonomiki i organizacji produkcji i handlu, programowania
rozwoju, rekonstrukcji i modernizacji przemys³u, a szczególnoœci górnictwa.

W tabeli 2 zamieszczono dane dotycz¹ce dynamiki zmian w okresie od 1990/91 do
2006/07 roku, liczby godzin dydaktycznych na studiach dziennych i zaocznych (obecnie:
studia stacjonarne i niestacjonarne) oraz liczby kszta³conych w ci¹gu roku akademickiego
studentów studiów dziennych oraz stanu osobowego pracowników dydaktycznych obecnej
Katedry Ekonomiki i Zarz¹dzania w Przemyœle.

Na rysunku 3 przedstawiono kszta³towanie siê ³¹cznej liczby godzin dydaktycznych
realizowanych od roku akademickiego 1990/91 do chwili obecnej przez pracowników
obecnej Katedry Ekonomiki i Zarz¹dzania w Przemyœle na studiach dziennych i zaocznych.
Jak ju¿ wspomniano po roku 1990 zainteresowanie studiami na Wydziale Górniczym
znacznie wzros³o, szczególnie wi¹za³o siê to ze studiami na kierunku Zarz¹dzanie i Mar-
keting. Znajduje to odzwierciedlenie w liczbie studentów kszta³conych przez pracowników
Katedry oraz liczbie godzin dydaktycznych. Liczba ta kszta³towa³a siê na poziomie od
5470 godzin rocznie w roku 1991/92 do 11662 w roku 1999/00, z tym, ¿e w latach
1997/98–2004/05 zawsze przekracza³a poziom 10 tys. godzin dydaktycznych rocznie. Oz-
nacza to ponad dwukrotny (o 113%) wzrost zadañ dydaktycznych. Przeciêtna liczba godzin
dydaktycznych przypadaj¹cych w roku na jednego pracownika wzros³a ze 166 do ponad 370,
czyli o 122%, tj. w stopniu jeszcze wiêkszym ni¿ wynosi³ wzrost ogólnej liczby godzin
dydaktycznych. Powodem wy¿szej dynamiki tego wskaŸnika jest fakt, ¿e zwiêkszone za-
dania musia³a realizowaæ kadra dydaktyczna, której stan liczbowy w tym okresie nie zmieni³
siê w sposób istotny. Dodatkow¹ okolicznoœci¹ wskazuj¹c¹ na olbrzymi wysi³ek pracow-
ników Katedry w tym okresie, by³a koniecznoœæ przygotowania, czêsto od podstaw, zajêæ
z nowych przedmiotów, g³ownie dla kierunku nauczania „Zarz¹dzanie i Marketing”.
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Charakterystyczny dla tego okresu jest nie tylko bezwzglêdny wzrost liczby studen-
tów, lecz tak¿e wzrost zainteresowania studiami zaocznymi. Od pocz¹tku kszta³cenia
na kierunku „Zarz¹dzanie i Marketing” studia dzienne realizowane by³y w systemie
jednolitych studiów magisterskich (5-letnich), natomiast na studiach zaocznych obo-
wi¹zywa³ dwustopniowy system kszta³cenia: 4 letnie studia zawodowe in¿ynierskie oraz
dwuletnie studia magisterskie uzupe³niaj¹ce. Udzia³ zajêæ dydaktycznych na studiach
zaocznych w stosunku do ³¹cznej liczby godzin dydaktycznych wzrós³ od 3,7% w roku
akademickim 1992/93 do niemal 28% w roku akademickim 1999/00. Obecnie ten udzia³
nieznacznie przekracza 17%.

Radykalnej zmianie uleg³a tak¿e struktura zajêæ dydaktycznych. Obecnie ponad 77%
zajêæ realizowana jest dla kierunku „Zarz¹dzanie i Marketing”, oko³o 10% zajêæ prowadzona
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TABELA 2

Liczba pracowników dydaktycznych, kszta³conych studentów oraz liczba godzin dydaktycznych w latach
1990/91–2006/07

TABLE 2

The total numbers of academic teachers, students and courses in Academic Years 1990/91–2006/07

Rok akademicki Liczba pracowników Liczba studentów
Liczba godzin
Studia dzienne

Liczba godzin
Studia zaoczne

1 2 3 4 5

1990/91 33 560 5865 215

1991/92 33 317 5235 235

1992/93 31 480 6825 260

1993/94 32 441 5730 820

1994/95 31 489 7491 520

1995/96 35 564 7682 1295

1996/97 34 766 8486 1389

1997/98 33 887 8353 1711

1998/99 33 872 7992 2850

1999/00 33 1118 8419 3243

2000/01 35 1042 8564 2793

2001/02 30 920 8055 2593

2002/03 29 1261 8062 2205

2003/04 29 1116 8058 2415

2004/05 29 1273 8913 1818

2005/06 29 1022 6755 1975

2006/07 33 1030 6590 1384

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych statystycznych.



jest dla specjalnoœci „Ekonomika, Organizacja i Restrukturyzacja w Przemyœle”, oko³o 9% –
dla s³uchaczy kierunku „Budownictwo” i kierunku „In¿ynieria Œrodowiska” oraz oko³o 3% –
dla studentów innych wydzia³ów AGH.

Na rysunku 4 przedstawiono graficznie procentowy udzia³ liczby godzin dydaktycznych
realizowanych w roku akademickim 2006/07 przez pracowników Katedry na rzecz specjal-
noœci i kierunków kszta³cenia oraz innych wydzia³ów.
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Rys. 3. £¹czna liczba godzin dydaktycznych s³uchaczy studiów dziennych i zaocznych w latach

1990/91–2006/07

Fig. 3. The total number of courses in stationary and extra-mural studies in Academic Years

1990/91–2006/07

Rys. 4. Procentowa struktura zajêæ dydaktycznych pracowników Katedry Ekonomiki i Zarz¹dzania

w Przemyœle w roku akademickim 2006/07

Fig. 4. Percentage structure of courses in The Department of Economics and Management in Industry

in Academic Year 2006/07



Dynamikê wzrostu liczby studentów kszta³conych przez pracowników Katedry Eko-
nomiki i Zarz¹dzania w Przemyœle po roku 1990 przedstawiono na rysunku 5, natomiast
rysunek 6 przedstawia liczbê prac dyplomowych (zarówno in¿ynierskich jak i magister-
skich), których opiekunami naukowymi byli pracownicy Katedry w okresie ostatnich 45 lat.

Programy kszta³cenia na kierunku „Zarz¹dzanie i Marketing”, podobnie jak na obecnie
wprowadzanym kierunku „Zarz¹dzanie i In¿ynieria Produkcji”, obejmuj¹ przedmioty
ogólne, podstawowe, kierunkowe oraz specjalizacyjne. W zakresie przedmiotów ogólnych
i podstawowych w programach uwzglêdnia siê wymiar godzinowy oraz treœci programowe
okreœlone w obowi¹zuj¹cych w tym zakresie standardach nauczania na danym kierunku.
S¹ to takie przedmioty jak: informatyka, jêzyki obce, wychowanie fizyczne, matematyka,
statystyka, fizyka, chemia grafika in¿ynierska, metrologia, mikro- i makroekonomia, prawo
gospodarcze, ekologia zasobów naturalnych i ochrona œrodowiska.

W obszarze przedmiotów kierunkowych wyk³ada siê miêdzy innymi: finanse i ra-
chunkowoœæ, rachunek kosztów, zarz¹dzanie produkcj¹ i us³ugami, badania operacyjne,
zarz¹dzanie jakoœci¹, marketing, materia³oznawstwo, logistykê.

Treœci programowe przedmiotów specjalizacyjnych opracowano w œcis³ym powi¹zaniu
z profilem kszta³cenia na Wydziale, czyli g³ównie dla potrzeb przemys³u wydobywczego.
Programy obejmuj¹ miêdzy innymi: technologiê eksploatacji z³ó¿, podstawy górnictwa
i geologii, miêdzynarodowe rynki surowców mineralnych, system podatkowy, ekonomikê
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Rys. 5. £¹czna liczba studentów studiów dziennych kszta³conych przez pracowników obecnej Katedry

Ekonomiki i Zarz¹dzania w Przemyœle w latach 1975/76–2006/07

Fig. 5. The total number of stationary students in The Department of Economics and Management in Industry

in Academic Years 1975/76–2006/07



przedsiêbiorstwa, ekonomikê i organizacjê procesów inwestycyjnych, przetwórstwo su-
rowców mineralnych, zarz¹dzanie bezpieczeñstwem pracy, projektowanie systemów pro-
dukcyjnych, zarz¹dzanie personelem, metody organizacji, zarz¹dzanie finansami przedsiê-
biorstwa, rynki finansowe, restrukturyzacja przedsiêbiorstw.

Dziêki takiemu ujêciu treœci programowych, absolwenci studiów in¿ynierskich na kie-
runku „Zarz¹dzanie i In¿ynieria Produkcji” posiadaj¹ przygotowanie w zakresie:

— wiedzy in¿ynierskiej,
— podstaw nauk ekonomicznych i nauk o zarz¹dzaniu,
— umiejêtnoœci mened¿erskich.
W procesie kszta³cenia studenci zdobywaj¹ umiejêtnoœci w obszarze:
— rozwi¹zywania problemów z zakresu funkcjonowania przedsiêbiorstw, szczególnie

przemys³u surowcowego za pomoc¹ metod i technik in¿ynierskich,
— zarz¹dzania, w szczególnoœci projektowania i nadzorowania systemów produkcyj-

nych i obiektów in¿ynierskich, projektowania systemów zarz¹dzania, szkolenia per-
sonelu, zarz¹dzania kosztami, finansami i kapita³em, zarz¹dzania przedsiêbiorstwem,
marketingu, logistyki, zarz¹dzania inwestycjami rzeczowymi,

— formu³owania i rozwi¹zywania problemów z zakresu:
– geotechnologii, geoin¿ynierii i in¿ynierii œrodowiska,
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Rys. 6. £¹czna liczba dyplomantów promowanych przez pracowników obecnej Katedry Ekonomiki

i Zarz¹dzania w Przemyœle w latach 1962/63–2006/07

Fig. 6. The total number of Bachelors in The Department of Economics and Management in Industry

in Academic Years 1962/63–2006/07



– zarz¹dzania i finansów,
– transferu technologii i innowacyjnoœci,
– restrukturyzacji przemys³u.

Wa¿n¹ rolê w procesie kszta³cenia odgrywa mo¿liwoœæ rozwoju zainteresowañ zawo-
dowych studentów, konfrontacji wiedzy teoretycznej z osi¹gniêciami praktyki gospodarczej
oraz aktywizacji m³odzie¿y w tym zakresie. Najbardziej ambitni studenci maj¹ mo¿liwoœæ
uczestniczenia w pracach Ko³a Naukowego „Zarz¹dzanie”, dzia³aj¹cego w Katedrze, a zna-
nego z wielu ciekawych inicjatyw.

Pracownicy Katedry opracowali i opublikowali wiele podrêczników z zakresu wyk³a-
danych przedmiotów, niezmiernie przydatnych w pracy dydaktycznej. Mo¿na tu wymieniæ
nastêpuj¹ce wa¿niejsze podrêczniki: „Modelowanie i optymalizacja elementów kopalñ” –
R. Magda, „Miêdzynarodowe rynki metali i surowców mineralnych” – R. Magda, „Ra-
cjonalizacja modelu i wielkoœci kopalni wêgla kamiennego w warunkach gospodarczych
pocz¹tku XXI wieku” – praca zbiorowa, „Metody i narzêdzia projektowania systemów
zarz¹dzania” – T. Sêk, „Ekonomika i organizacja sektorów systemu paliwowo-energe-
tycznego” I. Soliñski, „Efektywnoœæ ekonomiczna proekologicznych inwestycji rozwojo-
wych w energetyce odnawialnej” – I. Soliñski, „Wybrane zagadnienia przebiegu i oceny
procesu inwestycyjnego budowy kopalñ g³êbinowych” – C. Cyrnek.

Podsumowanie

Przekszta³cenia gospodarcze prowadzone w naszym kraju maj¹ fundamentalne zna-
czenie dla poprawy efektywnoœci gospodarowania. Transformacja rynkowa i zwi¹zana z tym
komercjalizacja i prywatyzacja wielu sektorów polskiej gospodarki, po³¹czona z g³êbokimi
zmianami strukturalnymi zmianami w przemyœle surowcowym, wymaga od kadry in¿y-
nieryjno-technicznej zatrudnionej w przemyœle wydobywczym znajomoœci nie tylko za-
sad in¿ynierii produkcji lecz tak¿e znajomoœci zasad nowoczesnego zarz¹dzania, a wiêc
w efekcie umiejêtnego ³¹czenia znajomoœci techniki i wiedzy menad¿erskiej.

Okolicznoœæ funkcjonowania przemys³u wydobywczego w warunkach zintegrowanej
Europy, wchodz¹ce w ¿ycie nowe uregulowania prawne, zwi¹zane z technik¹, ochron¹
œrodowiska i szeregiem innych aspektów wystêpuj¹cych na styku techniki i zarz¹dzania,
postawi³y przed kadr¹ naukowo-dydaktyczn¹ Katedry Ekonomiki i Zarz¹dzania i innych
jednostek organizacyjnych uczelni nowe zadania w zakresie kszta³cenia. Powsta³a potrzeba
kszta³cenia in¿ynierów, którzy poza specjalistyczn¹ wiedz¹ z zakresu górnictwa, bêd¹
równie¿ znali:

— metody i sposoby zarz¹dzania organizacjami gospodarczymi funkcjonuj¹cymi
w przemyœle surowcowym i jego otoczeniu, w tym równie¿ ma³ymi i œrednimi
przedsiêbiorstwami,

— systemy zarz¹dzania bezpieczeñstwem pracy w przedsiêbiorstwach przemys³u wydo-
bywczego,
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— polskie i unijne aspekty prawne prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej w przemyœle
surowcowym,

— systemy zarz¹dzania zasobami ludzkimi,
— systemy zarz¹dzania finansami,
— systemy zarz¹dzania jakoœci¹,
— systemy zarz¹dzania zmianami i innowacjami w przedsiêbiorstwach surowcowych,

obejmuj¹cymi sferê operacyjn¹, finansow¹, organizacyjno-w³asnoœciow¹ i zatrud-
nienia.

Kadra naukowo-dydaktyczna Katedry Ekonomiki i Zarz¹dzania w Przemyœle wnios³a
znacz¹cy wk³ad w kszta³ceniu kadr dla potrzeb przemys³u surowcowego. Istnieje du¿e
zapotrzebowanie na absolwentów, którzy potrafi¹ umiejêtnie wykorzystaæ w praktyce wie-
dzê z zakresu in¿ynierii oraz umiejêtnoœci z zakresu zarz¹dzania w przemyœle, obejmuj¹cego
planowanie, organizowanie, kierowanie i kontrolê w odniesieniu do zasobów ludzkich,
finansowych, rzeczowych i informacyjnych.

Jak wynika z przeprowadzonych obserwacji, absolwenci o takim profilu wykszta³cenia
znajduj¹ zatrudnienie nie tylko w przemyœle wydobywczym i innych bran¿ach przemys³u
lecz tak¿e w innych podmiotach gospodarczych (np. banki, jednostki samorz¹du tery-
torialnego) a tak¿e podejmuj¹ samodzieln¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Podkreœliæ nale¿y, ¿e
wielu absolwentów o scharakteryzowanym tu profilu wykszta³cenia, koñcz¹cych studia
w latach ubieg³ych, osi¹gnê³o znacz¹ce sukcesy zawodowe nie tyko w Polsce lecz tak¿e
w wielu krajach, gdzie rozwiniêty jest przemys³ wydobywczy.
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PARTICIPATION ACADEMIC TEACHERS FROM THE DEPARTMENT OF ECONOMICS AND MANAGEMENT IN INDUSTRY

IN PERSONNEL EDUCATION IN POLISH MINING INDUSTRY

K e y w o r d s

Mining industry, personnel education, The Department of Economics and Management in Industry, ma-
nagement in mining

A b s t r a c t

The paper contains some considerations about personnel education in polish mining and in general in industry.
This education is practicing by academic teachers who works in The Department of Economics and Management
in Industry in AGH-UST. This paper shows quality changes which are involved with development and innovations
in polish mining industry. Paper also presents quantification in education since 1922 year when first time in
AGH-UST started Faculty of Mining. The first department was The Department of Public Enterprise Organization
and Mining Law.
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DARIUSZ FUKSA*

Metoda analizy wp³ywu skorelowanych wahañ losowych

zapotrzebowania na efektywnoœæ kopalñ wêgla kamiennego

S ³ o w a k l u c z o w e

Analiza, algorytm SIMPLEX, metoda Monte Carlo, racjonalizacja

S t r e s z c z e n i e

Zaprezentowana w artykule analiza wp³ywu skorelowanych wahañ losowych zapotrzebowania na efek-
tywnoœæ kopalñ oparta jest na metodzie Monte Carlo. Uzyskane wyniki przedstawiono w postaci histogramów
wybranych mierników efektywnoœci. Pozwalaj¹ one na urealnienie planów produkcyjnych, jak równie¿ wspo-
magaj¹ podejmowanie decyzji inwestycyjno-likwidacyjnych. Opracowana metoda, zweryfikowana na realnych
przyk³adach, stanowi przydatny element racjonalizacji procesów decyzyjnych.

Wprowadzenie

Zmienny w czasie poziom zapotrzebowania na wêgiel, decyduj¹cy w istotny sposób
o efektywnoœci pojedynczych kopalñ i ich grup, w warunkach rynkowych wymaga przepro-
wadzenia wielowariantowych analiz, pozwalaj¹cych na dokonanie oceny wra¿liwoœci pla-
nów produkcji i sprzeda¿y wêgla na zmiany zapotrzebowania.

Powszechnie stosowanym narzêdziem umo¿liwiaj¹cym analizê wp³ywu zmian zapotrzebo-
wania na efektywnoœæ kopalñ jest metoda „skrajnych przypadków” (analiza scenariuszowa)
polegaj¹ca na okreœleniu trzech wariantów: optymistycznego, pesymistycznego i najbardziej
prawdopodobnego. Wariant optymistyczny zak³ada wyst¹pienie najwiêkszych wartoœci; wa-
riant najbardziej prawdopodobny zak³ada, ¿e wszystko odbêdzie siê tak jak zaplanowaliœmy,

* Dr in¿., Wydzia³ Górnictwa i Geoin¿ynierii, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków.



natomiast z wariantem pesymistycznym bêdziemy mieli do czynienia, je¿eli wszystkie war-
toœci, spe³niaj¹c czynniki losowe o ogólnokrajowym charakterze, bêd¹ najmniej korzystne.
Metoda ta nie jest w pe³ni miarodajna z dwóch powodów. Po pierwsze, prawdopodobieñstwo,
¿e wszystkie wielkoœci przyjm¹ losowo najlepsze lub najgorsze wartoœci jest bardzo ma³e
(wp³yw czynników nielosowych uwzglêdnia formu³a prognozy). Po drugie ogranicza siê ona
tylko do trzech scenariuszy, a ocenê wra¿liwoœci efektywnoœci spó³ki na wahania zapotrze-
bowania nale¿a³oby przeanalizowaæ dla wszystkich mo¿liwych scenariuszy. Do tego celu
doskonale nadaje siê metoda Monte Carlo (Sadowski 1976; Zieliñski 1974).

Przeprowadzone, w aspekcie oceny i kszta³towania efektywnoœci górnictwa wêgla ka-
miennego, badania nad mo¿liwoœciami analizy wra¿liwoœci planów produkcji i sprzeda¿y
wêgla na zmiany zapotrzebowania ujawni³y szczególn¹, w warunkach niezrównowa¿onego
rynku polskiego wêgla, przydatnoœæ metody Monte Carlo.

Opracowana analiza wra¿liwoœci z wykorzystaniem metody Monte Carlo obejmuje
badania wp³ywu wahañ losowych zapotrzebowania na efektywnoœæ kopalñ i ich grup.

1. Algorytm metody analizy

Wykorzystanie metody Monte Carlo do analizy wra¿liwoœci planów produkcji i sprzeda¿y
wêgla na zmiany zapotrzebowania polega na wielokrotnym wyznaczaniu optymalnego progra-
mu produkcji i sprzeda¿y wêgla przy za³o¿onym, losowym scenariuszu zapotrzebowania.

Analizê przeprowadza siê dla odpowiednio licznego zbioru (oko³o 1000) zestawów
losowego zapotrzebowania. Uzyskany w ten sposób zbiór zadañ produkcyjnych i odpo-
wiadaj¹cych im wyników finansowych dla poszczególnych kopalñ i ich grup daje histogram
mo¿liwych losowych wahañ tych wielkoœci.

Wylosowany wektor zapotrzebowania stanowi podwektor prawych stron równania 2
modelu optymalizacji (Fuksa 2003):
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gdzie:
xijk — wydobycie netto wêgla ij-tego rodzaju akceptowanego przez kn-t¹ grupê

rodzajow¹ zapotrzebowania [Mgnetto],
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cijk — cena ij-tego rodzaju wêgla kierowanego do k-tej grupy zapotrzebowania,
kzijk — jednostkowy koszt zmienny produkcji w warunkach j-tej kopalni,
Ksj — ca³kowity koszt sta³y produkcji w warunkach j-tej kopalni,
Zk — zapotrzebowanie k-tej grupy odbiorców,
i — indeks rodzaju wêgla, i = 1, 2, 3, ... rj,
j — indeks kopalni, j = 1, 2, 3, ... p,
kn — indeks grupy zapotrzebowania, k = 1, 2, 3, ..., mij, gdzie mij oznacza

licznoœæ zbioru kn dla ij-tego rodzaju wêgla.

Pozosta³e ograniczenia dotycz¹ struktury produkcji i zdolnoœci produkcyjnych poszcze-
gólnych kopalñ (Fuksa 2003).

W metodzie losuje siê wektor zapotrzebowania Z w nierównoœci (2). Rozwi¹zanie
optymalne uzyskuje siê przy pomocy algorytmu SIMPLEX. Realnoœæ uzyskanych rozwi¹-
zañ zapewnia siê dopuszczaj¹c mo¿liwoœæ magazynowania wêgla. Do losowania zapotrze-
bowania przyjêto wartoœæ oczekiwan¹ z uwzglêdnieniem skorelowanych zmiany zapo-
trzebowania a jako dyspersjê najbardziej prawdopodobny b³¹d (standardowy) prognozy.

Badanie polega na otrzymywaniu nowych rozwi¹zañ optymalnych przy uwzglêdnianiu
ró¿nych zapotrzebowañ. W ka¿dym przypadku otrzymuje siê now¹ wartoœæ funkcji celu.
Na jej podstawie mo¿liwe jest przedstawienie wyników analizy w postaci histogramu zysku
dla ca³ej spó³ki i poszczególnych kopalñ oraz okreœlenie prawdopodobieñstwa uzyskania
za³o¿onego poziomu zysku spó³ki, a tak¿e kopalñ wchodz¹cych w jej sk³ad. Daje to
podstawy do oceny konsekwencji ekonomicznych losowych wahañ zapotrzebowania.

2. Przyk³ad obliczeñ i ocena uzyskanych wyników

W celu przebadania wp³ywu skorelowanych wahañ wielkoœci zapotrzebowania na efek-
tywnoœæ spó³ki i kopalñ wylosowano wielkoœæ zapotrzebowania poszczególnych grup od-
biorców wed³ug rozk³adu normalnego z wartoœci¹ oczekiwan¹ (nominaln¹) równ¹ zre-
alizowanej wielkoœci zapotrzebowania (sprzeda¿y) w 2002 roku (Fuksa 2003). Nastêpnie
wartoœæ nominaln¹ prognozy dla ka¿dego odbiorcy w pierwszym przypadku pomniejszono
(P1), a w drugim powiêkszono (P2) o wartoœæ b³êdu modelu (Gnot 1991; Goryl 1996;
Grabiñski i in. 1982, 1978; Rocki 2002):

� ��y

Tu K u2
� � � (3)

przy czym

u xN� �[ ]1 2 (4)

gdzie:
xN+2 — czas, dla którego przygotowuje siê prognozê
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oraz

K X XT
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TABELA 1

Zestawienie wartoœci nominalnych prognoz P1 i P2 oraz dyspersji �yprog

TABLE 1

Nominal value of prognosis P1, P2 and dispersion �yprog

Nazwa grupy
Odbiorców

Wartoœci nominalne
prognoz P1

Wartoœci nominalne
prognoz P2

Dyspersja �yprog

Eksport 1 22 737,71 25 910,29 2 101,70

Eksport 2 299 351,67 341 120,33 27 669,93

Eksport 3 218 084,33 248 513,67 20 158,12

Eksport 5 122 213,71 139 266,29 11 296,60

Eksport 7 222 591,83 253 650,17 20 574,81

Eksport 8 84 818,63 96 653,37 7 840,01

Eksport 9 1 126 861,30 1 284 092,70 104 158,99

Ludnoœæ 2 302 685,04 344 670,96 26 856,68

Ludnoœæ 3 1 229 789,08 1 400 374,92 109 116,82

Koksownie 1 612 474,67 687 803,33 48 184,68

Koksownie 2 73 609,32 82 662,68 5 791,07

Koksownie 3 815 647,50 915 964,50 64 168,70

Kot³y py³owe 5 349 848,37 6 007 829,63 420 883,82

Pal. Rusztowe 3 114 819,15 128 940,85 9 033,08

Pal. Rusztowe 4 59 519,83 66 840,17 4 682,52

Pal. Komorowe 1 44 644,55 50 135,45 3 512,30

Pal. Komorowe 2 34 670,88 38 935,12 2 727,66



Policzono równie¿ prawdopodobieñstwa osi¹gniêcia zysku nominalnego dla obu przy-
padków. Obliczenia ujêto w tabelach 1—3 oraz zilustrowano rysunkami 1—6.
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TABELA 2

Zestawienie wartoœci nominalnej, minimalnej i maksymalnej przewidywanego zysku oraz
prawdopodobieñstwo jego osi¹gniêcia przy P1

TABLE 2

Nominal, average and maximum value of expected profits and the likelihood of achieving those profits using P1

Wartoœæ nominalna
zysku

Wartoœæ nominalna P1 Prawdopodobieñstwo
osi¹gniêcia zysku

nominalnegowartoœæ max zysku wartoœæ min zysku

[z³] [z³] [z³] [-]

Spó³ka 336 570 100 398 878 305 116 063 362 0,390

Kopalnia „A” 4 843 299 4 843 879 54 526 940 0,611

Kopalnia „B” –4 880 293 33 928 064 –6 834 621 0,819

Kopalnia „C” 49 931 964 66 103 686 10 153 938 0,193

Kopalnia „D” 77 472 349 223 116 140 –128 653 901 0,145

Kopalnia „E” 76 118 501 197 470 507 69 675 498 0,967

Kopalnia „F” 99 052 641 153 175 336 48 335 939 0,969

Kopalnia „G” 34 031 639 155 007 104 20 031 202 0,777

TABELA 3

Zestawienie wartoœci nominalnej, minimalnej i maksymalnej przewidywanego zysku oraz
prawdopodobieñstwo jego osi¹gniêcia przy P2

TABLE 3

Nominal, average and maximum value of expected profits and the likelihood of achieving those profits using P2

Wartoœæ nominalna
zysku

Wartoœæ nominalna P2 Prawdopodobieñstwo
osi¹gniêcia zysku

nominalnegowartoœæ max zysku wartoœæ min zysku

[z³] [z³] [z³] [-]

Spó³ka 336 570 100 398 878 305 116 063 362 0,947

Kopalnia „A” 4 843 299 4 843 879 54 526 940 0,896

Kopalnia „B” –4 880 293 33 928 064 –6 834 621 0,592

Kopalnia „C” 49 931 964 66 103 686 10 153 938 0,819

Kopalnia „D” 77 472 349 223 116 140 –128 653 901 0,880

Kopalnia „E” 76 118 501 197 470 507 69 675 498 0,924

Kopalnia „F” 99 052 641 153 175 336 48 335 939 0,201

Kopalnia „G” 34 031 639 155 007 104 20 031 202 0,777
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Rys. 1. Histogram czêstoœci uzyskiwanych wielkoœci zysku dla spó³ki

przy wartoœci nominalnej P2 i dyspersji �yprog

Fig. 1. Histogram showing frequencies of achieving given profits for the company with nominal value P2

and dispersion �yprog

Rys. 2. Histogram czêstoœci uzyskiwanych wielkoœci zysku dla kopalni „F”

przy wartoœci nominalnej P2 i dyspersji �yprog

Fig. 2. Histogram showing frequencies of achieving given profits for mine “F” with nominal value P2

and dispersion �yprog
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Rys. 3. Histogram czêstoœci uzyskiwanych wielkoœci zysku dla kopalni „B”

przy wartoœci nominalnej P1 i dyspersji �yprog

Fig. 3. Histogram showing frequencies of achieving given profits for mine “B” with nominal value P1

and dispersion �yprog

Rys. 4. Histogram czêstoœci uzyskiwanych wielkoœci zysku dla kopalni „C”

przy wartoœci nominalnej P1 i dyspersji �yprog

Fig. 4. Histogram showing frequencies of achieving given profits for mine “C” with nominal value P1

and dispersion �yprog
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Rys. 5. Histogram czêstoœci uzyskiwanych wielkoœci zysku dla kopalni „D”

przy wartoœci nominalnej P1 i dyspersji �yprog

Fig. 5. Histogram showing frequencies of achieving given profits for mine “D” with nominal value P1

and dispersion �yprog

Rys. 6. Histogram czêstoœci uzyskiwanych wielkoœci zysku dla kopalni „F”

przy wartoœci nominalnej P1 i dyspersji �yprog

Fig. 6. Histogram showing frequencies of achieving given profits for mine “F” with nominal value P1

and dispersion �yprog



Na podstawie uzyskanych wyników (tab. 1—3 i rys. 1—6) mo¿na stwierdziæ, ¿e:
1) Przy wzroœcie zapotrzebowania do wartoœci nominalnej P2 (w porównaniu do analiz

(Fuksa i in. 2004)):
a) kondycja finansowa spó³ki uleg³a zdecydowanej poprawie. Prawdopodobieñstwo

osi¹gniêcia planowanego przez ni¹ zysku wykazanego w optymalnym planie pro-
dukcji i sprzeda¿y wêgla (Fuksa 2003; Fuksa i in. 2004) wynosi prawie 95% (tab. 3,
rys. 1);

b) sytuacja kopalni „A”, „C”, „D” i „G” uleg³a znacznej poprawie;
c) prawdopodobieñstwo osi¹gniêcia planowanego zysku w kopalni „B” i „E” pozosta³o

na prawie niezmienionym poziomie;
d) prawdopodobieñstwo osi¹gniêcia przez kopalniê „F” nominalnego zysku wynosi

zaledwie 0,162 (tab. 3, rys. 2).
2) Natomiast przy spadku zapotrzebowania do wartoœci nominalnej P1 (w porównaniu do

analiz (Fuksa i in. 2004)):
a) prawdopodobieñstwo osi¹gniêcia planowanego przez spó³kê zysku kszta³tuje siê na

niewielkim poziomie 0,39;
b) sytuacja kopalñ „A”, „E” i „G” pozosta³a na prawie niezmienionym poziomie.

Prawdopodobieñstwa osi¹gniêcia planowanego zysku przez te kopalnie wynosi od-
powiednio: 0,611, 0,967 oraz 0,777;

c) kondycja ekonomiczna kopalñ „B” i „F” uleg³a zdecydowanej poprawie. Prawdo-
podobieñstwo osi¹gniêcia planowanego zysku wynosi dla tych kopalñ odpowiednio:
0,818 i 0,969 (tab. 2, rys. 3 i 6);

d) zdecydowanemu pogorszeniu uleg³a sytuacja kopalñ „C” i „D”. Prawdopodobieñstwa
osi¹gniêcia przez nie nominalnego zysku wynosi odpowiednio 0,193 i 0,145 (tab. 2,
rys. 4 i 5).

Przeprowadzone badania wykaza³y, ¿e w przypadku spadku zapotrzebowania do P1,
jedynie kopalnie „B” i „F” mog¹ osi¹gn¹æ lepsze wyniki finansowe. Jest to spowodowane
prawdopodobnie przejmowaniem odbiorców pozosta³ych kopalñ. Natomiast przy wzroœcie
zapotrzebowania do P2, jedynie kopalnia „F” charakteryzuje siê z³¹ kondycj¹.

Analiza przeprowadzonych wyników potwierdza przypuszczenia o z³ej sytuacji kopalñ
„D” i „F”, które sygnalizowano w poprzednich badaniach (Fuksa i in. 2004), z uwagi na ich
bardzo du¿¹ wra¿liwoœæ na zmiany zapotrzebowania.

Podsumowanie

Przedstawiona metoda analizy pozwala ujawniæ niedostosowanie iloœciowo-jakoœciowej
struktury produkcji kopalñ do potrzeb rynku. Widaæ to na przyk³adzie kopalñ „D” i „F”.

W takiej sytuacji optymalne plany produkcji spó³ki staj¹ siê bardzo wra¿liwe na losowe
zmiany zapotrzebowania, co wykazuj¹ histogramy ich zysków uzyskane metod¹ Monte
Carlo.
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Zastosowana metoda analizy i uzyskane w jej efekcie histogramy mog¹ zatem stanowiæ
przydatne narzêdzia wspomagania decyzji zarówno inwestycyjnych, jak i dotycz¹cych
likwidacji zbêdnych zdolnoœci produkcyjnych.

Publikacja opracowana w ramach pracy w³asnej nr 10.10.100.34
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A b s t r a c t

The sensitivity analysis presented in this paper is based on the Monte Carlo method and it examines the effects
of correlates fluctuations in demand on the efficiency of mines. Outcomes are presented in the form of histograms
that reflect selected measurements of efficiency. They allow realization of production plans as too support with
investment and liquidation decisions. The analysis has been described and verified with real-life examples and
it can be a contributing factor in the decision making processes.
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Wybrane aspekty racjonalnego wybierania z³o¿a w LGOM

S ³ o w a k l u c z o w e

Górnictwo rud miedzi, zasoby z³o¿a, gospodarka z³o¿em

S t r e s z c z e n i e

Obserwowane aktualnie na rynkach œwiatowych rekordowo wysokie ceny metali, stwarzaj¹ korzystn¹ sy-
tuacjê dla op³acalnej eksploatacji niektórych partii z³o¿a, które wobec obowi¹zuj¹cych kryteriów bilansowoœci
zaliczone zosta³y do pozabilansowych. W artykule przedstawiono wp³yw cen miedzi i srebra na wartoœæ wy-
dobywanej rudy oraz wielkoœæ furty eksploatacyjnej w danym polu. Zwrócono równie¿ uwagê na potrzebê
opracowania metody planowania robót eksploatacyjnych w kopalniach zapewniaj¹cej maksymalizacjê okresu
¿ywotnoœci kopalñ oraz optymalnego sterowania produkcj¹ KGHM „Polska MiedŸ” S.A.

Wprowadzenie

Zasoby wszelkich surowców mineralnych s¹ ograniczone a zapotrzebowanie na nie
ze strony rozwijaj¹cej siê gospodarki œwiatowej ci¹gle wzrasta, zatem i wartoœæ z³ó¿
z up³ywem czasu powinna siê sukcesywnie zwiêkszaæ. Patrz¹c na z³o¿a z perspektywy
up³ywaj¹cego czasu, nale¿y wskazaæ na ich nieodnawialnoœæ, co dodatkowo winno sk³a-
niaæ do racjonalnego gospodarowania posiadanymi surowcami. W artykule niniejszym
zwrócono uwagê na kilka okolicznoœci maj¹cych istotny wp³yw na racjonaln¹ gospodarkê
z³o¿em rud miedzi. Impulsem do tych rozwa¿añ s¹ notowane w ostatnich kilkunastu
miesi¹cach wyj¹tkowo wysokie ceny miedzi. Jest oczywiste, ¿e stwarza to wyj¹tkow¹
szansê eksploatacji z³o¿a ubo¿szego, którego przy dotychczasowym poziomie cen na

* Dr in¿., ** Prof. dr hab in¿., Wydzia³ Górnictwa i Geoin¿ynierii, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków.



miedŸ i srebro by³oby nie sposób wydobyæ i przetworzyæ z zachowaniem ekonomicznej
op³acalnoœci ca³ego procesu wydobywczo-przetwórczego. Eksploatacja w okresie pros-
perity fragmentów z³o¿a gorzej okruszcowanych, lub wrêcz uznanych za pozabilansowe,
pozwala zachowaæ bogatsze partie z³o¿a na okresy dekoniunktury, gdy przy niskich cenach
metali i okreœlonym pu³apie kosztów wydobycia rudy i jej przetworzenia zak³ady górnicze
zmuszone zostan¹ do siêgania po rudê wy¿ej okruszcowan¹, by zapewniæ KGHM „Polska
MiedŸ” S.A. odpowiedni poziom zysku. W kwestii dochodowoœci firmy, autorzy wypo-
wiadali siê w innych artyku³ach (Jasiewicz, G³odzik 2003; Jasiewicz i in. 2007), lansuj¹c
pogl¹d, ¿e kierownictwo winno zmierzaæ do osi¹gania przez Spó³kê corocznego sta³ego
poziomu zysków, niezale¿nie od wahañ cen produkowanych metali. Za takim podejœciem
przemawiaj¹ trzy wa¿ne okolicznoœci:

— po pierwsze sta³y, coroczny poziom zysku umo¿liwia prowadzenie stabilnej, ca³oœ-
ciowej dzia³alnoœci spó³ki, a zw³aszcza dzia³alnoœci inwestycyjnej (w tym koniecz-
nych inwestycji odtworzeniowych),

— po drugie, decydowanie siê na osi¹ganie nadzwyczaj wysokich zysków w okresie
hossy, niesie niebezpieczeñstwo ich szybkiego wydawania kosztem zabezpieczania
siê przed ewentualnym okresem dekoniunktury. Ponadto œwiadomoœæ osi¹gania du-
¿ych zysków wœród za³óg górniczych powoduje naciski p³acowe,

— po trzecie, trudno jest okreœliæ wyprzedzaj¹co d³ugoœæ okresu niekorzystnych cen
na wydobywane metale a zatem i wielkoœæ œrodków jakie nale¿a³oby uprzednio
zgromadziæ.

Przyjêcie opcji osi¹gania sta³ego poziomu zysków niezale¿nie od wysokoœci cen na
miedŸ i srebro niesie kilka dodatkowych korzyœci. Jedn¹ z wa¿niejszych jest wyd³u¿enie
czasu ¿ywotnoœci zak³adów górniczych a to z punktu widzenia Pañstwa i regionu oznacza
pracê nie tylko dla za³óg górniczych, ale równie¿ ludzi zatrudnionych w firmach ko-
operuj¹cych. Dla Pañstwa oznacza to mo¿liwoœæ uzyskiwania podatków od spó³ki i firm
wspó³pracuj¹cych (a w przypadku spó³ek w których ma udzia³y równie¿ dywidend) jak te¿
podatków od osób tam pracuj¹cych co jest tak korzystn¹ sytuacj¹, ¿e nale¿y d¹¿yæ by stan
taki trwa³ jak najd³u¿ej.

Mówi¹c o racjonalnym wybieraniu z³o¿a nale¿y uzyskaæ odpowiedzi na nastêpuj¹ce
pytania:

— co wybieraæ? (które parcele z³o¿a winny byæ wybrane),
— jak wybieraæ? (jak¹ furt¹ eksploatacyjn¹) oraz
— kiedy wybieraæ? (w jakiej kolejnoœci).

1. Op³acalnoœæ eksploatacji z³o¿a a obowi¹zuj¹ce kryteria bilansowoœci

To, które fragmenty z³o¿a winny byæ wybrane okreœlaj¹ kryteria bilansowoœci opraco-
wywane dla poszczególnych rodzajów z³ó¿ kopalin. Kryteria te s¹ niezbêdne dla prawid³o-
wego prowadzenia prac projektowych odnoœnie zagospodarowania z³ó¿ kopalin na etapie
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projektowania obszarów górniczych, kopalñ oraz prowadzenia prac studialnych odnoœnie
rozbudowy istniej¹cych kopalñ. Bazuj¹c na d³ugoterminowych prognozach kszta³towania
siê cen œwiatowych na poszczególne rodzaje kopalin mo¿na okreœliæ œredni poziom tych cen
oraz wartoœci skrajne (minimum oraz maksimum). Znaj¹c prognozê kosztów wybierania
z³o¿a mo¿na okreœliæ wartoœci graniczne odnoœnie minimalnych parametrów z³o¿a zali-
czanego do zasobów bilansowych. Z za³o¿enia kryteria bilansowoœci z³ó¿ winny zachowaæ
swoj¹ aktualnoœæ w tak d³ugim przedziale czasu, jaki wynika z istniej¹cych prognoz s³u-
¿¹cych za podstawê opracowywania tych kryteriów.

W przypadku z³ó¿ miedzi zalegaj¹cych w monoklinie przedsudeckiej kryteria bilan-
sowoœci ustalane by³y w latach: 1965, 1977, 1993, 2001 oraz ostatnio w roku 2005, a wiêc
w przedzia³ach czasu odpowiednio: 12, 16, 8 oraz 4 lat. D³ugie odstêpy czasu pomiêdzy
kolejnymi aktualizacjami kryteriów bilansowoœci do roku 1990 mo¿na t³umaczyæ specy-
ficznym podejœciem do problemów gospodarczych w minionym okresie gospodarowania
w Polsce oraz wzglêdn¹ sta³oœci¹ cen na metale. Ceny miedzi na rynkach œwiatowych
oscylowa³y w przedziale 1300–2400 USD/Mg, natomiast srebra od 0,10 do 0,20 USD/g. Po
roku 1990 i zmianie polityki gospodarczej pañstwa nale¿a³o oczekiwaæ uwzglêdnienia cen
œwiatowych w bie¿¹cej dzia³alnoœci kopalñ, tym bardziej, ¿e w roku 1995 oraz 1997 cena
miedzi osi¹gnê³a poziom 3000 USD/Mg. Ta zmiennoœæ cen miedzi dochodz¹ca do 150%
ceny minimalnej sk³oni³a autorów (Jasiewicz, Magda 1998) do zbadania zasadnoœci wyz-
naczania tzw. miedzi ekwiwalentnej wg sta³ego przelicznika, wg którego pocz¹wszy od roku
1993 do chwili obecnej 1 g Ag w tonie rudy odpowiada 0,01% Cu. Stwierdzono, ¿e
stosowanie tego przelicznika zawy¿a wartoœæ srebra w z³o¿u, a w przypadku podejmowania
decyzji o wybieraniu z³o¿a w ramach pola eksploatacyjnego nale¿y stosowaæ kryteria
ekonomiczne oparte o aktualne ceny metali na rynkach œwiatowych.

W ostatnich 2 latach notowania cen miedzi na rynkach œwiatowych sprawi³y mi³¹
niespodziankê polskiemu górnictwu miedzi. Cena miedzi w 2005 roku przekroczy³a
3000 USD/Mg i po wyskoku w roku 2006 do prawie 9000 USD/Mg obecnie osi¹ga poziom
7500 USD/Mg (rys. 1). Jest to wzrost o prawie 500% w stosunku do ceny minimalnej
(1500 USD/Mg) i 250% w stosunku do okresu prosperity z roku 1995. Ostatnie kryteria
bilansowoœci opracowane zosta³y z pocz¹tkiem roku 2005, a wiêc przed tym wzrostem ceny
miedzi. Oznacza to, ¿e zasoby uznane za pozabilansowe, w obecnej chwili mog¹ byæ
przedmiotem eksploatacji.

O ile kryteria bilansowoœci z³ó¿ maj¹ swoje uzasadnienie w pracach studialnych
i projektowych obejmuj¹cych ca³e obszary górnicze lub rejony kopalñ to inna sytuacja
wystêpuje w przypadku bie¿¹cej dzia³alnoœci kopalñ. W tym przypadku nale¿y podejmowaæ
bie¿¹ce decyzje odnoœnie podjêcia eksploatacji konkretnego pola. Przy podejmowaniu tych
decyzji w sytuacji gospodarki rynkowej (a taka zosta³a formalnie wprowadzona po roku
1989) nale¿y uwzglêdniaæ aktualny poziom cen œwiatowych w wartoœci wydobywanej
kopaliny. Prace w tym zakresie by³y podejmowane przez autorów (Jawieñ, Jasiewicz 1991)
oraz (Jasiewicz 1993, 1994). Wychodz¹c z wewn¹trzzak³adowej formu³y na cenê rudy
przekazywan¹ z kopalñ do zak³adów wzbogacania rudy oraz ceny na rynkach œwiatowych na
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miedŸ i srebro wyznaczano zale¿noœæ pomiêdzy wielkoœci¹ furty eksploatacyjnej a wartoœci¹
rudy wydobywaj z 1 m2 z³o¿a. Koszty eksploatacji mo¿na wyznaczyæ b¹dŸ w oparciu
o rejestrowane na kopalni dane b¹dŸ w przypadku zmiany technologii eksploatacji na drodze
modelowania matematycznego (np. Jasiewicz 2000).

W sytuacji, gdy wartoœæ z³o¿a przekroczy koszty jego wybierania eksploatacjê pola
mo¿na uznaæ za op³acaln¹, nawet gdy w oparciu o kryteria bilansowoœci nie mo¿na tego
stwierdziæ.

2. Ceny miedzi na rynkach œwiatowych a wielkoœæ furty eksploatacyjnej

Wzrost œwiatowych cen miedzi w ostatnich 2 latach wydaje siê byæ wystarczaj¹c¹
podstaw¹ do twierdzenia, ¿e zwiêkszenie wysokoœci furty eksploatacyjnej, mimo pewnego
zmniejszenia zawartoœci metalu ze wzglêdu na wzrost wydobywanej jego iloœci, powoduje
wzrost wartoœci rudy wydobytej z danego pola eksploatacyjnego.

Dla sprawdzenia tej hipotezy przeprowadzono przyk³adowe badania wartoœci z³o¿a
zalegaj¹cego na powierzchni 1 m2 w pobli¿u otworu badawczego MO12-1178. Dane ge-
ologiczne charakteryzuj¹ce z³o¿e w otoczeniu tego otworu podano w tabeli 1. Reper (punkt
odniesienia) zosta³ umiejscowiony w stropie analizowanego z³o¿a. Dla ka¿dej z 19 wy-
odrêbnionych warstw podano odleg³oœæ stropu warstwy od repera, zawartoœæ miedzi, srebra
i o³owiu oraz rodzaj ska³ stanowi¹cych warstwê.
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Rys. 1. Kszta³towanie siê ceny miedzi w latach 1998–2007 (www.lme.co.uk)

Fig. 1. Copper price graph for the years 1998–2007 (www.lme.co.uk)



Badania wartoœci z³o¿a wg cen zbytu rudy do ZWR przeprowadzono dla nastêpuj¹cych
wartoœci cen miedzi i srebra na rynkach miêdzynarodowych:

— dla miedzi: 1500, 3000, 4500, 6000, 7500 i 9000 USD/Mg,
— dla srebra: 0,20, 0,40, 0,60, 0,80 i 1,00 USD/g.
Wyniki obliczeñ przedstawiono na rysunku 2 oraz w tabeli 2.
Na rysunku 2 przedstawiono graficznie zale¿noœæ pomiêdzy wysokoœci¹ furty eksplo-

atacyjnej a wartoœci¹ z³o¿a zalegaj¹cego na powierzchni 1 m2 w przedziale od 10 do 370 cm
dla badanych cen miedzi i cenie srebra w wysokoœci 0,20 USD/Mg. Jak nale¿a³o przy-
puszczaæ wzrost ceny miedzi spowodowa³ wzrost wartoœci z³o¿a w ca³ym przedziale badanej
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TABELA 1

Charakterystyka z³o¿a w otworze MO12-1178

TABLE 1

Geologic data in borehole MO12-1178

Nr
warstwy

Przedzia³ zalegania Zawartoœæ Ciê¿ar
objêtoœciowy Rodzaj

ska³
od do Cu Ag Pb

[cm] [cm] [%] [g/Mg] [%] [Mg/m3]

1 0 –20 0,78 15 0,05 2,4 dolomit.

2 –20 –40 0,38 11 0,05 2,4 dolomit.

3 –40 –60 1,84 11 0,01 2,4 dolomit.

4 –60 –80 0,94 20 0,01 2,4 dolomit.

5 –80 –100 1,02 19 0,01 2,4 dolomit.

6 –100 –120 2,78 18 0,01 2,4 dolomit.

7 –120 –140 1,84 31 0,01 2,4 dolomit.

8 –140 –160 3,65 59 0,01 2,4 dolomit.

9 –160 –173 7,52 116 0,01 2,5 ³upek

10 –173 –193 1,20 23 0,01 2,3 piask.

11 –193 –213 1,56 24 0,01 2,3 piask.

12 –213 –233 2,84 34 0,01 2,3 piask.

13 –233 –253 3,00 32 0,01 2,3 piask.

14 –253 –273 4,58 42 0,01 2,3 piask.

15 –273 –293 0,04 10 0,01 2,3 piask.

16 –293 –313 0,04 8 0,01 2,3 piask.

17 –313 –333 0,05 8 0,01 2,3 piask.

18 –333 –353 0,04 4 0,01 2,3 piask.

19 –353 –373 0,04 4 0,01 2,3 piask.



furty eksploatacyjnej. Maksimum wartoœci z³o¿a dla ceny miedzi 1500 i 3000 USD/Mg
przypada³a dla furty eksploatacyjnej 233 cm, natomiast dla wy¿szych wartoœci ceny miedzi –
maksimum wartoœci z³o¿a przypada³o dla furty eksploatacyjnej 273 cm.

W tabeli 2 podano wielkoœci furty eksploatacyjnej, dla której przy badanych wartoœciach
ceny miedzi i srebra wartoœæ z³o¿a osi¹ga wartoœæ maksymaln¹. Analizuj¹c uzyskane wyniki
nale¿y stwierdziæ, ¿e zmiana wielkoœci furty eksploatacyjnej pod wp³ywem wzrostu ceny
srebra wyst¹pi³a jedynie dla ceny miedzi 1500 USD/Mg, a wiêc dla najni¿szej badanej
jej wartoœci. Dla pozosta³ych badanych wy¿szych cen miedzi zmiana wielkoœci furty eks-
ploatacyjnej ju¿ nie wyst¹pi³a i furta wynosi³a 273 cm.

Z badañ tych mo¿na wyci¹gn¹æ nastêpuj¹ce wnioski:
1) istnieje okreœlona wielkoœæ furty eksploatacyjnej, dla której wartoœæ z³o¿a zalegaj¹cego

na powierzchni 1 m2 osi¹ga wartoœæ maksymaln¹. Zwiêkszanie furty eksploatacyjnej
powy¿ej tej wartoœci daje spadek wartoœci z³o¿a zalegaj¹cego na pow. 1 m2, st¹d
eksploatacja tego z³o¿a wy¿sz¹ furt¹ nie zapewni maksymalnego dochodu z danego
pola;

2) zmiana wielkoœci furty eksploatacyjnej, dla której wartoœæ z³o¿a osi¹ga wartoœæ maksy-
maln¹ raczej nie wystêpuje. Jest ona wynikiem wzajemnych relacji pomiêdzy cen¹
miedzi i srebra na rynkach œwiatowych;

3) uleganie podœwiadomemu przeœwiadczeniu, ¿e zwiêkszanie furty pozwala wybraæ wiêcej
metalu prowadzi na manowce, gdy¿ badanie maksimum wartoœci rudy eksploatowanej
z 1 m2 powierzchni z³o¿a dowodzi istnienia stosunkowo ciasnego przedzia³u racjonalnie
okreœlonej furty eksploatacyjnej.
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Rys. 2. Zale¿noœæ wartoœci z³o¿a od wielkoœci furty eksploatacyjnej dla ró¿nych cen miedzi

Fig. 2. Value of deposit versus exploitation height for different copper price



115

TABELA 2

Wielkoœæ furty eksploatacyjnej, dla której przy danych cenach miedzi i srebra
wartoœæ z³o¿a osi¹ga wielkoœæ maksymaln¹

TABLE 2

Exploitation height for which the value of deposit achieves maximum for different copper and silver prices

Cena miedzi Cena srebra Furta eksploatacyjna Cena rudy Wartoœæ z³o¿a

USD/Mg USD/g cm z³/Mg z³/m2

1500

0,20 233 47,88 263,57

0,40 233 62,27 342,80

0,60 273 65,58 423,97

0,80 273 78,66 508,55

1,00 273 91,74 593,12

3000

0,20 273 125,52 811,48

0,40 273 138,60 896,06

0,60 273 151,68 980,64

0,80 273 164,77 1 065,22

1,00 273 177,85 1 149,80

4500

0,20 273 211,63 1 368,16

0,40 273 224,71 1 452,74

0,60 273 237,79 1 537,32

0,80 273 250,87 1 621,90

1,00 273 263,96 1 706,47

6000

0,20 273 297,73 1 924,83

0,40 273 310,81 2 009,41

0,60 273 323,90 2 093,99

0,80 273 336,98 2 178,57

1,00 273 350,06 2 263,15

7500

0,20 273 383,84 2 481,51

0,40 273 396,92 2 566,09

0,60 273 410,00 2 650,67

0,80 273 423,08 2 735,24

1,00 273 436,17 2 819,82

9000

0,20 273 469,94 3 038,18

0,40 273 483,03 3 122,76

0,60 273 496,11 3 207,34

0,80 273 509,19 3 291,92

1,00 273 522,27 3 376,50



3. Kolejnoœæ wybierania pól w warunkach du¿ych zmian cen

na metale na rynkach œwiatowych

Na zagadnienie planowania produkcji w kopalni, a wiêc kolejnoœæ wybierania pól
eksploatacyjnych, nale¿y spojrzeæ z punktu w³aœciciela z³o¿a i kopalni. Z³o¿e jest w³asnoœci¹
skarbu pañstwa, kopalnia jako czêœæ KGHM „Polska MiedŸ” S.A. jest w³asnoœci¹ spó³ki,
w której g³ównym udzia³owcem jest równie¿ skarb pañstwa. Kopalnia rudy jest odmiennym
rodzajem przedsiêbiorstwa od powszechnie spotykanych.

Znakomita wiêkszoœæ przedsiêbiorstw dzia³a jako firmy przetwarzaj¹ce surowce w pro-
dukty finalne. Zasilanie surowcowe tych przedsiêbiorstw, mo¿na przyj¹æ, jest nieogra-
niczone w czasie. Celem takiego przedsiêbiorstwa jest, oprócz dostarczania towarów na
rynek i zapewniania pracy pracownikom, przynoszenie zysku w³aœcicielom, a poprzez
podatki równie¿ pañstwu. Brak efektów ekonomicznych w postaci zysku jest podstaw¹ do
likwidacji przedsiêbiorstwa. Je¿eli przedsiêbiorstwo przynosi zyski jego istnienie nie jest
ograniczone w czasie.

W przypadku zak³adów górniczych ich czas istnienia jest uzale¿niony, oprócz wzglêdów
ekonomicznych, od wielkoœci zasobów wydobywanej kopaliny. Patrz¹c z punktu w³aœciciela
kopalni, którym jest pañstwo, nale¿y d¹¿yæ do jak najd³u¿szego funkcjonowania zak³adu
górniczego (do czego niezbêdne jest istnienie op³acalnych zasobów) pod warunkiem co
najmniej zerowej zyskownoœci kopalni. Funkcjonowanie zak³adu wydobywczego (o ile
tylko nie przynosi strat) przyczynia siê do osi¹gania przez pañstwo innych korzyœci z tytu³u:

— podatków wnoszonych przez funkcjonuj¹ce przedsiêbiorstwo,
— podatków wnoszonych przez zatrudnionych pracowników,
— funkcjonowania innych kooperuj¹cych zak³adów przemys³owych, co równie¿ za-

pewnia identyczne korzyœci,
— unikniêcia koniecznoœci utrzymywania bezrobotnych górników (w przypadku wczeœ-

niejszej likwidacji kopalni).
Planuj¹c produkcjê ukierunkowan¹ na maksymalizacjê zysku mo¿na w krótkim okresie

czasu zczerpaæ pola o najwiêkszej zawartoœci metalu w rudzie powoduj¹c pozostawianie pól
ubogich w metal na lata póŸniejsze. W przypadku dekoniunktury na rynku œwiatowym
i spadku cen utrzymywanie kopalni w krótkim okresie czasu mo¿e siê staæ nieop³acalne,
co powinno spowodowaæ koniecznoœæ jej likwidacji. PóŸniejsza koniunktura nie przywróci
kopalni do stadium funkcjonalnoœci, a z³o¿e zostanie stracone wraz z korzyœciami wy-
mienionymi powy¿ej.

Planowanie produkcji kopalni w oparciu o œrednie wieloletnie ceny metalu na rynkach
œwiatowych wymaga tworzenia w okresach hossy funduszy rezerwowych wykorzysty-
wanych w okresach spadku cen. Poniewa¿ okresy koniunktury i dekoniunktury mog¹
rozci¹gaæ siê w czasie przez szereg miesiêcy a nawet lat, tworzenie i utrzymywanie funduszy
rezerwowych jest w praktyce nie do zrealizowania.

Na zasoby z³o¿a kopalni mo¿na patrzeæ jak na archipelag wysp zalewanych przez
ocean podczas przyp³ywu i wynurzaj¹cych siê w przypadku odp³ywu. Wyspy to pola
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eksploatacyjne zawieraj¹ce rudê o okreœlonej zawartoœci metali w przekroju pionowym, dla
których nale¿y okreœliæ parametry eksploatacyjne takie jak wysokoœæ furty eksploatacyjnej
(Jasiewicz 1993), system eksploatacji, wielkoœæ wydobycia rudy i koszty eksploatacji
(np. Jasiewicz 2000). Dla ka¿dego pola mo¿na okreœliæ poziom cen metali zawartych
w rudzie, powy¿ej którego eksploatacja jest op³acalna lub okreœliæ op³acalnoœæ eksploatacji
przy danym poziomie cen. Poziom oceanu to poziom cen na rynkach œwiatowych, przy czym
ruch cen w górê to odp³yw, a spadek to przyp³yw. Planowanie bie¿¹ce lub krótkoterminowe
wydobycia winno byæ dostosowane do ruchu cen na rynkach œwiatowych i nale¿y inten-
sywniej wybieraæ z³o¿e w tych polach, których parametry jakoœciowe rudy s¹ na granicy
op³acalnoœci w danym okresie czasu. Taki sposób podejœcia do planowania produkcji
zak³ada utrzymywanie zysku kopalni na poziomie minimalnym i winien zapewniæ naj-
d³u¿szy okres ¿ywotnoœci kopalni, a tym samym najpe³niejsze wykorzystanie z³o¿a.

Zak³ady górnicze powinny w miarê mo¿liwoœci w jak najszerszym zakresie wybieraæ
zawsze rudê tak nisko okruszcowan¹, ¿e jej wartoœæ przy bie¿¹cych cenach na srebro i miedŸ
zaledwie niewiele przekracza poziom kosztów wydobycia i transportu rudy do ZWR. Takie
podejœcie umo¿liwia najpe³niejsze wykorzystanie posiadanego z³o¿a i zapewnia mo¿liwie
najd³u¿szy okres ¿ywotnoœci zak³adów górniczych. Nale¿y w tym miejscu zwróciæ uwagê,
¿e bardzo wa¿n¹ rzecz¹ jest prowadzenie rzetelnego rachunku kosztów w ka¿dym z za-
k³adów Kombinatu.

Sterowanie eksploatacj¹ pól w oparciu o minimalny poziom zysku kopalni bazuj¹cy na
formule rozliczeñ pomiêdzy kopalni¹ i ZWR zaproponowano w pracach (Jasiewicz, G³odzik
2003) i (Jasiewicz, G³odzik 2004). Bazuj¹c jednak na tych formu³ach ustalanych na drodze
uzgodnieñ nie zapewnia siê optymalizacji funkcjonowania ca³oœci KGHM „Polska MiedŸ”
S.A. St¹d istnieje potrzeba opracowania systemu optymalnego sterowania produkcj¹ KGHM
przy zastosowaniu modelu matematycznego procesu wydobywczo-przetwórczego w oparciu
o metodê zaprezentowan¹ w (Jasiewicz i in. 2007) zapewniaj¹cy wybieranie w danej
chwili z³o¿a o najni¿szych zawartoœciach metali ale daj¹cego minimalny zysk kopalni oraz
maksymalizacji zysku na etapie przerobu wydobytej w kopalniach rudy w ZWR-ach i hutach.

Podsumowanie

Z uwagi na nastêpne pokolenia ci¹¿y na obecnym odpowiedzialnoœæ, by decyduj¹c siê na
eksploatacjê jakichkolwiek zasobów naturalnych, prowadziæ j¹ w sposób najbardziej racjo-
nalny, wykorzystuj¹cy te zasoby jak najpe³niej, poprzez ograniczanie mo¿liwie do minimum
ich nieuniknionych strat. Tak wiêc d¹¿¹c do przed³u¿ania ¿ywotnoœci zak³adów wydobyw-
czych KGHM „Polska MiedŸ” S.A., co wi¹¿e siê z mo¿liwie najpe³niejszym wybieraniem za-
sobów, nale¿y przy tym pamiêtaæ o równoczesnym spe³nianiu dwóch zasadniczych warunków:

— prowadz¹c permanentnie eksploatacjê mo¿liwie najs³abiej okruszcowanych partii
z³o¿a, wartoœæ pozyskiwanej z nich rudy musi zawsze byæ nieco wy¿sza od kosztów
jej wydobycia i dostarczenia do ZWR,
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— z³o¿e wybieraæ nale¿y furt¹ gwarantuj¹c¹ zawsze maksimum zysku z wyeksplo-
atowania 1 m2 powierzchni z³o¿a.

Co siê tyczy pierwszego warunku, to sprawa wydaje siê byæ dosyæ zrozumia³a. Zwa-
¿ywszy na rozpiêtoœæ obserwowanych w ostatnich latach cen metali (w tym srebra i miedzi)
³atwo dojœæ do konkluzji, ¿e w ró¿nych okresach czasu wartoœæ identycznie okruszcowanej
rudy jest ró¿na w rozliczeniach miêdzy ZG a ZWR przy za³o¿eniu sta³ych kosztów wzbo-
gacania, co jest pewnym uproszczeniem. Wobec tego ruda s³abo okruszcowana, której nie
op³aca siê eksploatowaæ przy niskich cenach wystêpuj¹cych w niej metali, mo¿e byæ z zyskiem
wydobywana w okresach hossy. Chc¹c cel ten zrealizowaæ, nale¿y na tyle na ile mo¿na,
elastycznie podchodziæ do planu kolejnoœci wybierania pól eksploatacyjnych. Wyj¹tkowo
mo¿e to nawet prowadziæ do przerwania rozpoczêtych robót w niektórych polach i prze-
chodzenia w inne miejsca, ca³y czas zwa¿aj¹c by nie dopuszczaæ do pozostawiania nie
wybranych parcel w trójstronnym otoczeniu zrobów, co zwiêksza³oby niebezpieczeñstwo
wyst¹pienia t¹pañ. Podejœcie to zmusza³oby równie¿ dyrekcje kopalñ do posiadania dosta-
tecznego zapasu udostêpnionych pól umo¿liwiaj¹cego w miarê szybkie przeorientowanie
wydobycia na pola o okruszcowaniu odpowiednim dla notowanego poziomu cen.

Jak wynika z rozdzia³u 3 nale¿y ze zmian¹ relacji cen miêdzy Cu i Ag dokonywaæ
przeliczenia wielkoœci furty eksploatacyjnej, gdy¿ mo¿liwa jest jej skokowa zmiana. W po-
wy¿szym przyk³adzie, badaj¹c kombinacjê ró¿nych cen na obydwa metale, stwierdzono
jednorazowy skok optymalnej wysokoœci furty z 2,33 na 2,73 metra przy cenie Cu 1500 USD
za tonê i zmianie ceny Ag z 0,4 na 0,6 USD za gram tego metalu. Nie stwierdzono natomiast,
by ka¿dorazowa zmiana cen metali prowadzi³a do zmiany optymalnej wysokoœci furty.
Trudno równie¿ stwierdziæ, czy w inaczej okruszcowanym obydwoma metalami otworze
przy ró¿nych poziomach cen metali optymalna wysokoœæ furty nie powinna byæ korygowana
wiêcej razy. Nale¿y podkreœliæ mo¿liwoœæ precyzyjnego okreœlania wysokoœci furty oraz to,
¿e jej nieuzasadnione zwiêkszanie pomimo wydobycia przez to wiêkszej iloœci rudy a wiêc
i metalu obni¿a zysk uzyskiwany z 1 m2 powierzchni z³o¿a a wiêc jest równie szkodliwe jak
jej zmniejszanie.

Bazuj¹c ponadto na w/w przyk³adzie mo¿na stwierdziæ, ¿e wartoœæ wydobywanej rudy
podobnie jak wartoœæ 1 m2 powierzchni z³o¿a wzrasta sukcesywnie w stopniu przybli¿onym
do wzrostu cen metali.

Patrz¹c na ci¹g zak³adów tworz¹cych ³añcuch przetwórczy w KGHM a wiêc zak³ady
górnicze, zak³ady wzbogacania rud i huty nie mo¿na mieæ w¹tpliwoœci, ¿e ogniwem pre-
dysponowanym do szczególnej dba³oœci o najpe³niejsze wykorzystanie z³o¿a s¹ zak³ady
górnicze. Jednak¿e obowi¹zuj¹cy system rozliczeñ miêdzyzak³adowych stwarza ramy eko-
nomiczne, które przes¹dzaj¹ o tym czy konkretne parcele z³o¿a mog¹ byæ wyeksploatowane
z korzyœci¹ dla ZG. Przy za³o¿eniu istnienia niekorzystnie dla ZG przyjêtej formu³y rozli-
czeniowej mo¿e to owocowaæ zaniechaniem przez kopalniê eksploatacji takich fragmentów
z³o¿a, które przy poprawnie okreœlonej formule powinny zostaæ wybrane, gdy¿ ruda z nich
pochodz¹ca, po przejœciu ca³ego ³añcucha przetwórczego przy wysokich cenach metali
przynios³aby w efekcie koñcowym zysk spó³ce jako ca³oœci.
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Przeprowadzone w rozdziale 2 rozwa¿ania dowodz¹ nieskutecznoœci stosowania kry-
teriów bilansowoœci, które mimo coraz czêœciej przeprowadzanych modyfikacji nie s¹
w stanie nad¹¿yæ za postêpuj¹cymi szybko zmianami cen metali. Stosowanie kryteriów
bilansowoœci z³ó¿ ma uzasadnienie na etapie ich dokumentowania i d³ugoterminowego
planowania produkcji, natomiast w czasie eksploatacji nale¿y kierowaæ siê bie¿¹cym ra-
chunkiem op³acalnoœci wydobycia rudy z konkretnego pola.

Przedstawione w niniejszym artykule rozwa¿ania mo¿na by³oby równie¿ odnieœæ do
górnictwa rud cynku i o³owiu, przy czym nale¿y mieæ œwiadomoœæ, ¿e s¹ tam o wiele
mniejsze mo¿liwoœci manewru z uwagi na bardzo ograniczony stan udostêpnionych ak-
tualnie zasobów.

Praca naukowa finansowana ze œrodków na naukê w roku 2007 jako praca statutowa pt. „Techniczno-

-ekonomiczne modelowanie i optymalizacja w projektowaniu in¿ynierskim dla potrzeb przemys³u wydobywczego”

nr 11.11.100. 190.
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SELECTED ASPECTS OF RATIONAL EXPLOITATION OF DEPOSIT IN LGOM

K e y w o r d s

Copper ore mining, reserves of deposit, economy of mineral resources

A b s t r a c t

High prices for metals, presently observed on international markets, make an opportunity to exploit some parts
of ore deposit which are classified as unbalanced reserves according to obligatory criteria. In the paper is shown an
influence of copper and silver prices on the value of extracted ore deposit and exploitation height in a panel.
Special attention is paid on necessity of development of a method of exploitation planning for the mines of
KGHM “Polska MiedŸ” S.A. directed to maximizing of their lifetime and optimal control of production.
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Uwzglêdnienie czynnika czasu w analizie efektywnoœci wybierania
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S t r e s z c z e n i e

Dotychczas podstaw¹ analizy obejmuj¹cej aspekt ekonomiczny, z zastosowaniem punktów krytycznych cen,
kosztów i wielkoœci produkcji jest podzia³ kosztów na sta³e i zmienne. W odró¿nieniu od dotychczas stosowanego
podzia³u ogó³u kosztów na sta³e i zmienne zgodnie z kryterium reakcji kosztów na zmianê wielkoœci produkcji
zaproponowano odmienne podejœcie w odniesieniu do przodka œcianowego, uwzglêdniaj¹ce tak¿e reakcjê kosztów
na zmianê czasu eksploatacji pola œcianowego, przy objêciu analiz¹ kosztów etapu przygotowania pola do eks-
ploatacji. Uwzglêdnienie czynnika czasu spowodowa³o uzyskanie trzech kategorii kosztów: koszty bezwzglêdnie
sta³e, koszty wzglêdnie sta³e, koszty zmienne. Dziêki temu opracowany model ekonomiczny pozwala na wyzna-
czenie wymaganego wydobycia dobowego w zale¿noœci od zasobów pola œcianowego i czasu eksploatacji dla
za³o¿onego poziomu zysku lub równowagi kosztów pozyskania wêgla i przychodów uzyskanych z jego sprzeda¿y.
W modelu uwzglêdniono ca³kowity koszt pozyskania wêgla obejmuj¹cy wszystkie etapy procesu produkcyjnego:
przygotowanie pola œcianowego, zbrojenie œciany, prowadzenie eksploatacji, likwidacjê pola œcianowego.

Wprowadzenie

Ocena mo¿liwoœci uzyskania efektywnoœci ekonomicznej pozyskania wêgla z okreœlo-
nego przodka œcianowego wymaga porównania wielkoœci wydobycia wynikaj¹cej z uwarun-
kowañ ekonomicznych i geologiczno-górniczych z wielkoœci¹ wydobycia uwarunkowan¹
potencja³em produkcyjnym systemu mechanizacyjnego.

* Prof. dr hab. in¿., ** Dr in¿., Instytut Mechanizacji Górnictwa, Wydzia³ Górnictwa i Geologii, Politechnika
Œl¹ska, Gliwice.



Wyznaczenie wielkoœci wydobycia zapewniaj¹cego uzyskanie co najmniej równowagi
kosztów pozyskania wêgla z danego przodka i przychodów uzyskanych z jego sprzeda¿y
wymaga uwzglêdnienia wszystkich etapów procesu produkcyjnego w przodku obejmuj¹-
cych: przygotowanie pola œcianowego, zbrojenie œciany, prowadzenie eksploatacji, likwi-
dacjê pola œcianowego i alokacjê wyposa¿enia, a tak¿e kosztów pozosta³ych operacji procesu
technologicznego, generowanych poza przodkiem. Konieczne jest zatem uwzglêdnienie
ca³okszta³tu procesu produkcyjnego kopalni i jej struktury przestrzennej. Poniewa¿ czêœæ
kosztów zwi¹zana jest z czasem prowadzenia eksploatacji w danym polu œcianowym wyzna-
czenie wymaganej wielkoœci wydobycia jest uwarunkowane uwzglêdnieniem czynnika
czasu w modelu ekonomicznym.

1. Przestrzenne odwzorowanie modelu równowagi kosztów pozyskania wêgla

Podstaw¹ analizy obejmuj¹cej aspekt ekonomiczny, z zastosowaniem punktów kry-
tycznych cen, kosztów i wielkoœci produkcji jest podzia³ kosztów na sta³e i zmienne (Czopek
2000; Dyczko i in. 2004; Muszkat i in. 1998; Samuelson, Nordhaus 1995). W odró¿nieniu od
dotychczas stosowanego podzia³u kosztów zgodnie z kryterium reakcji kosztów na zmianê
wielkoœci produkcji zaproponowano odmienne podejœcie w odniesieniu do przodka œcia-
nowego, uwzglêdniaj¹ce tak¿e reakcjê kosztów na zmianê czasu eksploatacji pola œciano-
wego, przy objêciu analiz¹ kosztów etapu przygotowania pola do eksploatacji. Uwzglêd-
nienie czynnika czasu spowodowa³o uzyskanie trzech kategorii kosztów:

— koszty bezwzglêdnie sta³e KBS, stanowi¹ce koszty przygotowania pola œcianowego
do eksploatacji, mog¹ byæ skokowo zmienne wskutek zastosowania ró¿nej tech-
nologii dr¹¿enia chodników oraz przyjêcia odmiennej organizacji œrodków tech-
nicznych stosowanych w trakcie relokacji wyposa¿enia technicznego do rozcinki
œcianowej;

— koszty wzglêdnie sta³e KWS, obejmuj¹ koszty funkcjonowania struktury przestrzennej
kopalni. Czas eksploatacji pola roboczego zale¿y od uzyskiwanego wydobycia dobo-
wego i zasobów pola œcianowego. Jego zmiennoœæ mo¿e wynikaæ z intensywnoœci
eksploatacji zwi¹zanej na przyk³ad z sezonowoœci¹ zapotrzebowania na wêgiel lub
z wystêpowaniem innych czynników ograniczaj¹cych wydobycie;

— koszty zmienne KZ s¹ proporcjonalne do zmiany wielkoœci wydobycia i propor-
cjonalne do zakresu rzeczowego dzia³alnoœci kopalni.

Dziêki temu opracowano model ekonomiczny, który pozwala na wyznaczenie wy-
maganego wydobycia dobowego w zale¿noœci od zasobów pola œcianowego i czasu
jego eksploatacji dla za³o¿onego poziomu zysku lub równowagi kosztów pozyskania
wêgla i przychodów uzyskanych z jego sprzeda¿y. W modelu uwzglêdniono ca³kowity
koszt pozyskania wêgla obejmuj¹cy wszystkie etapy procesu produkcyjnego: przygo-
towanie pola œcianowego, zbrojenie œciany, prowadzenie eksploatacji, likwidacjê pola
œcianowego.
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Podstaw¹ opracowania modelu, spe³niaj¹cego za³o¿enia przyjêtej metodologii, stanowi
modelowanie ekonomiczne, stosowane do badania krytycznych obszarów funkcjonowania
przodka œcianowego lub kopalni (Jab³oñska-Firek 1999; Magda 1999).

Zaproponowany model ekonomiczny, opisany równaniami funkcji dwóch zmiennych,
mo¿na przedstawiæ w trójwymiarowej przestrzeni euklidesowej usytuowanej w ortokarte-
zjañskim uk³adzie wspó³rzêdnych. Umo¿liwia to uzyskanie rozwi¹zania w zale¿noœci od
stopnia substytucji pomiêdzy zasobami pola œcianowego a czasem eksploatacji.

W odró¿nieniu od innych metod trójwymiarowa przestrzeñ badawcza wraz z p³asz-
czyznami rzutowania umo¿liwia ustalenie jednoczesnego wp³ywu dwu zmiennych objaœnia-
j¹cych: zasobów pola œcianowego i czasu eksploatacji na wielkoœæ wymaganego wydobycia
dobowego przy uwzglêdnieniu struktury kosztów i warunków techniczno-organizacyjnych
oraz ograniczeñ zwi¹zanych z prowadzeniem danego przodka œcianowego.

Usytuowany w trójwymiarowej przestrzeni model do wyznaczania wydobycia dobo-
wego z przodka œcianowego opisany jest funkcj¹ Q = f(t, Zp) przedstawiaj¹c¹ powierzchniê
wydobycia dobowego Q oraz funkcj¹ w postaci równania krawêdziowego (1) stanowi¹c¹
liniê graniczn¹ dwóch przecinaj¹cych siê powierzchni Q i Q1 (rys. 1):
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Rys. 1. Usytuowanie linii równowagi (Jaszczuk, Kania 2007)

Fig. 1. Location of balance line
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gdzie:
Q — wydobycie dobowe [t/d],
Rk — graficzne odwzorowanie funkcji równowagi kosztów, linia równowagi

kosztów,
Zp — zasoby analizowanego pola œcianowego [t],
kWS — koszty wzglêdnie sta³e odniesione do jednostki czasu [z³/d],
t — czas prowadzenia eksploatacji w polu œcianowym [d],
KBS — koszty bezwzglêdnie sta³e [z³],
CZ — cena zbytu tony pozyskanego wêgla [z³/t],
kZ — jednostkowe koszty zmienne, koszty zmienne odniesione do tony

pozyskanego wêgla [z³/t].

W opracowanym modelu ekonomicznym wyodrêbniono: wymagane wydobycie dobowe
jako zmienna objaœniana, a zasoby pola œcianowego i czas eksploatacji jako zmienne
objaœniaj¹ce. Pozosta³e wzajemnie przenikaj¹ce siê czynniki wp³ywu zosta³y sparametry-
zowane i uwzglêdnione jako parametry w modelu. Wybór zasobów pola œcianowego i czasu
eksploatacji jako zmiennych objaœniaj¹cych wynika³ g³ównie z przyjêtych kryteriów no-
wego podzia³u i kategorii kosztów jak równie¿ metody wyznaczania wydobycia dobowego
uwzglêdniaj¹cej w swej procedurze jednoczesn¹ zmianê zasobów pola œcianowego i czasu
jego eksploatacji.

Korzystaj¹c z twierdzeñ dotycz¹cych mo¿liwoœci dokonania rzutu linii czy powierz-
chni na odpowiednie p³aszczyzny ortokartezjañskiego uk³adu wspó³rzêdnych utworzono
powierzchniê równowagi wydobycia dobowego Q1 o wspó³rzêdnych t, Zp, Q opisan¹
równaniem:
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(2)

gdzie:
Q1 — graficzne odwzorowanie funkcji sta³ego wydobycia dobowego.

W przestrzeni trójwymiarowej (rys. 1) wyra¿enie (2) przestawia powierzchniê prosto-
pad³¹ do p³aszczyzny t – Zp zawieraj¹c¹ w sobie prost¹ równowagi kosztów Rk opisan¹
równaniem:
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Powierzchnia równowagi wydobycia dobowego Q1 wychodz¹ca z rzutu linii równowagi
kosztów Rk znajduj¹cej siê na p³aszczyŸnie t – Zp przecina siê z powierzchni¹ wydobycia
dobowego. Czêœæ wspólna dwóch przecinaj¹cych siê powierzchni Q i Q1 tworzy liniê
równowagi kosztów Rk. Przedstawiona na rys. 1 i 2 linia równowagi stanowi podstawê
analizy punktów krytycznych okreœlaj¹cych wymagane wielkoœci wydobycia dobowego dla
zerowego wyniku ekonomicznego.

Linia równowagi Rk le¿¹ca na usytuowanej w przestrzeni powierzchni wydobycia
dobowego Q (rys. 2) dzieli j¹ na dwa obszary, z którego jeden jest obszarem zysku, a drugi
jest obszarem strat.

Usytuowanie modelu w trójwymiarowej przestrzeni euklidesowej, pozwala badaæ wiele
rozwi¹zañ funkcji Q = f(t, Zp) przy wykorzystaniu dodatkowego systemu linii sta³ych
zasobów pola œcianowego (izokwant), linii sta³ego kosztu pozyskania wêgla (izokoszt) oraz
linii sta³ego wydobycia dobowego (izokoncentracji), które na³o¿one na powierzchniê wy-
dobycia dobowego Q, tworz¹ na jej powierzchni swego rodzaju mapê (rys. 2).
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Rys. 2. Przestrzenne usytuowanie powierzchni wydobycia dobowego (Q) z naniesionymi liniami sta³ych

kosztów (K), sta³ych zasobów (Zi) i sta³ego wydobycia dobowego (Qi) (Jaszczuk, Kania 2007)

Fig. 2. Spatial location of daily production surface with permanent cost line, permanent resources and

permanent daily production lines



Dziêki temu uzyskano mo¿liwoœæ okreœlenia warunków brzegowych poprzez wyznacze-
nie punktów przeciêcia odpowiednich linii oraz mo¿liwoœæ analizy rozwi¹zañ poœrednich,
uwzglêdniaj¹cych wystêpuj¹ce uwarunkowania geologiczne, górnicze i techniczne rozpa-
trywanego przodka œcianowego.

Inne podejœcie do zagadnienia zaproponowano w pracy (Brzychczy 2006), w której
przedstawiono podstawy modelu matematycznego dla opracowanej metody optymalizacji
robót górniczych w kopalni wêgla kamiennego z wykorzystaniem sieci stochastycznych.
Model ten zawiera zale¿noœci matematyczne opisuj¹ce prowadzenie przysz³ej eksploatacji
z uwzglêdnieniem charakterystyk poszczególnych operacji technologicznych.

2. Przyk³ad wykorzystania modelu ekonomicznego

Do wyboru, jako przyk³adowej, œciany przyczyni³ siê fakt, ¿e by³a ona przedmiotem
projektu celowego dotycz¹cego prototypowego kompleksu do eksploatacji œcian niskich.
Na podstawie stosowanych wówczas metod analitycznych okreœlono wskaŸnik koncentracji
wydobycia dla œcian eksploatowanych w pok³adach cienkich na 3000 t/d. Do weryfikacji
poczynionych w projekcie za³o¿eñ dotycz¹cych efektywnoœci eksploatacji pok³adów cien-
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Rys. 3. Zale¿noœæ wymaganego wydobycia dobowego od zasobów pola œcianowego i czasu jego eksploatacji

dla przodka œcianowego nr 3A (Jaszczuk, Kania 2007)

Fig. 3. Relationship between required resources of longwall panel and time of its exploration for longwall

face no 3A



kich, z których uzyskiwano 70% wydobycia kopalni, pos³u¿ono siê opracowanym modelem
ekonomicznym.

Wyniki symulacji uzyskane na podstawie modelu ekonomicznego przedstawiono w uk³a-
dzie przestrzennym na rysunku 3 w postaci zale¿noœci wymaganego wydobycia dobowego
od zasobów pola œcianowego i czasu eksploatacji. Linia Rk stanowi liniê równowagi kosztów
pozyskania wêgla i przychodów, natomiast linia przerywana obrazuje liniê równowagi dla
zysku na poziomie 10%.

Wyznaczone punkty krytyczne odpowiadaj¹ nastêpuj¹cym kryterium celu:
— sta³ych zasobów pola œcianowego RZ (ZZ = 318 900 t),
— sta³ego kosztu ca³kowitego pozyskania wêgla RK (KK = 8 8724 944 z³),
— sta³ego czasu eksploatacji RT (TT = 209 dni).
Na rysunku przedstawiono tak¿e linie sta³ego kosztu ca³kowitego pozyskania wêgla

(KZ, KK, KT), sta³ych zasobów pola œcianowego (ZZ, ZK ,ZT), sta³ego czasu eksploatacji
(TZ, TK, TT) i sta³ego wydobycia dobowego (QZ, QK, QT) odpowiadaj¹ce analizowanym
punktom krytycznym RZ, RK, RT. Dziêki temu istnieje mo¿liwoœæ œledzenia substytucji czasu
eksploatacji i zasobów pola œcianowego.

Z przedstawionej zale¿noœci wynika, ¿e w przypadku zasobów pola œcianowego równej
wartoœci rzeczywistej uzyskanie równowagi kosztów wymaga³oby osi¹gniêcia wydobycia
dobowego QZ równego 4325 t/d, a przy za³o¿onym 10% zysku 5069 t/d. Czas eksploatacji
pola œcianowego wyniós³by odpowiednio 74 i 63 dni. Przy zachowaniu czasu eksploatacji
uzyskanego w rzeczywistoœci wymagane wydobycie QT powinno wynosiæ 3649 t/d, co
wymaga³oby jednak dysponowania polem o zasobach 762 730 t, a przy 10% zysku wy-
dobycie powinno wynosiæ 4107 t/d przy zasobach pola œcianowego równych 858 346 t.

Dla kryterium utrzymania kosztu ca³kowitego pozyskania wêgla na tym samym poziomie
jaki poniesiono w rzeczywistoœci uzyskanie równowagi kosztów by³o by mo¿liwe przy
osi¹gniêciu wydobycia dobowego 3699 t/d przy zasobach pola œcianowego 681 090 t, a przy
10% zysku 4163 t/d przy zasobach pola 766 033 t.

Z przeprowadzonej analizy wynika jednoznacznie, ¿e za³o¿ona wstêpnie wielkoœæ wy-
dobycia dobowego na poziomie 3000 t nie zapewni³a efektywnoœci ekonomicznej.

Wartoœæ niedoszacowania w stosunku do najwiêkszej z wyznaczonych wartoœci QZ

wynosi³a 30,6%, natomiast w stosunku do najmniejszej QT, wynosi oko³o 17,8%. Wo-
bec przedstawionych powy¿ej wartoœci niedoszacowania przeprowadzono analizê mo¿li-
woœci uzyskania równowagi kosztów pozyskania wêgla z przychodami uzyskanymi z jego
sprzeda¿y.

Do przeprowadzenia analizy mo¿liwoœci uzyskania wysokiej koncentracji wydobycia
w analizowanym przodku œcianowym wykorzystano zale¿noœæ:
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gdzie:
H — wysokoœæ œciany [m],
z — nominalna szerokoœæ zabioru organu urabiaj¹cego [m],
	max — maksymalna prêdkoœæ posuwu kombajnu dla sta³ych zasobów pola

œcianowego [m/min],

 — gêstoœæ w³aœciwa wêgla [t/m3],
�T — stopieñ wykorzystania dyspozycyjnego czasu pracy maszyn,
� t — wskaŸnik sprawnoœci technologii,

pozwalaj¹c¹ na oszacowanie wymaganej maksymalnej prêdkoœci posuwu kombajnu w wa-
runkach danej œciany przy wydobyciu dobowym zapewniaj¹cym uzyskanie zrównowa-
¿onego kosztu pozyskania wêgla z przychodami uzyskanymi z jego sprzeda¿y dla przyjêtego
modelu teoretycznego przebiegu procesu produkcyjnego w przodku œcianowym.

Dla sta³ych zasobów pola œcianowego (QZ = 4325 t/d), wymagana prêdkoœæ posuwu
kombajnu powinna wynosiæ 7,6 m/min. Bior¹c pod uwagê fakt, ¿e maksymalna prêdkoœæ
posuwu kombajnu w œcianie niskiej uwarunkowana mo¿liwoœci¹ przemieszczania siê kom-
bajnistów wynosi 4,5–5 m/min wartoœæ œrednia prêdkoœci posuwu wzd³u¿ ca³ej d³ugoœci
œciany nie powinna byæ wiêksza od 3,5 m/min. Oznacza to, ¿e ze wzglêdu na ograniczenie
ergonomiczne uzyskanie wyznaczonej wielkoœci wydobycia dobowego w tej œcianie by³o
nierealne bez dodatkowego zmniejszenia kosztów.

W celu ustalenia najefektywniejszych dzia³añ zmierzaj¹cych do uzyskania równowagi
kosztów pozyskania wêgla z przychodami przeprowadzono analizê wra¿liwoœci wydobycia
dobowego na zmiennoœæ: kosztów bezwzglêdnie sta³ych (linia przerywana z punktami),
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Rys. 4. Analiza wra¿liwoœci wp³ywu analizowanych parametrów na zmianê wydobycia dobowego dla

przodka œcianowego nr 3A (Jaszczuk, Kania 2007)

Fig. 4. Sensitivity analysis of analysed parameters influence on change in daily production for longwall face

no 3A



kosztów wzglêdnie sta³ych (linia punktowa), kosztów zmiennych (linia ci¹g³a) oraz ceny
zbytu (linia przerywana) (rys. 4).

Analizê przeprowadzono dla trzech wartoœci punktów krytycznych odpowiadaj¹cych
kryterium: sta³ych zasobów pola œcianowego, sta³ego czasu jego eksploatacji i sta³ego kosztu
ca³kowitego.

Z przedstawionych parametrów ekonomicznych wynika, ¿e w przypadku analizowanego
przodka œcianowego najwiêkszy wp³yw na korektê wymaganej wielkoœci wydobycia dobo-
wego maj¹: cena zbytu wêgla i koszty wzglêdnie sta³e, a zdecydowanie mniejsza jest
si³a oddzia³ywania kosztów bezwzglêdnie sta³ych i kosztów zmiennych. Wp³yw ten jest
tym wiêkszy im wiêksza jest wielkoœæ wymaganego wydobycia dobowego odpowiadaj¹ca
danemu punktowi krytycznemu. Bior¹c pod uwagê przedstawione powy¿ej wyniki analizy
ekonomicznej stwierdzono, ¿e przy sta³ej cenie zbytu wêgla dodatkowe dzia³ania maj¹ce na
celu uzyskanie równowagi kosztów z przychodami powinny by³y byæ ukierunkowane na
zmniejszenie kosztów wzglêdnie sta³ych. Z wyników techniczno-organizacyjnych najwiêk-
szy wp³yw na zmianê wydobycia dobowego maj¹ zasoby pola œcianowego.

Podsumowanie

Rozwi¹zanie sformu³owanego problemu by³o mo¿liwe dziêki utworzeniu modelu ekono-
micznego s³u¿¹cego do wyznaczenia wydobycia dobowego, przy którym uzyskuje siê co
najmniej równowagê kosztów pozyskania wêgla z danego pola œcianowego i przychodów
uzyskanych z jego sprzeda¿y. Ze wzglêdu na zró¿nicowanie: warunków górniczo-geologicz-
nych poszczególnych przodków, stopnia amortyzacji maszyn i urz¹dzeñ górniczych, struk-
tury kosztów w poszczególnych kopalniach, wymagana wielkoœæ wydobycia zapewniaj¹ca
efektywnoœæ ekonomiczn¹ powinna byæ wyznaczona indywidualnie dla ka¿dego przodka.

Zaproponowana metoda okreœlania wymaganego wydobycia dobowego w aspekcie
zrównowa¿enia kosztu ca³kowitego pozyskania wêgla i przychodów zwi¹zanych z jego
sprzeda¿¹ mo¿e byæ wykorzystana do:

— wyznaczenia wielkoœci wydobycia dobowego, uzyskanie którego zapewni efektywn¹
eksploatacjê, w warunkach okreœlonej œciany (zadana wysokoœæ, d³ugoœæ i wybieg)
przy wykorzystaniu wyposa¿enia technicznego bêd¹cego w dyspozycji kopalni,

— okreœlenia parametrów pola eksploatacyjnego i czasu jego eksploatacji dla wypo-
sa¿enia technicznego bêd¹cego w dyspozycji kopalni,

— doboru wyposa¿enia technicznego, którego potencja³ umo¿liwi efektywn¹ eksplo-
atacjê dla warunków danej œciany przy za³o¿onych kosztach ca³kowitych pozyskania
wêgla.

Opracowany model pozwala na wyznaczenie wymaganego wydobycia dobowego dla
za³o¿onego poziomu zysku i dla przyjêtego zakresu zmiennoœci zasobów pola œcianowego
oraz czasu jego eksploatacji w oparciu o prognozê poszczególnych sk³adników kosztu po-
zyskania wêgla i ceny zbytu. Mo¿e byæ on tak¿e wykorzystany po zakoñczeniu eksploatacji
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w celu przeprowadzenia analizy wp³ywu czynników technicznych i organizacyjnych na
uzyskanie wysokiej koncentracji wydobycia przy wystêpuj¹cych uwarunkowaniach eko-
nomicznych.
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TAKING INTO ACCOUNT TIME FACTOR IN ECONOMIC ANALYSIS OF COAL WINNING BY LONGWALLING

K e y w o r d s

Economic model, longwall face, economic efficiency, daily output

A b s t r a c t

So far an economic analysis of coal winning has based on cost division into two categories: permanent costs
and changeable costs. Contrary to this cost division, based on the criterion of relationship between cost component
and production scale, new perspective as regards the problem of longwall mining efficiency has been suggested.
Relationship between cost component and duration of longwall panel mining has been taken into consideration,
as well as costs of every production stage including preparation of longwall panel.

Taking into account duration of longwall panel mining caused obtainment the following cost categories:
absolutely permanent costs, relatively permanent costs, changeable costs. A developed economic model enables to
determine a daily production for which the expected profit or the balance between the cost of coal winning and the
revenue from coal selling is reached. A total cost of coal winning, including all production stages such as:
preparation of longwall panel, longwall equipping, mining and liquidation of a longwall, was taken into account in
a model. A case study is presented in the paper.

130



GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI

Tom 23 2007 Zeszyt specjalny 2

LESZEK JURDZIAK*, JUSTYNA WIKTOROWICZ**
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S t r e s z c z e n i e

Analizê ryzyka oparto na bazie modelu bilateralnego monopolu kopalni wêgla brunatnego i elektrowni.
Skupiono siê na badaniu zmiennoœci warunków ekonomicznych funkcjonowania uk³adu kopalni i elektrowni
pozostawiaj¹c analizê zmiennoœci parametrów z³o¿a do osobnego rozpatrzenia. Podstaw¹ obliczeñ by³ zestaw
„zagnie¿d¿onych” wyrobisk docelowych optymalnie dobranych dla ró¿nych cen bazowych wêgla. Wygenerowano
je w procesie parametryzacji z wykorzystaniem algorytmu Lerchs’a-Grossmann’a dla studialnego z³o¿a wêgla
brunatnego. W artykule przedstawiono rozwi¹zanie maksymalizuj¹ce ³¹czne zyski uk³adu oraz wyniki analizy jego
wra¿liwoœci na zmianê wybranych parametrów modelu m.in. ceny energii elektrycznej, kosztów kopalni i elek-
trowni oraz kosztów œrodowiska. Parametry te potraktowano równie¿ jako zmienne losowe, dla których dobrano
rozk³ady i omówiono wyniki symulacji Monte Carlo.

Wprowadzenie

Analiza ryzyka postrzegana jako metoda iloœciowa pozwala oceniæ rozk³ad prawdo-
podobieñstwa op³acalnoœci przysz³ej inwestycji. Stanowi narzêdzie wspomagaj¹ce podej-
mowanie decyzji, gdy¿ ocena op³acalnoœci determinowana jest w g³ównej mierze poprzez
wielkoœæ zysku, jakiego spodziewa siê przedsiêbiorca/inwestor. W warunkach niepewnoœci
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podstaw¹ decyzji nie jest pojedynczy parametr opisuj¹cy op³acalnoœæ przedsiêwziêcia, lecz
ich zestaw z oszacowanymi prawdopodobieñstwami realizacji.

Uwzglêdniaj¹c elementy ryzyka podjêto próbê oszacowania zysków z produkcji energii
w uk³adzie obustronnym. Kopalnia odkrywkowa wêgla brunatnego i elektrownia odbie-
raj¹ca od niej wêgiel tworz¹ specyficzny uk³ad – bilateralny monopol (Jurdziak 2004a).
Stanowi¹ system wzajemnie wspó³zale¿nych podmiotów gospodarczych, w którym jedna ze
stron jest monopolem wydobywaj¹cym i sprzedaj¹cym wêgiel, natomiast druga jest jedynym
jego odbiorc¹ – monopsomem. Oba podmioty nie maj¹ mo¿liwoœci przeprowadzenia tran-
sakcji z innymi jednostkami. Tym samym kopalnia bêdzie postrzegana jako jedyny dostawca
wêgla brunatnego, z kolei elektrownia jego jedynym nabywc¹.

Podstaw¹ analiz by³ zbiór 34 „zagnie¿d¿onych” wyrobisk docelowych wygenero-
wany wczeœniej dla studialnego z³o¿a wêgla brunatnego z wykorzystaniem algorytmu
Lerchs’a-Grossmann’a (Jurdziak, Kawalec 2000). Zosta³y one wygenerowane przy innym
poziomie cen i kosztów oraz dla innych formu³ cenowych obowi¹zuj¹cych w KWB „Be³-
chatów” S.A. pod koniec lat dziewiêædziesi¹tych. Niemniej bazuj¹c na danych iloœciowych
i jakoœciowych wêgla zawartego w tych wyrobiskach oraz ich wielkoœci mo¿na dane te
wykorzystaæ do oceny op³acalnoœci inwestycji przy aktualnym poziomie cen i kosztów
z zachowaniem wczeœniej uzyskanych proporcji. Oczywiœcie pe³na i dok³adna analiza
musia³aby bazowaæ na nowym modelu wartoœciowym z³o¿a, a nie na modyfikacjach modeli
wygenerowanych dla innych warunków ekonomicznych. Nale¿y jednak mieæ na uwadze
fakt, ¿e przeprowadzona analiza ma charakter jedynie pogl¹dowy i dydaktyczny. Ma s³u¿yæ
opracowaniu i opisaniu procedur analiz ryzyka, a nie analizê op³acalnoœci eksploatacji
konkretnego z³o¿a wêgla brunatnego i produkcji z niego energii elektrycznej.

W analizie ryzyka, w przeciwieñstwie do innych prac polskich autorów (Sa³uga 2005),
nie uwzglêdniono ryzyka wynikaj¹cego ze zmiennoœci parametrów z³o¿a. Najnowsze po-
dejœcie do analiz ryzyka geologiczno-górniczego (Dimitrakopoulos 2002) wskazuje, ¿e
zmiennoœæ parametrów jakoœciowych z³o¿a powinna byæ oparta nie na analizie i symulacji
Monte Carlo zmiennoœci tych parametrów w próbach i byæ ekstrapolowana na ca³e z³o¿e,
lecz na zmiennoœci tych parametrów w konkretnych miejscach z³o¿a, któr¹ prognozuje siê
metodami geostatystycznymi. I nie chodzi tu o zmiennoœæ obserwowaln¹ w ca³ej przestrzeni
z³o¿a, a wynikaj¹c¹ z interpolacji parametrów jakoœciowych, lecz o potencjaln¹ zmiennoœæ
tych parametrów w wielu równie prawdopodobnych wariantach danego z³o¿a uzyskanych
w wyniku tzw. symulacji warunkowej (conditional symulation). Obecnie uwa¿a siê, ¿e
parametry jakoœciowe uzyskane w wyniku interpolacji geostatystycznej s¹ wyg³adzone,
gdy¿ celem interpolacji jest wskazanie wartoœci najbardziej prawdopodobnych, podczas gdy
celem symulacji warunkowej jest wygenerowanie wielu wariantów z³o¿a, które s¹ równie
prawdopodobne. Dopiero analiza tych wariantów pozwala okreœliæ potencjaln¹ zmiennoœæ
parametrów w konkretnych punktach z³o¿a i wykorzystaæ j¹ do okreœlenia zmiennoœci
przep³ywów finansowych generowanych w trakcie realizacji planów rozwoju kopalni. Istot-
ne jest wtedy co i kiedy bêdzie eksploatowane i jakiej zmiennoœci w zakresie iloœci i jakoœci
kopaliny mo¿na siê spodziewaæ przy wybieraniu danego fragmentu z³o¿a (Jurdziak 2000).
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1. Proces optymalizacji i zestaw wyrobisk zagnie¿d¿onych

W wyniku zastosowania optymalizacji Lerchs’a-Grossmann’a i procesu parametryzacji
programy komputerowe, takie jak np. MaxiPi/NPVScheduler, generuj¹ szereg zagnie¿-
d¿onych wyrobisk, z których ka¿de jest optymalne dla zadanego poziomu ceny wegla.
Oznacza to, ¿e dla konkretnej ceny wêgla otrzymujemy wyrobisko docelowe, które mak-
symalizuje niezdyskontowane przep³ywy z jego eksploatacji. Podstaw¹ optymalizacji jest
model wartoœciowy z³o¿a, w którym na bazie parametrów jakoœciowych kopaliny i ich
po³o¿enia ka¿dej komórce przypisana jest wartoœæ netto bloku z jego eksploatacji. Ko-
mórkom nadk³adu przypisane s¹ koszty wydobycia i rekultywacji, a komórkom wêgla
ró¿nica przychodów ze sprzeda¿y wêgla elektrowni oraz kosztów wydobycia i transportu.
Z uwagi na to, ¿e brak jest ceny rynkowej wêgla brunatnego i jest ona negocjowana
pomiêdzy kopalni¹ a elektrowni¹, zamiast jednego optymalnego wyrobiska otrzymujemy
szereg wyrobisk zagnie¿d¿onych (rys. 1).

Ka¿de z nich mo¿na opisaæ szeregiem parametrów (rys. 1), takich jak: objêtoœæ – Vi, iloœæ
wêgla – Xi, zawartoœæ popio³u – Ai, zawartoœæ siarki – Si, wartoœæ opa³owa – Qi, stosunek
N:W – Q2Ii, wskaŸnik jakoœci wêgla – QIi, cena rzeczywista wegla – pri (iloczyn ceny
bazowej i wskaŸnika jakoœci).
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Rys. 1. Zagnie¿d¿one wyrobiska jako wynik optymalizacji Lerchs’a-Grossmann’a dla ró¿nych poziomów cen

bazowych p1, .. pN

Fig. 1. Nested pits as the result of Lerchs-Grossmann pit optimisation for different lignite base price p1, .. pN



Mo¿na te wyrobiska potraktowaæ jako wynik analizy wra¿liwoœci kszta³tu i wielkoœci
wyrobiska docelowego na zmianê ceny, a wiêc ju¿ jako element analizy ryzyka dzia³alnoœci
kopalni. Mog¹ one te¿ pos³u¿yæ do zbudowania krzywej poda¿y wêgla z kopalni do elek-
trowni w d³ugim okresie (Jurdziak, Kawalec 2004). Relacja cena wêgla i iloœæ wêgla
w danym wyrobisku pokazuje, ¿e przy tej cenie kopalnia chcia³by dostarczyæ tak¹ w³aœnie
iloœæ wêgla, gdy¿ eksploatacja tego wyrobiska przynios³aby jej maksymalne zyski. Dla
ka¿dego innego wyrobiska jej zyski by³yby mniejsze. Mo¿liwoœæ zbudowania krzywej
poda¿y wêgla w po³¹czeniu z modelem bilateralnego monopolu kopalni i elektrowni po-
zwala znaleŸæ zdeterminowane rozwi¹zanie w zakresie docelowego wyrobiska i ceny wêgla
maksymalizuj¹cej ³¹czne zyski uk³adu (Jurdziak 2004a,b).

2. Model bilateralnego monopolu kopalni i elektrowni wraz z optymalnym

rozwi¹zaniem

Istotnym faktem wymuszaj¹cym rozpatrywanie op³acalnoœci produkcji energii elektry-
cznej z wêgla brunatnego dla ca³ego uk³adu ³¹cznie, a nie osobno dla ka¿dej ze stron jest to,
¿e cena wêgla w bilateralnym monopolu przy eksploatacji konkretnego wyrobiska nie ma
wp³ywu na ³¹czne zyski. Determinuje jedynie ich podzia³ pomiêdzy kopalniê i elektrowniê.
Sposób budowy modelu bilateralnego monopolu kopalni i elektrowni oraz znalezienia dla
niego optymalnego rozwi¹zania maksymalizuj¹cego jego ³¹czne zyski (wyrobiska opty-
malnego i optymalnej ceny) zaprezentowano w pracach (Jurdziak 2004b,c). Tu podane
zostan¹ jedynie przyjête za³o¿enia dotycz¹ce konkretnych elementów i parametrów tego
modelu.

Za³o¿ono, ¿e cena bazowa mo¿e zmieniaæ siê od zera do ceny odniesienia, za któr¹
przyjêto 120 PLN/Mg. Pozwala to znaleŸæ wyrobiska docelowe w szerokim zakresie cen –
wykraczaj¹cym poza obecnie obowi¹zuj¹ce ceny. Pierwsze wyrobisko docelowe wyge-
nerowano dla ceny odpowiadaj¹cej 30% ceny odniesienia. W sumie podstaw¹ analizy by³y
wiêc 34 wyrobiska docelowe wygenerowane dla zakresu cen 36–120 PLN/Mg.

Przychody kopalni stanowi³ iloczyn iloœci wêgla w danym wyrobisku, wskaŸnika jego
jakoœci oraz ceny bazowej, dla której to wyrobisko wygenerowano.

Koszty kopalni przyjêto jako sumê kosztów sta³ych i zmiennych, bior¹c pod uwagê liczbê
lat eksploatacji poszczególnych wyrobisk. Jednostkowe koszty zmienne przyjêto na po-
ziomie oko³o 2,21 PLN/m3, jako 30% jednostkowych kosztów ca³kowitych 7,31 PLN/m3

(Czopek 2007a,b), gdy¿ tak¹ czêœæ w kopalniach stanowi¹ zazwyczaj koszty zmienne.
Ró¿nica przychodów i kosztów wyznacza³a poziom niezdyskontowanych zysków z eks-
ploatacji danego wyrobiska.

Przychód elektrowni stanowi³ iloczyn ceny energii (wyjœciowa wartoœæ to 125
PLN/MWh) i iloœci energii wyprodukowanej z wêgla zawartego w danym wyrobisku. Iloœæ
energii przyjêto za wprost proporcjonaln¹ do iloœci wêgla oraz jego uœrednionej kalo-
rycznoœci.
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Koszty elektrowni wyznaczono jako iloczyn jednostkowych kosztów ca³kowitych
(42,5 PLN/Mg) i iloœci wêgla. Za³o¿ono wzrost jednostkowych kosztów na skutek spadku
jakoœci wêgla wraz ze wzrostem wielkoœci wyrobisk docelowych. Koszty te zwiêkszano
o koszty zakupu paliwa, koszty u¿ytkowania œrodowiska (wartoœæ wyjœciowa na poziomie
3,5% kosztów ca³kowitych) oraz koszty zakupu pozwoleñ na emisjê (w wersji wyjœciowej
pominiêto je). Niezdyskontowany zysk elektrowni obliczano jako ró¿nicê przychodów
i kosztów. £¹czny zysk stanowi³ sumê zysku kopalni i elektrowni.

Obliczenia te, przy uwzglêdnieniu danych o wczeœniej wygenerowanych wyrobiskach
docelowych i ich parametrach (Jurdziak, Kawalec 2000), pozwoli³y wyznaczyæ zysk ko-
palni i elektrowni oraz ³¹czny zysk dla wszystkich wyrobisk i znaleŸæ wyrobisko optymalne.
Okaza³o siê nim wyrobisko o nr 13 zawieraj¹ce 965 mln Mg wêgla, a optymalna cena wêgla
wynios³a 54 PLN/Mg. Jak mo¿na zaobserwowaæ na rysunku 3 cena ta zapewnia prawie
równy podzia³ zysku pomiêdzy kopalniê i elektrowniê. Cena optymalna jest wiêc równie¿
cen¹ egalitarn¹.
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Rys. 2. Optymalne rozwi¹zanie dla bilateralnego monopolu kopalni i elektrowni przy za³o¿eniach

wyjœciowych oraz ró¿nych poziomach zakupów pozwoleñ na emisjê i ró¿nych ich cenach

Fig. 2. The optimal solution for bilateral monopoly of a mine and a power plant for initial input parameters

and different levels of purchased gas emission allowances and different their prices



3. Analiza wra¿liwoœci rozwi¹zania na koniecznoœæ zakupu pozwoleñ na emisjê

gazów cieplarnianych

Na rysunku 2 mo¿na zauwa¿yæ jak koniecznoœæ dokupienia pozwoleñ na emisjê przy
niezmienionym poziomie cen za energiê negatywnie wp³ywa na op³acalnoœæ produkcji
energii elektrycznej z wêgla brunatnego. Rozpatrzono 4 scenariusze (1–4). Pierwszy: brak
koniecznoœci zakupu, drugi: zakup pozwoleñ w iloœci odpowiadaj¹cej 10% sprzeda¿y po
cenie 20 PLN/Mg, trzeci: zakup 30% po 20 PLN/Mg oraz czwarty: zakup 20% przy cenie
100 PLN/Mg. Jak mo¿na zauwa¿yæ wzrost ceny lub iloœci pozwoleñ powoduje obni¿enie
³¹cznego zysku i zysku elektrowni. Obni¿enie to nie jest wprost proporcjonalne do ceny
bazowej wêgla i wielkoœci faz mierzonej iloœci¹ zawartego w nich wêgla. Spadki s¹ wiêksze
dla wy¿szych cen bazowych i odpowiadaj¹cym im wiêkszym wyrobiskom. W przypadku
³¹cznego zysku objawia siê to nie tylko obni¿eniem krzywych, lecz ich obrotem wzglêdem
ich pocz¹tku, co skutkuje zmian¹ wyrobiska optymalnego na mniejsze (o ni¿szym nume-
rze) – z trzynastego na pierwsze. Oznacza to, ¿e niepewnoœæ zwi¹zana z cen¹ i iloœci¹
pozwoleñ, które elektrownie bêd¹ zmuszone zakupiæ mo¿e sk³aniaæ uk³ad do wyboru
mniejszego wyrobiska. W przypadku dwóch ró¿nych w³aœcicieli kopalni i elektrowni (Jur-
dziak 2005a,b) mo¿e powodowaæ wiêksz¹ presjê elektrowni na obni¿anie ceny bazowej, co
mo¿e sk³oniæ kopalniê do wyboru mniejszego wyrobiska by zoptymalizowaæ swoje zyski
poprzez zrealizowanie swojej strategii dominuj¹cej (Jurdziak 2006).

W scenariuszach 1–3 wyrobisko nr 13 pozostaje optymalne, podobnie jak cena wêgla.
Ryzyko w postaci mniejszych zysków przejmuje, wiêc na siebie elektrownia. W przypadku
dwóch ró¿nych w³aœcicieli elektrownia wymusi³aby zapewne obni¿enie ceny wêgla, a to
spowodowa³by reakcjê kopalni w postaci zmiany wyrobiska na mniejsze. Mog³oby to
istotnie obni¿yæ ³¹czne zyski doprowadzaj¹c do zmniejszenia zasobów. Zamiast tego mo¿na
kieruj¹c siê wczeœniej zaakceptowanym podzia³em zysku pomiêdzy obie strony pozostaæ
przy eksploatacji tego samego wyrobiska i przyj¹æ cenê wêgla jako cenê transferow¹
(rozliczeniow¹) prowadz¹c¹ do takiego w³aœnie podzia³u (Jurdziak 2007a,b).

Analiza scenariuszy nie jest wystarczaj¹cym narzêdziem do oceny ryzyka. Daje wprawdzie
ocenê przedzia³ow¹, która jest lepsza od punktowej, gdy¿ pozwala oceniæ zakres, w którym
mo¿na spodziewaæ siê przysz³ych zysków. Nie pozwala jednak oceniæ prawdopodobieñ-
stwa ich realizacji. Zw³aszcza wtedy, gdy na rezultaty ma wp³yw wiele czynników, których
oddzia³ywanie siê na siebie nak³ada. Lepszym rozwi¹zaniem jest wtedy zastosowanie symulacji
Monte Carlo mog¹cej uwzglêdniæ ³¹czny wp³yw wielu czynników (za³o¿eñ traktowanych jako
zmienne losowe), a tak¿e uwzglêdniæ istniej¹ce pomiêdzy nimi korelacje.

4. Symulacja Monte Carlo

Podstawow¹ spraw¹ w analizie ryzyka jest jego identyfikacja. W tym celu nale¿y
przeanalizowaæ zbudowany model bilateralnego monopolu i wybraæ w nim te elementy,
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których nie jesteœmy pewni, których oszacowanie sprawi³o trudnoœæ lub których wartoœæ
przyjêto bez g³êbszej analizy. Te niepewne parametry nale¿y potraktowaæ jako zmienne
losowe mog¹ce przyj¹æ ró¿ne wartoœci i spróbowaæ dobraæ dla nich rozk³ad potencjalnych
wartoœci. Zamiast pojedynczej wartoœci nale¿y przypisaæ im mo¿liwe zakresy wraz z ocze-
kiwanym prawdopodobieñstwem przyjêcia poszczególnych wartoœci.

4.1. I d e n t y f i k a c j a r y z y k a – p r z y j ê t e z a ³ o ¿ e n i a d o t y c z ¹ c e
n i e p e w n y c h p a r a m e t r ó w

Przysz³e warunki, w jakich dzia³aæ bêdzie producent energii elektrycznej z wêgla bru-
natnego s¹ trudne do przewidzenia z uwagi na zachodz¹ce zmiany zwi¹zane z liberalizacj¹
rynku oraz wprowadzenie handlu pozwoleniami na emisjê i malej¹cymi limitami przy-
znawanymi poszczególnym krajom i firmom. Z jednej strony wzrost konkurencji wraz
z mo¿liwoœci¹ importu taniej energii z zagranicy sprzyjaæ bêdzie obni¿aniu cen, z drugiej
wzrost popytu na energiê wynikaj¹cy ze wzrostu gospodarczego mo¿e powodowaæ ich
wzrost. Dodatkowo z uwagi na na³o¿one limity na emisjê gazów cieplarnianych poda¿
energii mo¿e zostaæ ograniczona przez niektórych producentów, co przyczyni siê do wzrostu
cen. Ceny bêd¹ te¿ ros³y na skutek wzrostu kosztów krañcowych spowodowanego dolicze-
niem kosztów zakupu pozwoleñ na czêœæ energii nie objêtej przyznanym limitem. Producent
chc¹cy sprzedaæ wiêcej energii ni¿ pozwala mu przyznany limit musi dokupiæ pozwolenia,
co zwiêkszy jego koszty krañcowe. Bêdzie zainteresowany dokupieniem tylko wtedy, gdy
jego koszty krañcowe z pozwoleniami bêd¹ ni¿sze od przychodu krañcowego ze sprzeda¿y
energii.

W zwi¹zku z tak niepewn¹ sytuacj¹ prognozowany zakres zmian niektórych kluczowych
parametrów bêdzie znaczny. Symulacja ma pokazaæ na ile spodziewana zmiennoœæ nie-
których parametrów zagrozi op³acalnoœci ca³ego przedsiêwziêcia.

Wyró¿niono nastêpuj¹ce parametry potraktowane jako zmienne losowe. Czêœæ z nich jest
zewnêtrzna (egzogeniczna) i niezale¿na od woli realizatorów, a czêœæ wewnêtrzna (endo-
geniczna) bêd¹ca pod ich kontrol¹.

Przyjêto 6 za³o¿eñ i 4 korelacje oraz zdefiniowano 102 zmienne do prognozy. Zarówno
za³o¿enia jak i korelacje s¹ subiektywnymi opiniami autorów i nie wynikaj¹ z ¿adnych analiz
statystycznych, czy prognoz. Wykorzystanie tych za³o¿eñ ma jedynie charakter pogl¹dowy
maj¹cy na celu przedstawienie proponowanego podejœcia do analizy ryzyka i niepewnoœci
w bilateralnym monopolu kopalni i elektrowni.

Jako parametry egzogeniczne przyjêto:
1. Cena energii elektrycznej [PLN/MWh] (rys. 3).
2. Koszty pozwoleñ na emisje [PLN/Mg] (rys. 4).

Przysz³a cena energii elektrycznej jest trudno do okreœlenia z uwagi na ró¿ne czynniki,
które na ni¹ wp³ywaj¹. Najwa¿niejszym czynnikiem mog¹cym zawa¿yæ na przysz³ym
poziomie cen energii jest koszt pozwoleñ na emisjê gazów cieplarnianych. Za³o¿ono, ¿e cena
energii bêdzie ros³a wraz ze wzrostem kosztu zakupu pozwoleñ na emisjê (korelacja 0.7).
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Podobnie wraz ze wzrostem cen energii bêdzie rós³ udzia³ kosztów u¿ytkowania œrodowiska
(korelacja 0.6).

Te same dodatnie korelacje co dla ceny energii wystêpuj¹ dla kosztów pozwoleñ na
emisjê gazów cieplarnianych. Za³o¿ono ujemn¹ korelacjê udzia³u pozwoleñ w ogólnej
sprzeda¿y (korelacja –0,7). Oznacza to, ¿e w miarê wzrostu kosztów pozwoleñ firmy bêd¹
redukowa³y poziom ich zakupów, a tym samym ich udzia³ bêdzie mala³.

Do parametrów wewnêtrznych (endogenicznych) zaliczono:
1. Jednostkowe koszty eksploatacji (wydobycia) [PLN/Mg] (rys. 5).
2. Jednostkowe koszty elektrowni bez kosztów zakupu paliwa (koszty przetworzenia wêgla

na energiê) [PLN/Mg] (rys. 6).
3. Udzia³ zakupów pozwoleñ w ogólnej wielkoœci sprzeda¿y energii [%] (rys. 7).
4. Udzia³ kosztów u¿ytkowania œrodowiska [%] (rys. 8).

Udzia³ kosztów ochrony œrodowiska mo¿na uwzglêdniæ bezpoœrednio wbudowuj¹c od-
powiednie procedury. Tu we wstêpnych analizach uwzglêdniono tylko poœrednio poprzez
procentowy udzia³ kosztów u¿ytkowania œrodowiska. Obecnie kszta³tuje siê on na poziomie
3–4% ³¹cznych kosztów, lecz po wzroœcie kosztów pozwoleñ i ograniczeniu limitów danej
elektrowni mo¿e zdecydowanie wzrosn¹æ.
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Rys. 3. Cena energii elektrycznej [PLN/MWh]

Fig. 3. Electric energy price [PLN/MWh]

Rys. 4. Koszty pozwoleñ na emisje [PLN/Mg]

Fig. 4. The cost of emission allowance [PLN/Mg]



Mo¿na by³oby wprowadziæ jeszcze wiêcej niepewnych parametrów, jednak oznacza³oby
to skomplikowanie modelu bilateralnego monopolu. W pierwszym podejœciu wa¿niejsze
wydaje siê zbadanie charakteru wp³ywu zmiennoœci kluczowych parametrów ni¿ precyzja
prognoz.

Oczywiœcie zakres i z³o¿onoœæ modelu mo¿e byæ dowolnie zwiêkszana by dok³adniej
i lepiej uwzglêdniæ wp³yw ró¿norodnych, a niepewnych czynników na wynik finansowy
ca³ego uk³adu. Bêdzie to uwzglêdniane w kolejnych wersjach modelu. Tu model bêdzie
uproszczony, gdy¿ jest to pierwsze podejœcie do zagadnienia analizy ryzyka w bilateralnym
monopolu kopalni i elektrowni.
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Rys. 5. Jednostkowe koszty eksploatacji (wydobycia) [PLN/Mg]

Fig. 5. Average cost of excavation (mining) [PLN/Mg]

Rys. 6. Jednostkowe koszty elektrowni bez kosztów zakupu paliwa (koszty przetworzenia wêgla na energiê)

[PLN/Mg]

Fig. 6. Average cost of electric energy production without cost of purchased fuel

(cost of lignite transformation into energy) [PLN/Mg]

Rys. 7. Udzia³ zakupów pozwoleñ w ogólnej wielkoœci sprzeda¿y energii [%]

Fig. 7. Amount of gas emission allowances purchase in total energy sales [%]



4.2. S y m u l a c j e

Procedura symulacji Monte Carlo sk³ada siê z kilku etapów. Poczynaj¹c od opracowania
modelu z uwzglêdnieniem kosztów kopalni i elektrowni, okreœlenia rozk³adów prawdo-
podobieñstwa zmiennych wejœciowych, przyjêcia wystêpowania korelacji pomiêdzy nimi,
koñcz¹c na procesie symulacji wraz z analiz¹ otrzymanych wyników.

Metoda ta rozpatruje zakres zmiennoœci parametrów przyjmowanych jako zmienne
losowe. Symulacja to sukcesywny proces generowania liczb losowych stosownie do wy-
branych rozk³adów prawdopodobieñstwa ka¿dego parametru wejœciowego. Uzyskane war-
toœci wstawiane s¹ w odpowiednie komórki modelu – arkusza kalkulacyjnego, po czym
nastêpuje jego przeliczenie. Operacja powtarzana n-krotnie generuje zbiór wartoœci, który
poddany jest analizie statystycznej. Ostatecznym wynikiem symulacji s¹ zbiory mo¿liwych
wartoœci parametrów z prawdopodobieñstwami ich pojawienia siê. Koñcowym etapem jest
ich wnikliwa interpretacja. Analiza tych rozk³adów okreœla prawdopodobieñstwo poja-
wienia siê pewnych zdarzeñ jak np. ryzyko w op³acalnoœci produkcji energii elektrycznej
z wêgla brunatnego oraz rozk³ad potencjalnych zysków.

Metoda Monte Carlo nie podaje wprost odpowiedzi na stawiane pytanie, jak¹ œcie¿kê
decyzyjn¹ nale¿y podj¹æ, jak ma to miejsce w badaniach metodami klasycznymi. Ogromna
iloœæ wyników symulacyjnych czasami „odstrasza” od jej stosowania i nie jest przez to tak
popularna. Interpretacja wyników symulacji wymaga bowiem szerokiej wiedzy z zakresu
probabilistyki i doœwiadczenia. Setki wariantów i mo¿liwych scenariuszy rozwi¹zañ nie
zachêcaj¹ konserwatywnych u¿ytkowników metod deterministycznych do przejœcia w œwiat
metod stochastycznych.

Pe³na analiza ryzyka u³atwia³aby podejmowanie decyzji inwestycyjnych w uk³adzie
kopalnia – elektrownia. Jednak z uwagi na ograniczony dostêp do danych finansowych
poszczególnych przedsiêbiorstw ocena ryzyka dla rzeczywistych danych jest ograniczona.
W niniejszej pracy bazowano na danych ze studialnego modelu z³o¿a wêgla brunatnego oraz
szacunkowych kosztów kopalñ i elektrowni, dlatego wyniki maj¹ jedynie charakter pogl¹-
dowy.
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Rys. 8. Udzia³ kosztów u¿ytkowania œrodowiska [%]

Fig. 8. Amount of costs of environment usage in total cost [%]



Do przeprowadzenia symulacji wykorzystano oprogramowanie Crystal Ball ver. 7.3
amerykañskiej firmy Decisioneering Inc.. Model bilateralnego monopolu zbudowano w ar-
kuszu Excel w taki sposób by ca³y arkusz uzale¿niony by³ od kluczowych parametrów
opisanych wczeœniej. Wszystkie zmienne wejœciowe zosta³y zdefiniowane jako za³o¿enia
(assumptions) modelu symulacyjnego z podanymi wy¿ej rozk³adami i korelacjami. Zde-
finiowano równie¿ 102 prognozy (forecasts), które s¹ zmiennymi wynikowymi. W³aœnie dla
nich program zgromadzi³ zestaw wyników symulacji i podda³ je obróbce statystycznej
pozwalaj¹cej na ocenê rezultatów symulacji.

4.3. P r e z e n t a c j a i d y s k u s j a w y n i k ó w s y m u l a c j i

Przeprowadzono 200 000 symulacji uzyskuj¹c szereg rezultatów i wykresów. Z uwagi na
to, ¿e dla wyjœciowych parametrów w deterministycznym modelu optymalnym wyrobiskiem
okaza³o siê wyrobisko 13-te zbadano jakie wartoœci zysku osi¹gnê³y przy jego eksploatacji
kopalnia, elektrownia i jaki by³by ³¹czny zysk pionowo zintegrowanej firmy. Wyniki
przedstawiono w postaci histogramu z dobranym rozk³adem oraz naniesionymi wartoœciami:
œredni¹, œredni¹ +/– odchylenie standardowe oraz prawdopodobieñstwo uzyskanie dodat-
niego wyniku finansowego.

Okaza³o siê, ¿e jedynie zysk elektrowni obarczony jest niewielkim ryzykiem poniesienia
straty. Wynosi ono zaledwie 2,84%, co jest prawie bez znaczenia, zw³aszcza, gdy wartoœæ
oczekiwana wynios³a 24,92 mld PLN. Prawie 100% wyników symulacji dla ³¹cznego zysku
przyjê³o wartoœæ dodatni¹ w przedziale od 0–77 mld PLN. Oczekiwana, niezdyskontowana
wartoœæ przedsiêwziêcia eksploatacji z³o¿a wêgla brunatnego i produkcji energii elek-
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Rys. 9. Histogram i wyniki badañ statystycznych zysków elektrowni przy eksploatacji wyrobiska nr 13

Fig. 9. Histogram and statistics of power plant profits for the ultimate pit No 13



trycznej w pobliskiej elektrowni wynosi oko³o 38,7 mld PLN, co daje podstawy do powa¿-
nych przypuszczeñ, ¿e jest ono op³acalne.

Pe³n¹ analizê op³acalnoœci mo¿na wykonaæ dopiero po zaplanowaniu postêpu wyrobiska
i symulacji jego rozwoju wraz z wygenerowaniem strumienia kopaliny (jej iloœci i jakoœci)
oraz zwi¹zanych z tym przep³ywów finansowych, a nastêpnie ich zdyskontowaniu do
wartoœci aktualnej. Pozwoli³oby to porównaæ niezbêdne nak³ady inwestycyjne z przysz³ymi
przep³ywami. Proces ten mo¿e byæ kontynuowany w tym samym programie, który pos³u¿y³
do wygenerowania „zagnie¿d¿onych wyrobisk docelowych” tj. w programie NPVScheduler.
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Rys. 10. Histogram i wyniki badañ statystycznych zysków kopalni przy eksploatacji wyrobiska nr 13

Fig. 10. Histogram and statistics of mine profits for the ultimate pit No 13

Rys. 11. Histogram i wyniki badañ statystycznych ³¹cznych zysków przy eksploatacji wyrobiska nr 13

Fig. 11. Histogram and statistics of joint profits for the ultimate pit No 13



Na³o¿enie wszystkich 3 rozk³adów zysków dla wyrobiska 13-go na jednym wykresie
pozwala oceniæ, która firma ponosi ryzyko zwi¹zane z niepewnoœci¹ przysz³ych cen energii
i pozwoleñ na emisjê gazów. Ryzyko jest zobrazowane du¿ym rozrzutem wyników i mo¿e
byæ mierzone odchyleniem standardowym lub inna miar¹ rozrzutu. Firm¹, która ponosi naj-
wiêksze ryzyko jest elektrownia. Jej ryzyko przeniesione jest równie¿ na ³¹czne zyski ca³ego
uk³adu. Z uwagi jednak na przesuniêcie wyników w stronê dodatnich wartoœci ryzyko
poniesienia straty przez ca³y uk³ad jest praktycznie zerowe.

Zestawienie danych o wygenerowanych zyskach kopalni i elektrowni oraz ³¹cznych
zyskach ca³ego uk³adu pos³u¿y³o do wizualnej prezentacji kwartylowych pasm dla wszyst-
kich wyrobisk docelowych (rys. 13–15). Ich analiza pokazuje, ¿e zyski kopalni przy cenach
wêgla gwarantowanych kontraktami d³ugoterminowymi s¹ niezagro¿one (poza wyrobiskami
1–3).

Podobnie jest dla ³¹cznego zysku, który mo¿e zmieniaæ siê w szerokich granicach i tylko
dla du¿ych wyrobisk pojawia siê niewielkie prawdopodobieñstwo poniesienia straty. Nie-
stety dla elektrowni ryzyko poniesienia straty jest znacz¹ce (rys. 14) i pojawia siê prak-
tycznie od 1-ego wyrobiska. Od wyrobiska 14-go wynosi oko³o 12,5%, a od 24-go ju¿ 50%.
Pocz¹wszy od wyrobiska 28-go przekracza 75%. Znamienne jest, ¿e dla tych wyrobisk zyski
kopalni s¹ niezagro¿one. Ryzyko zmian cen energii i pozwoleñ na emisje w ca³oœci ponosi
wiêc elektrownia. Wprawdzie nie uwzglêdniono tu ryzyka geologicznego zwi¹zanego
z niepewnoœci¹ rozpoznania z³o¿a, jednak i tak zapewne rozk³ad ryzyka by³y niesymetrycz-
ny – na niekorzyœæ elektrowni. Istotnym wnioskiem z analizy wykresu pasm kwartylowych
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Rys. 12. Rozk³ady zysków kopalni, elektrowni i ³¹cznych zysków dla wyrobiska nr 13 umieszczone na

wspólnym wykresie wraz z ich wartoœciami oczekiwanymi

Fig. 12. Distribution of mine, power plant and joint profits for the ultimate pit No.13 on a common chart

together with their expected values (means)
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Rys. 13. Zmiany kwartylowych pasm dla ³¹cznych zysków wokó³ ich mediany dla wyrobisk docelowych 1-34

Fig. 13. Changes of quartile (certainty) bands for joint profits around its median for ultimate pits No 1-34

Rys. 14. Zmiany kwartylowych pasm dla zysków elektrowni wokó³ ich mediany dla wyrobisk docelowych 1-34

Fig. 14. Changes of quartile (certainty) bands for power plant profits around its median for ultimate pits

No 1-34



dla ³¹cznego zysku (rys. 13) jest praktyczny brak ryzyka straty dla obu podmiotów po-
traktowanych ³¹cznie dla wszystkich wyrobisk. Co wiêcej poziom mediany dla ³¹cznego
zysku z eksploatacji optymalnego wyrobiska 13-tego pozostaje utrzymany, a¿ do wyrobiska
20-tego, przy pomijalnie ma³ym wzroœcie prawdopodobieñstwa pojawienia siê straty. Jest to,
poza ju¿ wczeœniej zauwa¿onymi korzyœciami z integracji pionowej (Jurdziak 2006a,b),
koronny argument przemawiaj¹cy na jej rzecz. Elektrownia po po³¹czeniu z kopalni¹ osi¹ga
niebywa³¹ redukcjê ryzyka, na które jest nara¿ona w zwi¹zku z niepewnoœci¹, co do
przysz³ej ceny energii i kosztów zakupu pozwoleñ na emisjê gazów cieplarnianych. Dodat-
kowo obie firmy mog¹ pozwoliæ sobie na eksploatacjê znacznie wiêkszych wyrobisk ni¿
w przypadku dwóch w³aœcicieli i wynegocjowanej ceny wêgla. Wspólnie mog¹ bowiem nie
tylko zoptymalizowaæ ³¹czny zysk, lecz równie¿ istotnie zredukowaæ ryzyko dzia³ania na
niepewnym rynku energetycznym.

Wykonane symulacje pozwalaj¹ równie¿ przeprowadziæ analizê wra¿liwoœci zysku elek-
trowni i ³¹cznego zysku na zmianê parametrów wejœciowych. Mo¿na zbadaæ ich udzia³
w wariancji zysku oraz korelacjê z analizowanymi zmiennymi (rys. 16).

Niestety, z uwagi na wprowadzone korelacje parametrów wejœciowych dla wiêkszoœci
z nich nie da siê okreœliæ ich czystego wp³ywu na analizowane zyski. Mo¿liwoœæ zaburzenia
wp³ywu oznaczono gwiazdkami. Najwiêkszy wp³yw na zysk elektrowni i ³¹czny zysk (blisko
50%) ma cena energii. O ponad po³owê mniejszy koszt pozwoleñ (20%). Zaburzenie wp³ywu

145

Rys. 15. Zmiany kwartylowych pasm dla zysków kopalni wokó³ ich mediany dla wyrobisk docelowych 1-34

Fig. 15. Changes of quartile (certainty) bands for mine profits around its median for ultimate pits No 1-34



widaæ tu w znaku, gdy¿ wzrost kosztów pozwoleñ powinien zmniejszaæ zysk. Dodatnie
skorelowanie ich z cen¹ energii, co jest nieuchronne, zaburza kierunek zmian. Podobnie jest
z kosztem u¿ytkowania œrodowiska, które te¿ skorelowano pozytywnie z cenami energii.
Zapewne warto by³oby zbadaæ ten wp³yw bez tych korelacji. Wp³yw ten zademonstrowano
na rysunku 17.
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Rys. 16. Wyniki analizy wra¿liwoœci prognozowanych wartoœci zysku elektrowni i ³¹cznego zysku na zmiany

za³o¿eñ (symulowanych zmiennych losowych) pokazane jako udzia³y w wariancji i korelacje z wynikami.

Dane oznaczone gwiazdkami (*) mog¹ byæ myl¹ce ze wzglêdu na przyjête zale¿noœci pomiêdzy zmiennymi

Fig. 16. Outcomes of sensitivity analysis of forecasted power plant and joint profits as a result of changes of

assumptions (simulated random variables) shown as a contribution to variance and correlation with results.

Data denoted by asterisk (*) can be misleading due to assumed correlations between input parameters

Rys. 17. Wyniki analizy wra¿liwoœci prognozowanych wartoœci zysku elektrowni i ³¹cznego zysku na zmiany

za³o¿eñ (symulowanych zmiennych losowych) pokazane jako udzia³y w wariancji i korelacje z wynikami bez

uwzglêdnienia korelacji pomiêdzy parametrami wejœciowymi

Fig. 17.Outcomes of sensitivity analysis of forecasted power plant and joint profits as a result of changes of

assumptions (simulated random variables) shown as a contribution to variance and correlation with results

without assumed correlations between input parameters



Jak mo¿na zauwa¿yæ g³ównym czynnikiem wp³ywaj¹cym na oba zyski jest teraz tylko
cena energii, która ma 88–89% udzia³ w wariancji zysków oraz 93% korelacjê z wynikami.
Pozosta³e parametry maj¹ odwrotny wp³yw, przy czym wp³yw kosztu pozwoleñ (–3,8%
udzia³u w wariancji i –19% korelacji z wynikami) jest mniejszy ni¿ jednostkowych kosztów
elektrowni (–4,5% i – 21% odpowiednio). Wynika to z faktu, ¿e za³o¿ony udzia³ pozwoleñ
w sprzeda¿y energii nie mo¿e przekroczyæ poziomu 33%.

Usuniêcie za³o¿onych korelacji pomiêdzy parametrami wejœciowymi w niewielkim stop-
niu pogarsza rozk³ad ³¹cznych zysków i zysku elektrowni dla wyrobiska 13-go. Ryzyko
poniesienia straty dla ³¹cznego zysku wynios³o nieca³e 0,5%, przy wartoœci oczekiwanej
ni¿szej zaledwie o 1,186 mld PLN (spadek o 3,1%). Dla elektrowni ryzyko straty wzros³o do
8,1% (o 185%, co potwierdza tezê o jej du¿ej wra¿liwoœci na ryzyko), a œrednia okaza³a siê
ni¿sza o 1,18 mld PLN (spadek o 4,7%).

Na rysunku 19 przedstawiono macierz diagramów punktowych obrazuj¹cych wzajemne
korelacje, zale¿noœci i inne relacji pomiêdzy parami parametrów wejœciowych i badanych
zmiennych wynikowych z uwzglêdnieniem zadanych korelacji zmiennych wejœciowych.
Pozwala on wizualnie oceniaæ charakter i si³ê powi¹zania par analizowanych zmiennych.

Wnioski

Niew¹tpliwie analiza ryzyka stanowi cenne narzêdzie w ocenie op³acalnoœci produkcji
energii elektrycznej z wêgla brunatnego. Uzyskane wyniki nios¹ ze sob¹ bogate informacje,
przydatne w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych i operacyjnych w kontekœcie niepew-
noœci, co do poziomu cen energii i kosztów zakupu pozwoleñ na emisjê gazów.

Obecnie w Instytucie Górnictwa Politechniki Wroc³awskiej trwaj¹ prace nad scena-
riuszami rozwoju technologicznego przemys³u wydobycia i przetwórstwa wêgla bru-
natnego w ramach programu Foresight kierowanego przez Poltegor Instytut. W ramach
tego projektu planowane s¹ prace nad rzeczywistym modelem ekonomicznym kopalni
i elektrowni Legnica z uwzglêdnieniem modelu bilateralnego monopolu. W miarê mo¿-
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Rys. 18. Histogramy i wyniki badañ statystycznych ³¹cznych zysków i zysków elektrowni dla wyrobiska

13-go

Fig. 18. Histograms and statistics of joint and power plant profits for the ultimate pit No 13



liwoœci i dostêpnych danych oraz prognoz model ten bêdzie uszczegó³awiany o kolejne
sk³adniki kosztowe (np. poziom zatrudnienia i wydajnoœci, iloœæ wypompowywanej wody,
koszty wykupu terenów, transportu mas itp.) by pos³u¿yæ nie tylko do oceny op³acalnoœci
eksploatacji tego z³o¿a, ale równie¿ zoptymalizowaæ jego rozwój i oceniæ ryzyko zwi¹zane
z podjêciem tej inwestycji.

Istotnym czynnikiem ryzyka s¹ przysz³e ceny energii oraz koszty zakupu pozwoleñ na
emisjê gazów cieplarnianych oraz poziom przyznanych limitów wp³ywaj¹cy na popyt na
pozwolenia, a tym samym na ich ceny. W zwi¹zku ze wzrostem gospodarczym mo¿na
oczekiwaæ, ¿e popyt na energiê bêdzie rosn¹æ, a p³ytkie nadwy¿ki mocy produkcyjnych
w elektrowniach szybko siê wyczerpi¹. Oznaczaæ to bêdzie wzrost kosztów pozwoleñ, ale
równie¿ wzrost cen energii, co redukuje zagro¿enie ze zmniejszenia siê op³acalnoœci pro-
dukcji energii z wêgla brunatnego.

Wa¿nym wnioskiem z przeprowadzonych badañ jest istotna redukcja ryzyka elektrowni
poprzez po³¹czenie (zintegrowanie) jej z kopalni¹. Nie tylko usuwa to prawdopodobieñstwo
poniesienia straty, ale zapewnia mo¿liwoœæ eksploatacji du¿ych wyrobisk, które nie zosta-
³yby wybrane w przypadku nale¿enia obu stron do dwóch ró¿nych w³aœcicieli. Integracja
pionowa zwiêksza wiêc zasoby bilansowe wêgla i istotnie redukuje ryzyko. Obie strony
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Rys. 19. Macierz diagramów punktowych obrazuj¹cych si³ê i charakter korelacji, zale¿noœci i wzajemne

relacji pomiêdzy parami analizowanych zmiennych wynikowych i parametrów wejœciowych

Fig. 19. Matrix of scatter charts showing strength and character of correlations, dependencies, and other

relationships between pairs of analyzed variables (forecasts and assumptions) plotted against each other



dzia³aj¹c wspólnie lub ³¹cz¹c siê mog¹ nie tylko zmaksymalizowaæ ³¹czny zysk, lecz równie¿
istotnie zredukowaæ ryzyko dzia³ania na niepewnym rynku energetycznym.

Artyku³ powsta³ w ramach projektu celowego „Foresight” nr WKP_1/1.4.5/2/2006/4/7/585/2006 „Scenariusze

rozwoju technologicznego przemys³u wydobycia i przetwórstwa wêgla brunatnego” realizowanego przez kon-

sorcjum firm koordynowanych przez IGO „Poltegor-Instytut”
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LESZEK JURDZIAK, JUSTYNA WIKTOROWICZ

ELEMENTS OF RISK ANALYSIS DURING EVALUATION OF PROFITABILITY OF ENERGY PRODUCTION FROM LIGNITE

K e y w o r d s

Monte Carlo, simulation, Lerchs-Grossmann pit optimization, bilateral monopoly, vertical integration, risk
reduction

A b s t r a c t

Risk analysis is based on the bilateral monopoly model of lignite mine and power plant. The analysis is
concentrated on volatility of economic conditions influencing operation of the system contained from a mine and a
power plant leaving the deposit parameters volatility analysis for separate consideration. The basis for calculation
was created from set of nested ultimate pits optimally selected for different price levels of base lignite. They were
generated during parameterization process with usage of Lerchs-Grossmann pit optimization algorithm applied for
study model of the lignite deposit. The solution maximizing joint profits of the system is presented together with
sensitivity analysis of output upon changes in chosen parameters like: the electric energy price, costs of mine and
powers plant and costs of usage of environment. All of these parameters were treated as random variables for which
their distribution were chosen and output of Monte Carlo simulations discussed.
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Zarz¹dzanie ryzykiem w du¿ym projekcie w górnictwie wêgla

kamiennego

S ³ o w a k l u c z o w e

Górnictwo wêgla kamiennego, projet inwestycyjny, ocena ekonomicznej efektywnoœci, zarz¹dzanie ryzykiem

S t r e s z c z e n i e

Podejmuj¹c decyzjê o rozpoczêciu projektu inwestycyjnego musimy mieæ pewnoœæ, i¿ jego realizacja oraz
eksploatacja w przysz³oœci bêd¹ efektywne z ekonomicznego punktu widzenia. Inwestycje w górnictwie wêgla
kamiennego nale¿¹ do najwiêkszych zarówno pod wzglêdem zakresu, nak³adów oraz czasu realizacji. Realizacja
tych projektów wi¹¿e siê z ryzykiem.

W artykule przedstawiono problem zarz¹dzania ryzykiem w du¿ym projekcie inwestycyjnym zwi¹zanym
z rozbudow¹ kopalni. Do oceny ryzyka realizacji projektu zaproponowano metodê Monte Carlo.

Wprowadzenie

Funkcjonowanie przedsiêbiorstwa górniczego w warunkach z³o¿onego, zmiennego
i konkurencyjnego otoczenia wymaga koncentracji uwagi kierownictwa tego przedsiê-
biorstwa na problematyce kszta³towania warunków i mechanizmów jego rozwoju. Konku-
rencja miêdzy producentami wêgla kamiennego na rynku krajowym i miêdzynarodowym,
wysokie wymagania jakoœciowe stawiane przez odbiorców wêgla i coraz wy¿sze wymagania
ekologiczne stawiane przez otoczenie, to tylko niektóre czynniki zewnêtrzne, które przed-
siêbiorstwa górnicze musz¹ wzi¹æ pod uwagê w kreowaniu w³asnej przysz³oœci.

* Prof. dr hab. in¿., ** Dr in¿., Katedra Zarz¹dzania Przedsiêbiorstwem i Organizacji Produkcji, Wydzia³
Organizacji i Zarz¹dzania, Politechnika Œl¹ska.



Jednak kluczowym warunkiem gwarantuj¹cym rozwój przedsiêbiorstwa górniczego jest
odpowiednia baza zasobowa wêgla kamiennego. Potrzeba odbudowania bazy zasobowej
i zwi¹zana z tym koniecznoœæ budowy nowych poziomów i kopalñ, schodzenie z eks-
ploatacj¹ wêgla na coraz wiêksze g³êbokoœci i zwi¹zany z tym wzrost zagro¿eñ górniczych,
stosowanie nowoczesnych maszyn i urz¹dzeñ o wysokich wydajnoœciach, rosn¹ce wy-
magania stawiane przez pracowników kopalñ zwi¹zane z bezpieczeñstwem i komfortem
pracy, to równie wa¿ne czynniki wewnêtrzne, które nale¿y dostrzegaæ i uwzglêdniaæ w orga-
nizacji produkcji wêgla kamiennego.

1. Koncepcja rozbudowy kopalni

W 2006 roku w jednej ze spó³ek wêglowych powsta³ problem rozbudowy kopalni wêgla
kamiennego. Istot¹ rozbudowy kopalni mia³o byæ uruchomienie produkcji wêgla w nowym –
przyleg³ym obszarze górniczym, przy wykorzystaniu w maksymalnym stopniu istniej¹cej infra-
struktury wydobywczo-przeróbczej. Koncepcja udostêpnienia z³o¿a w nowym polu zosta³a
opracowana przez zespó³ projektowy z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Opracowana
koncepcja udostêpnienia z³o¿a zosta³a poddana ocenie z punktu widzenia efektywnoœci eko-
nomicznej realizacji inwestycji. Analiza ekonomicznej efektywnoœci inwestycji zosta³a opra-
cowana przez zespó³ z Politechniki Œl¹skiej. Z uwagi jednak na to, ¿e istot¹ dzia³añ inwes-
tycyjnych by³a rozbudowa czynnej kopalni, przeprowadzona ocena dotyczy³a ekonomicznej
efektywnoœci programu dzia³alnoœci ca³ej kopalni, uwzglêdniaj¹cego prowadzenie dzia³alnoœci
w obrêbie macierzystego obszaru koncesyjnego jak i w nowym polu wydobywczym.

Ocenê ekonomicznej efektywnoœci funkcjonowania kopalni przeprowadzono metod¹
Net Present Value (NPV). W ocenie ekonomicznej efektywnoœci przyjêto, ¿e analiza obej-
mie okres od 2006 roku do 2042 roku, w tym:

— lata 2007–2017, tj. okres od momentu rozpoczêcia procesu inwestycyjnego w nowym
polu do momentu przygotowania z³o¿a do eksploatacji,

— lata 2018–2042, tj. od rozpoczêcia eksploatacji nowego pola przy utrzymaniu do-
celowej zdolnoœci wydobywczej w wysokoœci oko³o 7 000 t/d netto do zakoñczenia
okresu obliczeniowego.

Ocena zosta³a sporz¹dzona na poziomie cen 2006 roku. Nak³ady inwestycyjne w ana-
lizowanym okresie 2006–2042 dla udostêpnienia i zagospodarowania nowego pola wynosz¹
2 235 945 tys. z³, w tym: budownictwo inwestycyjne 1 137 045 tys. z³ i zakupy gotowych
dóbr 1 098 900 tys. z³. Wartoœæ nak³adów inwestycyjnych w okresie od rozpoczêcia procesu
inwestycyjnego (w roku 2007) do uzyskania pierwszego wydobycia w 2018 r. wynosi 753
880 tys. z³. W nak³adach na realizacjê przedsiêwziêcia obejmuj¹cego udostêpnienie i za-
gospodarowanie nowego pola uwzglêdniono 10% rezerwê na nieprzewidziane wydatki
inwestycyjne. Wartoœæ nak³adów przewidzianych na dzia³alnoœæ inwestycyjn¹ w polu ma-
cierzystym KWK wynosi: 3 309 391 tys. z³, w tym na: budownictwo inwestycyjne 1 442 452
tys. z³ i zakupy gotowych dóbr 1 866 939 tys. z³. Ca³kowite nak³ady inwestycyjne prze-
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znaczone na dzia³alnoœæ inwestycyjn¹ w kopalni w latach 2007–2042 wynosz¹ 5 545 336 tys.
z³, w tym na: budownictwo inwestycyjne 2 579 497 tys. z³, zakupy gotowych dóbr 2 965 839
tys. z³. Przedstawione nak³ady inwestycyjne stanowi¹ zatem nak³ady na dzia³alnoœæ in-
westycyjn¹ kopalni w polu macierzystym oraz nak³ady na dzia³alnoœæ inwestycyjn¹ wy-
nikaj¹c¹ z udostêpnienia i zagospodarowania nowego pola.

W analizie efektywnoœci programu inwestycyjnego za³o¿ono jego finansowanie ze œrod-
ków w³asnych kopalni. Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e wartoœci œrodków pochodz¹cych
z amortyzacji œrodków trwa³ych KWK w latach 2006–2019, 2027–2028, 2032, 2037–2038
i 2042 nie wystarcz¹ na pokrycie potrzeb inwestycyjnych. W zwi¹zku z tym dla finanso-
wania programu inwestycyjnego kopalni nale¿y przeznaczyæ w tych latach dodatkowe
œrodki finansowe spó³ki w ³¹cznej wysokoœci 1 270 619 tys. z³.

2. Rachunek ekonomicznej efektywnoœci inwestycji

Podstaw¹ rachunku oceny ekonomicznej efektywnoœci przedsiêwziêcia jest wartoœæ
przep³ywów pieniê¿nych netto (NCF). Stanowi¹ one ró¿nicê miêdzy strumieniem wp³ywów
a strumieniem wydatków zrealizowanych w poszczególnych latach okresu objêtego rachun-
kiem. Wartoœæ zaktualizowana netto (NPV) jest sum¹ przep³ywów pieniê¿nych netto (NCF)
w ca³ym okresie objêtym rachunkiem, zdyskontowanych na moment pocz¹tkowy, przy sta³ym
poziomie stopy dyskontowej [4]. Wartoœæ ta wyra¿a wielkoœæ korzyœci jakie przedsiêwziêcie
mo¿e przynieœæ inwestorowi. Na podstawie opracowanej prognozy przyp³ywów pieniê¿nych
dla kopalni obliczono wartoœci NPV w latach 2007–2042. Dla przyjêtego sposobu finan-
sowania przedsiêwziêcia inwestycyjnego œrodkami w³asnymi wartoœæ zaktualizowana netto
wynosi: NPV = 1 269 798 tys. z³. Dodatnia wartoœæ NPV wskazuje, ¿e funkcjonowanie KWK
w latach 2007–2042, uwzglêdniaj¹ce prowadzenie dzia³alnoœci w obrêbie macierzystego
obszaru koncesyjnego jak i w nowym polu, bêdzie ekonomicznie efektywne.

3. Ryzyko realizacji projektu

Podstaw¹ do podjêcia decyzji o realizacji inwestycji powinien byæ wskaŸnik oceny
ekonomicznej efektywnoœci inwestycji, np. NPV [2]. Jednak wartoœci wiêkszoœci elementów
rachunku oceny, przy zastosowaniu tego wskaŸnika, nie s¹ znane a priori w sposób pewny –
s¹ one obarczone niepewnoœci¹. Wynikiem niepewnoœci informacji o wartoœciach tych
parametrów jest ryzyko nie uzyskania spodziewanego poziomu ekonomicznej efektywnoœci
inwestycji. Podstaw¹ neutralizowania ryzyka realizacji projektu jest identyfikacja ryzyka
projektu, a przede wszystkim jego ocena i pomiar.

Mo¿na wyró¿niæ czynniki, które mog¹ spowodowaæ ró¿nice w szacunku i rzeczywistej
wartoœci uzyskanej efektywnoœci inwestycji. Nazywa siê je czynnikami ryzyka i mo¿na je
podzieliæ na dwie grupy:
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1. Czynniki wewnêtrzne ryzyka. Mo¿na tu wymieniæ warunki naturalne z³o¿a, które
wp³ywaj¹ na wielkoœæ nak³adów inwestycyjnych, koszt w³asny wydobycia i cykl
realizacji inwestycji, a tak¿e jakoœæ wêgla w z³o¿u, która wp³ywa na cenê zbytu
wêgla.

2. Czynniki zewnêtrzne ryzyka. Mo¿na tu wymieniæ poziom cen towarów i us³ug, który
wp³ywa na wielkoœæ nak³adów inwestycyjnych na realizacjê inwestycji i na koszt eks-
ploatacji z³o¿a oraz poziom cen zbytu wêgla na rynku.
Powy¿sze czynniki oddzia³ywuj¹ na poziom ryzyka projektowanej inwestycji i pojawiaj¹

siê wskutek niedoskona³oœci i b³êdów oszacowania warunków naturalnych z³o¿a oraz iloœci
i jakoœci kopaliny w z³o¿u. Pojawiaj¹ siê równie¿ wskutek b³êdnych decyzji projektowych
lub niezrealizowania w pe³ni podjêtych decyzji, a tak¿e niedoskona³oœci w oszacowaniu
poziomu cen w przysz³oœci.

Wymienione czynniki ryzyka powoduj¹ niepewnoœæ informacji wejœciowych do procesu
projektowania i tym samym do rachunku efektywnoœci inwestycji. Trudno jest mierzyæ
poziom tej niepewnoœci i jej oddzia³ywanie na poziom ekonomicznej efektywnoœci in-
westycji. Nale¿a³oby wiêc mówiæ o przedzia³ach zmiennoœci parametrów decyduj¹cych
o poziomie ekonomicznej efektywnoœci, w których ich wartoœci zaistniej¹ z okreœlonymi
prawdopodobieñstwami. Prowadzi to do sytuacji okreœlania wielkoœci parametrów bez-
poœrednio wp³ywaj¹cych na efektywnoœæ inwestycji za pomoc¹ ich rozk³adów prawdopo-
dobieñstwa. Zamiast okreœlania wartoœci NPV w sposób deterministyczny (jedna okreœlona
wartoœæ) nale¿y ustaliæ jej zmiennoœæ, czyli rozk³ad prawdopodobieñstwa wskaŸnika oceny
ekonomicznej efektywnoœci inwestycji. Traktowany on jest tutaj jako zmienna losowa.
W celu okreœlenia wartoœci wskaŸnika oceny ekonomicznej efektywnoœci programu dzia-
³alnoœci kopalni na podstawie jego funkcji gêstoœci przyjêto wartoœæ œredni¹ rozk³adu
prawdopodobieñstwa. Wartoœæ ta wydaje siê byæ parametrem najbardziej reprezentatywnym
do oszacowania poziomu ekonomicznej efektywnoœci inwestycji.

Do oceny ryzyka towarzysz¹cego efektywnoœci programu dzia³alnoœci kopalni przyjêto
parametr charakteryzuj¹cy rozproszenie (dyspersjê) rozk³adu prawdopodobieñstwa, którym
jest odchylenie standardowe.

Przyjêto, ¿e ryzyko jest zwi¹zane z prawdopodobieñstwem wyst¹pienia okreœlonych
zdarzeñ gospodarczych, odwzorowanych za pomoc¹ odpowiedniego modelu [3]. Ryzyko
realizacji inwestycji (RNPV) wed³ug tej zasady definiuje siê nastêpuj¹co:

RNPV = p(NPV < 0)

Dla inwestycji warunek NPV < 0 œwiadczy o braku efektywnoœci inwestycji, a w zwi¹zku
z tym o nieefektywnym wydatkowaniu nak³adów inwestycyjnych. Dlatego prawdopodo-
bieñstwo zaistnienia takiej sytuacji okreœla siê mianem ryzyka realizacji inwestycji.
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4. Zastosowanie symulacji Monte Carlo do oceny ryzyka budowy nowej kopalni

wêgla kamiennego

Do pomiaru i oceny ryzyka budowy kopalni wêgla kamiennego zosta³a zastosowana
metoda empiryczna bazuj¹ca na za³o¿eniu, ¿e zmiennoœæ, czyli rozk³ad prawdopodobieñ-
stwa wskaŸnika oceny ekonomicznej efektywnoœci inwestycji, zale¿y od zmiennoœci ka¿-
dego z parametrów, które wp³ywaj¹ na jego poziom. Rozk³ad prawdopodobieñstwa wskaŸ-
nika oceny jest uzyskiwany na drodze symulacji Monte Carlo.

Punktem wyjœcia do symulacji s¹ funkcje gêstoœci prawdopodobieñstwa ka¿dego z pa-
rametrów wp³ywaj¹cych na poziom efektywnoœci, zwane profilami niepewnoœci. W wyniku
symulacji uzyskuje siê empiryczn¹ funkcjê rozk³adu prawdopodobieñstwa wskaŸnika oceny
ekonomicznej efektywnoœci inwestycji. Metoda Monte Carlo symuluje pewn¹ sytuacjê
rzeczywist¹ poprzez generowanie zbioru wartoœci ustalonych zmiennych losowych.

Dla ka¿dego wylosowanego zbioru ich wartoœci oblicza siê jedn¹ losow¹ wartoœæ wskaŸ-
nika oceny ekonomicznej efektywnoœci inwestycji. Podstaw¹ do generowania wartoœci
wymienionych zmiennych losowych s¹ ich profile niepewnoœci. Powtarzanie symulacji
odpowiedni¹ iloœæ razy pozwala uzyskaæ rozk³ad prawdopodobieñstwa wskaŸnika oceny
ekonomicznej efektywnoœci inwestycji. Przebieg postêpowania w omawianej metodzie em-
pirycznej przy zastosowaniu symulacji Monte Carlo zobrazowano na rysunku 1. Mo¿na
w nim wyró¿niæ nastêpuj¹ce kroki:

Krok 1. Ustalenie profilu niepewnoœci (rozk³ad prawdopodobieñstwa), a tym samym
dystrybuanty, ka¿dej ze zmiennych losowych wp³ywaj¹cych na poziom ekonomicznej efek-
tywnoœci inwestycji. W przypadku rozbudowy kopani wêgla kamiennego tymi zmiennymi
s¹:

— wielkoœæ nak³adów inwestycyjnych,
— wielkoœæ sprzeda¿y wêgla,
— cena sprzeda¿y wêgla,
— koszty produkcji,
— stopa dyskontowa.
Ustalenie rozk³adu prawdopodobieñstwa zmiennej losowej w sensie klasycznym (praw-

dopodobieñstwo obiektywne) rozumianego jako czêstoœæ wystêpowania odpowiedniego
zdarzenia jest trudne lub wrêcz niemo¿liwe w przypadku, gdy dane zdarzenie nie nast¹pi³o
w przesz³oœci lub wystêpowa³o rzadko. Z pomoc¹ przychodzi wówczas mo¿liwoœæ ustalenia
prawdopodobieñstwa subiektywnego.

W prezentowanym modelu jest ono ustalane w oparciu o opinie ekspertów odnoœnie do
mo¿liwoœci zaistnienia danego zdarzenia losowego. Po przeprowadzeniu niezbêdnej we-
ryfikacji z uwagi na statystyczn¹ jednorodnoœæ próbki, wyniki przeprowadzonych ankiet
wprowadzane s¹ do modelu obliczeniowego. Na tej podstawie model oblicza rozk³ad
prawdopodobieñstwa dla ka¿dego z przyjêtych parametrów. W niniejszych rozwa¿aniach
pominiêto opis sposobu przekszta³ceñ subiektywnych ocen ekspertów do postaci ich profili
niepewnoœci. Rozwa¿ania na ten temat s¹ zawarte w [2]. Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e
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Rys. 1. Model oceny ryzyka realizacji inwestycji z wykorzystaniem symulacji Monte Carlo

Fig. 1. Model of risk assessment method with making use of Monte Carlo simulatin



przyjêto za³o¿enie, i¿ profile niepewnoœci poszczególnych parametrów maj¹ rozk³ady nor-
malne i dla ka¿dego z nich nale¿y ustaliæ wartoœæ œredni¹ i odchylenie standardowe.

Krok 2. Dla ka¿dej ze zmiennych losowych w oparciu o ustalony profil niepewnoœci,
generuje siê jej wartoœæ. Uzyskanie wartoœci przyjêtych zmiennych losowych oznacza
zrealizowanie pierwszej symulacji.

Krok 3. Oblicza siê wartoœæ wskaŸnika oceny ekonomicznej efektywnoœci inwestycji
przy wykorzystaniu zbioru piêciu wartoœci zmiennych losowych.

Kroki 2 i 3 powtarza siê a¿ do zrealizowania ¿¹danej iloœci symulacji.
Krok 4. Tworzy siê funkcjê rozk³adu wskaŸnika oceny ekonomicznej efektywnoœci

inwestycji, na jej podstawie tworzy siê profil ryzyka oraz oblicza siê: wartoœæ oczekiwan¹
wskaŸnika oceny, jego odchylenie standardowe, prawdopodobieñstwo poniesienia strat i ich
wartoœæ oczekiwan¹.

Ocena ryzyka realizacji przedsiêwziêcia inwestycyjnego (budowa kopalni wêgla ka-
miennego) z wykorzystaniem metody Monte Carlo, z uwagi na du¿¹ iloœæ cykli oblicze-
niowych, wymaga u¿ycia komputera. Opracowano model komputerowy dla oceny ryzyka
realizacji inwestycji w oparciu o arkusz kalkulacyjny MS EXCEL[1] (rys.1).

5. Ocena ryzyka budowy kopalni wêgla kamiennego

Program dzia³alnoœci kopalni, w tym udostêpnienie nowego pola zosta³o poddane ocenie
dziewiêciu ekspertów z uwagi na zewnêtrzne czynniki ryzyka prowadzenia dzia³alnoœci
inwestycyjnej, tj.:

— poziom cen zbytu wêgla,
— poziom kosztu w³asnego,
— œrednia dobowa sprzeda¿ wêgla kamiennego,
— wielkoœæ nak³adów inwestycyjnych na realizacjê programu inwestycyjnego,
— stopa dyskontowa.
Dla ka¿dego z wymienionych parametrów uzyskano rozk³ady prawdopodobieñstwa

charakteryzuj¹ce oszacowania zarówno poszczególnych ekspertów jak i jeden rozk³ad praw-
dopodobieñstwa (profil niepewnoœci) charakteryzuj¹cy ka¿dy parametr. Na podstawie pro-
filów niepewnoœci poszczególnych parametrów przeprowadzono symulacjê sytuacji rzeczy-
wistej w zakresie kszta³towania siê wartoœci wskaŸnika oceny ekonomicznej efektywnoœci
NPV.

Przeprowadzona symulacja Monte Carlo pozwoli³a uzyskaæ funkcjê gêstoœci prawdo-
podobieñstwa wskaŸnika oceny. Funkcja ta zosta³a przedstawiona na rysunku 2.

Maj¹c ustalon¹ funkcjê gêstoœci prawdopodobieñstwa wskaŸnika oceny ekonomicznej
efektywnoœci programu inwestycyjnego obliczono:

— wartoœæ maksymaln¹ wskaŸnika NPV 2 986 483 tys. z³
— wartoœæ minimaln¹ wskaŸnika NPV 1 475 456 tys. z³
— wartoœæ œredni¹ wskaŸnika NPV 674 358 tys. z³
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— odchylenie standardowe wskaŸnika NPV 591 533 tys. z³
— prawdopodobieñstwo poniesienia strat 0,095
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e uzyskana w wyniku obliczeñ wartoœæ oczekiwana NPV jest zna-

cznie ni¿sza (674 358 tys. z³) od wartoœci oczekiwanej obliczonej przy danych deter-
ministycznych (1 269 798 tys. z³).

Na rysunku 3 przedstawiono profil ryzyka wskaŸnika oceny ekonomicznej efektywnoœci
inwestycji. Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e profil ryzyka, mimo i¿ przybli¿a problem podjêcia
decyzji inwestycyjnej do sytuacji rzeczywistej, nie dostarcza ¿adnej normy decyzyjnej
odnoœnie realizacji inwestycji. St¹d niezbêdne staje siê ustalenie norm decyzyjnych dla
w³aœciwej oceny ryzyka realizacji inwestycji. Pozwala to w konsekwencji na ustalenie
w³aœciwych dzia³añ dla ograniczenia lub neutralizowania ryzyka. Umo¿liwia on klasyfikacjê
projektów z uwagi na prawdopodobieñstwo poniesienia strat. Na rysunku 4 zaznaczono
pó³proste które s¹ miejscem geometrycznym punktów (�, �) w wartoœci prawdopodobieñ-
stwa poniesienia strat równej 10%, 67% i 90%. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e powy¿sze wielkoœci
prawdopodobieñstwa poniesienia strat (10%, 67%, 90%) zosta³y przyjête arbitralnie [2] i do
sporz¹dzenia diagramu decyzyjnego mo¿na przyjmowaæ równie¿ inne wielkoœci wed³ug
uznania podmiotu decyzyjnego. Powy¿sze trzy pó³proste wydzielaj¹ cztery strefy z uwagi na
prawdopodobieñstwo poniesienia strat, które mo¿na interpretowaæ w nastêpuj¹cy sposób:
1. Strefa „REALIZOWAÆ PROJEKT”. Je¿eli stosunek �/� klasyfikuje projekt do tej strefy,

to mo¿e on byæ traktowany jako nadaj¹cy siê do realizacji, tzn. istnieje pewnoœæ lub
prawie pewnoœæ uzyskania efektywnoœci inwestycji, przy prawdopodobieñstwie po-
niesienia strat mniejszym od 10%.

2. Strefa „ZANIECHAÆ PROJEKT”. Je¿eli stosunek �/� klasyfikuje projekt do tej strefy,
to powinno siê zaniechaæ jego realizacji, gdy¿ istnieje pewnoœæ nie uzyskania efek-
tywnoœci inwestycji przy prawdopodobieñstwie równym 90%.
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Rys. 2. Funkcja gêstoœci prawdopodobieñstwa wskaŸnika oceny ekonomicznej efektywnoœci NPV

Fig. 2. Probability density function for coal sale price



3. Strefa „BADAÆ PROJEKT”. Strefê tê ograniczaj¹ dwie pó³proste o prawdopodobieñ-
stwie poniesienia strat pomiêdzy 10 i 67%. Je¿eli stosunek �/� klasyfikuje projekt do tej
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Rys. 3. Profil ryzyka wskaŸnika oceny ekonomicznej efektywnoœci NPV

Fig. 3. Risk profile of economic effectivenes assessment indicator

Rys. 4. Diagram decyzyjny

Fig. 4. Decision diagram



strefy, z³o¿e lub otoczenie rynkowe musi byæ lepiej rozpoznane aby decyzja by³a
mo¿liwa.

4. Strefa „W REZERWIE”. Strefê tê ograniczaj¹ dwie pó³proste o prawdopodobieñstwie
poniesienia strat 67 i 90%. Je¿eli stosunek �/� klasyfikuje projekt do tej strefy, nawet po
serii dodatkowych badañ, projekt nale¿y zachowaæ w rezerwie w oczekiwaniu na decyzje
póŸniejsze.
Obliczono wskaŸnik ryzyka (jako stosunek �/�, tj. odchylenia standardowego do war-

toœci oczekiwanej) programu dzia³alnoœci kopalni. WskaŸnik ryzyka wynosi: Wr(NPV) =
0,78. Wartoœæ wskaŸnika ryzyka wskazuje, ¿e program inwestycyjny kwalifikuje siê do
pierwszej grupy ryzyka. Bior¹c to pod uwagê mo¿na stwierdziæ, ¿e program inwestycyjny
kopalni, obejmuj¹cy udostêpnienie nowego pola charakteryzuje siê stosunkowo niskim
poziomem ryzyka. Oznacza to, ¿e mo¿na podj¹æ dzia³alnoœæ inwestycyjn¹ w kopalni w ob-
rêbie macierzystego obszaru koncesyjnego jak i nowego rejonu w latach 2007–2042 wed³ug
opracowanego programu. Na mo¿liwoœæ dzia³alnoœci w kopalni wskazuje równie¿ niskie
prawdopodobieñstwo poniesienia strat, które wynosi 0,095.

Wnioski

Realizacja ka¿dego projektu jest obarczona ryzykiem niepowodzenia. W trakcie przy-
gotowania projektu nale¿y zastanowiæ siê nad Ÿród³ami ryzyka niepowodzenia projektu
i zaplanowaæ sposoby radzenia sobie z nim w trakcie realizacji, czyli nale¿y zarz¹dzaæ
ryzykiem projektu. W³aœciwe zarz¹dzanie ryzykiem zmniejsza bowiem prawdopodobieñ-
stwo osi¹gniêcia z³ych wyników projektu. Pod pojêciem zarz¹dzania ryzykiem rozumie siê
wszelkie dzia³ania podejmowane w procesie zarz¹dzania projektem w celu:

— identyfikacji ryzyka projektu,
— sklasyfikowania lub pomiaru poszczególnych rodzajów ryzyka,
— neutralizowania lub zapobiegania ryzyku.
Podstaw¹ neutralizowania ryzyka realizacji projektu jest zatem identyfikacja ryzyka

projektu, a przede wszystkim jego ocena i pomiar. W szczególnoœci projekty o charakterze
inwestycji mo¿na dobrze scharakteryzowaæ za pomoc¹ wskaŸników ekonomicznych i finan-
sowych. Pozwala to na pomiar ryzyka zwi¹zanego z ich realizacj¹.

Do pomiaru i oceny ryzyka realizacji projektu rozbudowy nowej kopalni wêgla ka-
miennego zosta³a zastosowana metoda empiryczna bazuj¹ca na za³o¿eniu, ¿e zmiennoœæ,
czyli rozk³ad prawdopodobieñstwa wskaŸnika oceny ekonomicznej efektywnoœci inwestycji
zale¿y od zmiennoœci ka¿dego z parametrów, które wp³ywaj¹ na jego poziom. Dla uzyskania
rozk³adu prawdopodobieñstwa wskaŸnika oceny ekonomicznej efektywnoœci inwestycji
(NPV) wykorzystuje siê metodê Monte Carlo.

Dla praktycznego wykorzystania prezentowanej metody oceny ryzyka realizacji in-
westycji opracowano model komputerowy z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego MS
EXCEL. Pozwala on na okreœlenie funkcji rozk³adu wskaŸnika oceny ekonomicznej efek-
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tywnoœci inwestycji i profilu ryzyka oraz obliczenie wartoœci oczekiwanej wskaŸnika oceny,
jego odchylenia standardowego, prawdopodobieñstwa poniesienia strat i ich wartoœci ocze-
kiwanej.

Opracowana koncepcja rozbudowy kopalni wêgla kamiennego zosta³a poddana ocenie
ekonomicznej efektywnoœci inwestycji oraz ocenie ryzyka realizacji projektu. Przeprowa-
dzona ocena ekonomicznej efektywnoœci wykaza³a, ¿e dla przyjêtego sposobu finansowania
przedsiêwziêcia inwestycyjnego œrodkami w³asnymi wartoœæ zaktualizowana netto wynosi:
NPV = 1 269 798 tys. z³, co oznacza, ¿e funkcjonowanie KWK w latach 2006–2042,
uwzglêdniaj¹ce prowadzenie dzia³alnoœci w obrêbie macierzystego obszaru koncesyjnego
jak i w nowym polu, bêdzie ekonomicznie efektywne.

Maj¹c ustalon¹ funkcjê gêstoœci prawdopodobieñstwa wskaŸnika oceny ekonomicznej
efektywnoœci programu funkcjonowania KWK w latach 2006–2042, uwzglêdniaj¹cego
prowadzenie dzia³alnoœci w obrêbie macierzystego obszaru koncesyjnego jak i w nowym
polu przedsiêwziêcia inwestycyjnego obliczono:

— wartoœæ œredni¹ wskaŸnika NPV 674 mln z³
— odchylenie standardowe wskaŸnika NPV 591 mln z³
— prawdopodobieñstwo poniesienia strat 0,095
Zosta³y przyjête normy decyzyjne dla inwestycji górniczych oraz opracowany diagram

decyzyjny, na który naniesiono wyniki przeprowadzonych obliczeñ. Bior¹c pod uwagê
okreœlone profile ryzyka oraz umiejscowienie na diagramie decyzyjnym projektu mo¿na
stwierdziæ, ¿e realizacja funkcjonowanie KWK obejmuj¹ce projekt rozbudowy kopalni jest
obarczona niskim ryzykiem.
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A b s t r a c t

Every time when we want taking a decision about beginning a investment project we have to have every
confidence, that this project will be effective of economic point of view. Coal mininig investments are the biggest
one in respect of size, cost and time. Realisation of this projects is connected with a risk.

In paper risk management in the large investment project concerning a new colliery expansion was discussed.
Monte Carlo method was proposed for the assesment of risk of this investment project.
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Analiza wyników badañ ankietowych dotycz¹cych porównywalnoœci

warunków górniczo-geologicznych i techniczno-organizacyjnych

wyrobisk korytarzowych

S ³ o w a k l u c z o w e

Analiza badañ ankietowych, wspomaganie informatyczne zarz¹dzania, górnictwo wêgla kamiennego

S t r e s z c z e n i e

W artykule zaprezentowano analizê przyk³adowych ankiet w celu wyró¿nienia istotnych parametrów spoœród
warunków górniczo-geologicznych i techniczno-organizacyjnych wp³ywaj¹cych na postêp dr¹¿enia wyrobisk
korytarzowych.

Wprowadzenie

W niniejszym artykule przedstawiono tok postêpowania dla analizy wyników badañ
dotycz¹cych porównywalnoœci wyrobisk korytarzowych pod wzglêdem warunków górni-
czo-geologicznych oraz techniczno-organizacyjnych przeprowadzonych w formie ankieto-
wej. Analiza taka ma na celu wyró¿nienie parametrów, które w sposób istotny wp³ywaj¹ na
podobieñstwo wyrobisk korytarzowych z punktu widzenia postêpu ich dr¹¿enia. Podo-
bieñstwo wyrobisk korytarzowych zostanie wykorzystane w projektowaniu przysz³ej dzia³a-
lnoœci produkcyjnej kopalni w oparciu o jej doœwiadczenia z dotychczas prowadzonych
robót górniczych, co opisano miêdzy innymi w pracy (Magda 2003), w postaci odpo-
wiednich algorytmów systemu informatycznego wspomagaj¹cego zarz¹dzanie produkcj¹
w kopalniach wêgla kamiennego.

* Dr in¿., Wydzia³ Górnictwa i Geoin¿ynierii, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków.



W artykule przedstawiono równie¿ formularz ankiety, a tak¿e przyk³ad opracowania
wyników pochodz¹cych z badañ przeprowadzonych z jej wykorzystaniem.

1. Formularz ankiety dla badañ porównywalnoœci wyrobisk korytarzowych

Dla wyrobiska korytarzowego dr¹¿onego w pok³adzie mo¿na wyró¿niæ nastêpuj¹ce
cechy charakteryzuj¹ce warunki górniczo-geologiczne:

— nr pok³adu,
— warstwa,
— mi¹¿szoœæ pok³adu,
— przybierka stropu,
— przybierka sp¹gu,
— sumaryczna gruboœæ przerostów,
— udzia³ kamienia w przekroju wyrobiska,
— wartoœæ opa³owa,
— zasiarczenie,
— zapopielenie,
— wilgotnoœæ naturalna wêgla,
— wilgotnoœæ naturalna wêgla w stanie roboczym,
— typ wêgla,
— nachylenie pok³adu,
— nachylenie pod³u¿ne,
— rodzaj ska³ stropowych,
— rodzaj ska³ sp¹gowych,
— wytrzyma³oœæ na œciskanie wêgla,
— wytrzyma³oœæ na œciskanie ska³ stropowych,
— wytrzyma³oœæ na œciskanie ska³ sp¹gowych,
— ciê¿ar objêtoœciowy wêgla,
— ciê¿ar objêtoœciowy ska³y,
— urabialnoœæ,
— metanonoœnoœæ bezwzglêdna w caliŸnie,
— kategoria zagro¿enia metanowego,
— klasa zagro¿enia wybuchem py³u wêglowego,
— stopieñ zagro¿enia wodnego,
— stopieñ zagro¿enia t¹paniami,
— temperatura pierwotna górotworu,
— zagro¿enie po¿arowe.
Do cech charakteryzuj¹cych warunki techniczno-organizacyjne wyrobiska korytarzowe-

go mo¿na zaliczyæ:
— w zakresie technologii:
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– kierunek dr¹¿enia (w poziomie, po wzniosie, po upadzie),
– sposób urabiania (MW, kombajn, kombinowany),
– transport materia³ów,
– sposób odstawy,
– sposób ³adowania;

— w zakresie wyposa¿enia technicznego wyrobiska:
– rodzaj obudowy,
– podzia³ka obudowy,
– wyk³adka obudowy,
– parametry maszyn i urz¹dzeñ;

— w zakresie wymiarów geometrycznych wyrobiska i odleg³oœci od szybów:
– wysokoœæ,
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TABELA 1

Cechy opisuj¹ce warunki górniczo-geologiczne dla wyrobisk korytarzowych

TABLE 1

Characteristics of mining and geological conditions for mining gates

Cecha

Wp³yw

istotny
raczej
istotny

raczej
nieistotny

nieistotny

1. Grupa stratygraficzna pok³adu

2. Rodzaj ska³ stropowych

3. Rodzaj ska³ sp¹gowych

4. Mi¹¿szoœæ pok³adu

5. Przybierka stropu

6. Przybierka sp¹gu

7. Sumaryczna gruboœæ przerostów

8. Nachylenie pod³u¿ne

9. Wytrzyma³oœæ na œciskanie wêgla

10. Wytrzyma³oœæ na œciskanie ska³ stropowych

11. Wytrzyma³oœæ na œciskanie ska³ sp¹gowych

12. Ciê¿ar objêtoœciowy wêgla

13. Urabialnoœæ

14. Kategoria zagro¿enia metanowego

15. Klasa zagro¿enia wybuchem py³u wêglowego

16. Stopieñ zagro¿enia wodnego

17. Stopieñ zagro¿enia t¹paniami

18. Temperatura pierwotna górotworu

19. WskaŸnik samozapalnoœci

W
ar

un
ki

ge
ol

og
ic

zn
o-

gó
rn

ic
ze



– szerokoœæ przodka,
– wybieg ca³kowity,
– przekrój w œwietle obudowy,
– przekrój w wy³omie,
– d³ugoœæ dróg transportu urobku,
– d³ugoœæ dróg dla dostaw materia³ów,
– d³ugoœæ dróg transportu ludzi,
– d³ugoœæ dróg wentylacyjnych,
– g³êbokoœæ ci¹gnienia;

— w zakresie postêpów prac:
– czas dyspozycyjny w przodku,
– czas efektywny,
– przodkozmiany z produkcj¹,
– przodkozmiany z ob³o¿eniem,
– postêp dobowy,wydobycie brutto/netto.

W skonstruowanej ankiecie ograniczono liczbê ocenianych cech do 32, które zestawiono
w tabelach 1 i 2.
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TABELA 2

Cechy opisuj¹ce warunki techniczno-organizacyjne dla wyrobisk korytarzowych

TABLE 2

Characteristics of technical and organizational conditions for mining gates

Cecha

Wp³yw

istotny
raczej
istotny

raczej
nieistotny

nie-
istotny

20. Kierunek dr¹¿enia (w poziomie, po wzniosie, po upadzie)

21. Sposób urabiania (MW, kombajn)

22. Wydajnoœæ kombajnu

23. Typ kombajnu

24. Sposób odstawy (przenoœnik, wozy)

25. Typ przenoœnika

26. Wydajnoœæ przenoœnika

27. Rodzaj MW

28. Rodzaj obudowy

29. Podzia³ka obudowy

30. Rodzaj wyk³adki

31. Wymiary i powierzchnia przekroju poprzecznego wyrobiska

32. Zmianowoœæ



Ankietowani eksperci powinni wype³niæ równie¿ kartê informacyjn¹ ankietowanego
przedstawion¹ w (Brzychczy, Kêsek 2007).

2. Przyk³ad analizy wyników badañ ankietowych

Dla zbadania oceny istotnoœci wp³ywu cech na porównywalnoœæ wyrobisk korytarzo-
wych przyjêto tok postêpowania opisany w (Brzychczy, Kêsek 2007).

W wyniku przeprowadzonych badañ ankietowych otrzymano 30 wype³nionych ankiet
oceniaj¹cych istotnoœæ podanych parametrów charakteryzuj¹cych wyrobiska korytarzo-
we. W celu wspomo¿enia procesu analizy ankiet do obliczeñ wykorzystano program
STATISTICA firmy StatSoft.

W pierwszym kroku prze³o¿ono wskazania ankietowanych na skalê ocen wed³ug nastê-
puj¹cej zasady:

— wskazanie, ¿e cecha ma istotny wp³yw oznacza³o przyjêcie oceny „4”,
— wskazanie, ¿e cecha ma raczej istotny wp³yw oznacza³o przyjêcie oceny „3”,
— wskazanie, ¿e cecha ma raczej nieistotny wp³yw oznacza³o przyjêcie oceny „2”,
— wskazanie, ¿e cecha ma nieistotny wp³yw oznacza³o przyjêcie oceny „1”.
Oceny ekspertów dla poszczególnych parametrów zestawiono w tabeli 3.
W kroku drugim obliczono wspó³czynniki korelacji liniowej pomiêdzy ocenami posz-

czególnych ekspertów wed³ug wzorów prezentowanych w literaturze (Sobczyk 1996; Zaj¹c
1992). Zestawienie wspó³czynników korelacji dla poszczególnych ekspertów przedstawia
tabela 4.

W tabeli 4 jaœniejszym kolorem zaznaczono istotne statystycznie wspó³czynniki ko-
relacji. Wspó³czynniki te s¹ wiêksze od wyznaczonego tzw. krytycznego wspó³czynnika
korelacji, który wynosi w badanym przypadku r* = 0,349. Jego obliczenie wykonano
w oparciu o wzory prezentowane w literaturze (Sobczyk 1996; Ekonometria 2003).

W nastêpnym kroku, jako kryterium kwalifikacji do zespo³u zgodnego przyjêto istotn¹
zgodnoœæ eksperta z przynajmniej 14 osobami. St¹d te¿, w tabeli 5 zestawiono liczbê
istotnych wspó³czynników korelacji dla ka¿dego eksperta z pozosta³ymi oraz zaznaczono
wybrane, w wyniku kwalifikacji, osoby do zespo³u zgodnego ekspertów. Do zespo³u eks-
pertów zgodnych zaliczono 7 osób.

Na podstawie ocen zgodnego zespo³u ekspertów dla poszczególnych cech rozpoczêto
analizê statystyczn¹ tj. obliczono podstawowe statystyki opisowe dla poszczególnych cech
opisuj¹cych warunki górniczo-geologiczne i techniczno-organizacyjne dla wyrobisk kory-
tarzowych.

Wyniki analizy statystycznej zestawiono w tabeli 6.
Cechy powy¿sze, charakteryzuj¹ce wyrobiska korytarzowe, na podstawie wyników prze-

prowadzonej analizy statystycznej podzielono na 4 grupy kieruj¹c siê nastêpuj¹cymi kry-
teriami:
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TABELA 3

Przyk³adowe wyniki ankiet

TABLE 3

Example of questionnaire research results

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

E1 4 3 2 3 3 3 3 4 4 4 4 1 4 4 2 2 4 3 2 4 4 4 2 4 2 3 3 3 3 3 3 4

E2 2 4 4 2 4 4 3 4 2 4 4 1 4 3 3 4 4 4 1 4 4 4 4 3 3 2 2 3 3 3 4 4

E3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 2 2 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 2 3 3 3 4 4 4 4 3

E4 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 2 2 3 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3

E5 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 2 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 2 2 4 2 3 3

E6 3 3 3 4 4 4 4 4 2 2 2 2 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2

E7 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 2 3 2 3 3 4 4 3 4 2

E8 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 1 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4

E9 1 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 2 4 4 4 2 2 3 2 2 1 3 3 3 4 3

E10 1 3 2 3 3 2 1 3 4 4 2 1 3 4 4 4 4 1 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 1

E11 3 4 4 4 2 3 2 3 4 4 4 2 3 3 3 4 4 2 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4

E12 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4

E13 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4

E14 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

E15 1 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 1 4 4 4 4 4 1 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3

E16 2 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 2 4 3 4 3 3 2 2 4 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3

E17 3 4 3 4 4 4 3 3 3 2 2 1 4 4 3 4 4 3 2 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3

E18 3 4 4 3 4 4 2 3 4 3 3 1 4 4 3 3 4 4 2 4 4 4 3 4 2 3 3 4 4 3 4 4

E19 1 3 3 4 4 4 3 1 3 3 3 1 3 3 2 2 3 4 1 2 4 4 3 2 2 2 2 2 3 3 4 2

E20 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 2 4 3 2 3 4 4 2 3 2 4 3 4 4 4 4 3

E21 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 2 2 4 3 3 3 4 3 1 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 1

E22 4 4 4 4 4 4 2 3 3 2 2 1 4 3 1 3 4 3 1 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 1

E23 1 3 3 2 4 4 4 4 3 4 4 2 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3

E24 1 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 1 4 3 1 1 4 3 1 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4

E25 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 3 2 3 4 2 2 3 2 3 2

E26 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 2 3 3 3 2 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3

E27 1 3 3 4 4 4 3 3 1 2 2 1 2 4 4 4 4 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3

E28 2 3 3 2 4 4 4 3 2 3 3 1 2 2 2 3 3 3 2 4 4 2 2 3 3 3 4 3 4 2 3 3

E29 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 4 4 3 3 4 4 2 3 2 3 3 3

E30 1 4 3 4 4 4 2 4 2 3 3 1 3 4 3 3 4 4 1 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4
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1. Cechy istotne: s¹ to cechy dla których œrednia ocen ekspertów jest wiêksza ni¿ 3,75; co
najmniej 75% ekspertów oceni³o t¹ cechê jako istotn¹, a najni¿sz¹ ocen¹ by³o 3.

2. Cechy raczej istotne: s¹ to cechy dla których œrednia ocen ekspertów jest wiêksza ni¿ 3,00
i co najmniej 75% ekspertów oceni³o t¹ cechê jako raczej istotn¹.

3. Cechy raczej nieistotne: s¹ to cechy dla których œrednia ocen ekspertów jest wiêksza ni¿
2,0; co najmniej 25% ekspertów oceni³o t¹ cechê jako raczej istotn¹ lub raczej nieistotn¹,
a najni¿sz¹ ocen¹ by³o 2 lub 1.

4. Cechy nieistotne: s¹ to cechy nie zakwalifikowane do powy¿szych grup.
W wyniku kwalifikacji do poszczególnych grup otrzymano zestawienie, które zamiesz-

czono w tabeli 7.
Do cech istotnie wp³ywaj¹cych na porównywalnoœæ przodków korytarzowych zaliczono

8 cech, wp³yw 14 cech okreœlono na raczej istotny, 7 na raczej nieistotny, natomiast do
nieistotnych cech zaliczono 3.

Przedstawione powy¿ej wyniki kwalifikacji cech nie s¹ zbyt wiarygodne z powodu
ma³ej liczebnoœci próbki (7 zgodnych ekspertów). Przyk³ad ten mia³ jednak na celu przede
wszystkim przedstawienie toku postêpowania przy analizie skonstruowanych ankiet. Po
przeprowadzeniu poszczególnych kroków przyjêtego toku postêpowania mo¿na zauwa¿yæ,
¿e liczebnoœæ ankiet ma znacz¹cy wp³yw na otrzymane wyniki. Analizie poddano 30
ekspertów, z czego tylko 7 by³o zgodnych ze sob¹. St¹d, aby uzyskaæ po¿¹dan¹ liczebnoœæ
próbki nale¿y uwzglêdniæ aspekt „zgodnoœci” ekspertów, od których otrzymamy informacje
zwrotne i odpowiednio zwiêkszyæ liczbê rozsy³anych ankiet.
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TABELA 5

Liczba istotnych wspó³czynników korelacji dla ka¿dego eksperta z pozosta³ymi

TABLE 5

Significant correlation coefficients for experts

Nr eksperta
Liczba istotnych

wsp. korelacji
Nr eksperta

Liczba istotnych
wsp. korelacji

Nr eksperta
Liczba istotnych

wsp. korelacji

E1 8 E11 6 E21 9

E2 16 E12 7 E22 11

E3 13 E13 8 E23 7

E4 8 E14 4 E24 16

E5 10 E15 17 E25 7

E6 9 E16 7 E26 8

E7 9 E17 14 E27 5

E8 10 E18 14 E28 6

E9 9 E19 9 E29 4

E10 7 E20 8 E30 14
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TABELA 6

Wyniki analizy statystycznej ocen dla poszczególnych parametrów/cech

TABLE 6

Results of characteristics statistical analysis

Lp Cechy
N

wa¿nych
Œrednia Mediana

Mini-

mum

Maksi-

mum

Kwartyl

dolny

Kwartyl

górny

Wa-

riancja

Odch.

std.

1. Grupa stratygraficzna pok³adu 7 2,000 2 1 3 1 3 1,000 1,000

2. Rodzaj ska³ stropowych 7 3,857 4 3 4 4 4 0,143 0,378

3. Rodzaj ska³ sp¹gowych 7 3,429 3 3 4 3 4 0,286 0,535

4. Mi¹¿szoœæ pok³adu 7 3,429 4 2 4 3 4 0,619 0,787

5. Przybierka stropu 7 3,714 4 3 4 3 4 0,238 0,488

6. Przybierka sp¹gu 7 3,714 4 3 4 3 4 0,238 0,488

7. Sumaryczna gruboœæ przerostów 7 3,000 3 2 4 2 4 0,667 0,816

8. Nachylenie pod³u¿ne 7 3,571 4 3 4 3 4 0,286 0,535

9. Wytrzyma³oœæ na œciskanie wêgla 7 2,857 3 2 4 2 3 0,476 0,690

10. Wytrzyma³oœæ na œcisk. ska³ strop. 7 3,000 3 2 4 3 3 0,333 0,577

11. Wytrzyma³oœæ na œcisk. ska³ sp¹g. 7 2,857 3 2 4 2 3 0,476 0,690

12. Ciê¿ar objêtoœciowy wêgla 7 1,143 1 1 2 1 1 0,143 0,378

13. Urabialnoœæ 7 3,857 4 3 4 4 4 0,143 0,378

14. Kategoria zagro¿enia metanowego 7 3,571 4 3 4 3 4 0,286 0,535

15. Klasa zagro¿. wybuchem py³u wêgl. 7 3,000 3 1 4 3 4 1,000 1,000

16. Stopieñ zagro¿enia wodnego 7 3,286 4 1 4 3 4 1,238 1,113

17. Stopieñ zagro¿enia t¹paniami 7 4,000 4 4 4 4 4 0,000 0,000

18. Temperatura pierwotna górotworu 7 3,143 3 1 4 3 4 1,143 1,069

19. WskaŸnik samozapalnoœci 7 1,857 2 1 3 1 3 0,810 0,900

20. Kierunek dr¹¿enia 7 3,857 4 3 4 4 4 0,143 0,378

21. Sposób urabiania (MW, kombajn) 7 4,000 4 4 4 4 4 0,000 0,000

22. Wydajnoœæ kombajnu 7 3,857 4 3 4 4 4 0,143 0,378

23. Typ kombajnu 7 3,857 4 3 4 4 4 0,143 0,378

24. Sposób odstawy (przenoœnik, wozy) 7 3,429 4 2 4 3 4 0,619 0,787

25. Typ przenoœnika 7 2,857 3 2 4 2 3 0,476 0,690

26. Wydajnoœæ przenoœnika 7 3,143 3 2 4 3 4 0,476 0,690

27. Rodzaj MW 7 2,857 3 2 3 3 3 0,143 0,378

28. Rodzaj obudowy 7 3,714 4 3 4 3 4 0,238 0,488

29. Podzia³ka obudowy 7 3,714 4 3 4 3 4 0,238 0,488

30. Rodzaj wyk³adki 7 3,286 3 3 4 3 4 0,238 0,488

31. Wymiary i powch. przekr. poprz. wyr 7 4,000 4 4 4 4 4 0,000 0,000

32. Zmianowoœæ 7 3,571 4 3 4 3 4 0,286 0,535
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TABELA 7

Zestawienie cech z uwzglêdnieniem ich wp³ywu na porównywalnoœæ wyrobisk korytarzowych

TABLE 7

Characteristics influenced on mining gates comparison

Cechy istotne

Rodzaj ska³ stropowych

Urabialnoœæ

Stopieñ zagro¿enia t¹paniami

Kierunek dr¹¿enia (w poziomie, po wzniosie, po upadzie)

Sposób urabiania (MW, kombajn)

Wydajnoœæ kombajnu

Typ kombajnu

Wymiary i powierzchnia przekroju poprzecznego wyrobiska

Cechy raczej istotne

Rodzaj ska³ sp¹gowych

Mi¹¿szoœæ pok³adu

Przybierka stropu

Przybierka sp¹gu

Nachylenie pod³u¿ne

Kategoria zagro¿enia metanowego

Stopieñ zagro¿enia wodnego

Temperatura pierwotna górotworu

Sposób odstawy (przenoœnik, wozy)

Wydajnoœæ przenoœnika

Rodzaj obudowy

Podzia³ka obudowy

Rodzaj wyk³adki

Zmianowoœæ

Cechy raczej nieistotne

Sumaryczna gruboœæ przerostów

Wytrzyma³oœæ na œciskanie wêgla

Wytrzyma³oœæ na œciskanie ska³ stropowych

Wytrzyma³oœæ na œciskanie ska³ sp¹gowych

Klasa zagro¿enia wybuchem py³u wêglowego

Typ przenoœnika

Rodzaj MW

Cechy nieistotne

Grupa stratygraficzna pok³adu

Ciê¿ar objêtoœciowy wêgla

WskaŸnik samozapalnoœci



Podsumowanie

Przedstawiona w niniejszym artykule propozycja ankiety mo¿e pos³u¿yæ do badania
wp³ywu parametrów i cech charakteryzuj¹cych warunki górniczo-geologiczne i technicz-
no-organizacyjne ró¿nych wyrobisk korytarzowych na ich podobieñstwo z punktu widzenia
postêpu dr¹¿enia. Na zaprezentowanym przyk³adzie analizy wyników badañ przeprowadzo-
nych z wykorzystaniem opracowanej ankiety, zwrócono uwagê na aspekt „zgodnoœci”
ekspertów i koniecznoœci jego uwzglêdnienia poprzez odpowiednie zwiêkszenie liczby
rozsy³anych ankiet.
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A b s t r a c t

The article presents the analysis of questionnaire research concerning specification of significant parameters
which are influential for driving the mining gates.
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Elementy kreuj¹ce poziom wykszta³cenia absolwenta uczelni

technicznej

S ³ o w a k l u c z o w e

Edukacja, dydaktyka, kapita³ intelektualny, kszta³cenie in¿yniera, statystyka, taksonomia

S t r e s z c z e n i e

Autorzy okreœlili listê czynników, które maj¹ dzisiaj i bêd¹ mia³y w przysz³oœci istotne znaczenie dla
wykszta³cenia in¿yniera. Na podstawie przeprowadzonych ankiet wœród studentów Wydzia³u Górnictwa i Ge-
ologii oraz kadry z bran¿y górniczej wyznaczono najbardziej istotne cele dydaktyczne, stopieñ ich realizacji na
studiach oraz preferowane formy zajêæ dla realizacji tych celów. Do analizy wyników badañ wykorzystano analizê
statystyczn¹ oraz metodê taksonomii.

Wprowadzenie

Dzisiaj nie kwestionuje siê tego, ¿e przedsiêbiorstwo bez wzglêdu na jego rozmiary,
stosowan¹ technologiê i technikê jest co najwy¿ej tak sprawne i skuteczne jak sprawna
i skuteczna jest jego za³oga. Nie kwestionuje siê równie¿ tego, ¿e podstawowymi zasobami
i to ka¿dego przedsiêbiorstwa, które decyduje o jego potencjale strategicznym s¹ zasoby
intelektualne, czyli wiedza, doœwiadczenie, kultura, system wartoœci i wola do wspólnego
dzia³ania i dzielenia siê wiedz¹.

Postêpuj¹ce procesy globalizacji sprawiaj¹, ¿e nastêpuj¹ swobodne przep³ywy kapita-
³ów, towarów, us³ug, ludzi, ale te¿ towarzysz¹ temu coraz wy¿sze bariery wejœcia na rynek.

* Dr in¿., ** Prof. dr hab. in¿., Katedra Zarz¹dzania i In¿ynierii Bezpieczeñstwa, Wydzia³ Górnictwa i Geo-
logii, Politechnika Œl¹ska, Gliwice.



Wypaœæ z rynku jest niezwykle prosto i ³atwo – wejœæ na rynek, utrzymaæ siê na nim jest
niezwykle trudno. Jednym z istotnych czynników maj¹cych wp³yw na utrzymanie siê na
rynku, pozyskanie nowych czy te¿ zwiêkszenie swoich udzia³ów w rynku jest kapita³
intelektualny, który dzisiaj pracuje na sukcesy jutra.

Podstawowym elementem kapita³u intelektualnego jest wiedza, która jest towarem i jak
ka¿dy towar ma swoj¹ cenê i swój czas ¿ycia – nieodnawialna starzeje siê. W dobrze
zarz¹dzanym przedsiêbiorstwie – a tylko takie maj¹ szanse trwaæ i rozwijaæ siê – czyni siê
wiele aby wiedza by³a odtwarzana, aktualizowana i wzbogacana. W takim przedsiêbiorstwie
ceni siê pracowników kreatywnych, innowacyjnych, przedsiêbiorczych tworz¹c im prze-
strzeñ do dzia³ania. W takim te¿ przedsiêbiorstwie pozyskuje siê z otoczenia osoby, które
wzmocni¹ i tak ju¿ znacz¹cy kapita³ intelektualny.

Szereg przedsiêbiorstw stosuje w swojej polityce kadrowej zasadê 70–20–10. Oznacza
to, ¿e 20% za³ogi pracuje na sukces firmy generuj¹c 80% przychodów, 70% za³ogi pracuje
przyczyniaj¹c siê do 20% przychodów, a 10% za³ogi nie pracuje na sukces firmy, zatem
nale¿y siê ich pozbyæ. Trzeba wiêc pozyskaæ z otoczenia nowych pracowników i to takich,
którzy wnios¹ do przedsiêbiorstwa wysoki kapita³ intelektualny.

Takim szczególnym miejscem, w którym zgromadzony jest kapita³ intelektualny
jest Uczelnia, a wœród nich Uczelnia techniczna. Wartoœæ tego kapita³u zale¿y w du¿ej
mierze od tego co, jak i w jakich warunkach przekazuje siê studentom, jak egzekwuje
siê od nich tê wiedzê oraz na ile ta wiedza jest u¿yteczna dla potencjalnych pracodaw-
ców, którzy poszukuj¹ nowych pracowników najczêœciej wœród absolwentów wy¿szych
uczelni.

Celem pozyskania informacji o znaczeniu poszczególnych rodzajów wiedzy, o celach
dydaktycznych, jakie powinny byæ brane pod uwagê przy uk³adaniu programów na-
uczania i przy ich realizacji, o jakoœci przekazu tej wiedzy (ocena realizacji), a tak¿e
form prowadzenia zajêæ dydaktycznych sprzyjaj¹cych „konsumpcji” przekazywanej wie-
dzy, autorzy opracowali zestaw pytañ, w oparciu o które przeprowadzili ankietê. Res-
pondenci wywodzili siê z grupy studentów Wydzia³u Górnictwa i Geologii semestru
dyplomowego studiów dziennych (du¿a ich czêœæ jednoczeœnie studiuje i pracuje), stu-
diów wieczorowych magisterskich uzupe³niaj¹cych (in¿ynierowie), studiów doktoranc-
kich (studentów i pracowników jednoczeœnie) oraz pracowników z „doœwiadczeniem
zawodowym”.

Otrzymano 162 poprawnie wype³nionych ankiet, a do opracowania wyników korzy-
stano z metod statystycznych, w tym w szczególnoœci obliczano œrednie arytmetyczne,
odchylenia standardowe i wskaŸniki zmiennoœci oraz wykonano odpowiednie histogramy.
Dla eliminacji skrajnych opinii w analizie wykorzystano metodê taksonomii. Celem wy-
dzielenia zbiorów statystycznie jednorodnych ograniczono przestrzeñ do obszaru równego
œredniej zbioru plus odchylenie standardowe oraz œredniej zbioru plus dwa odchylenia
standardowe.
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1. Istotnoœæ celów dydaktycznych w kszta³ceniu in¿ynierów

Wyniki obliczeñ zestawiono w macierzy wyników (tab. 1), gdzie:
A – znaczenia (wagi) poszczególnych rodzajów wiedzy dla wykszta³cenia in¿yniera,
B – oceny realizacji poszczególnych rodzajów wiedzy (ocena pracy dydaktycznej),
a – wyniki na podstawie wszystkich ankiet (162),
b – wyniki na podstawie zbioru odpowiedzi zawartego w przestrzeni równej œredniej

zbioru plus dwa odchylenia standardowe (110),
c – wyniki na podstawie zbioru odpowiedzi zawartego w przestrzeni równej œredniej

zbioru plus jedno odchylenie standardowe (56).
W macierzy wyników wyró¿niono œredni¹ arytmetyczn¹, wskaŸnik zmiennoœci oraz

lokatê opart¹ o malej¹c¹ œredni¹ rang i ocen. Autorzy dysponuj¹ pe³n¹ charakterystyk¹
statystyczn¹ (wielkoœci minimalne, maksymalne, rozstêp, odchylenia standardowe, œrednie
wagi, wspó³czynniki wzglêdnej wa¿noœci).

Dziêki przejœciu od pe³nego zbioru (wszystkie ankiety) do zbioru zawartego w obszarze
równym œredniej zbioru plus dwa odchylenia standardowe zwiêkszamy zgodnoœæ s¹du
ekspertów (respondentów). Jak wydaæ z tabeli 1 wyniki w wierszach (c) charakteryzuj¹ siê
mniejszymi wskaŸnikami zmiennoœci. Pe³ny obraz wyników ankiet przedstawiaj¹ wykresy
procentowych czêstotliwoœci uzyskanych rang i ocen zawartych w za³¹cznikach 1 i 2.
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TABELA 1

Macierz wyników

TABLE 1

The results’ matrix

Lp. Rodzaje wiedzy/ Cele dydaktyczne

Œrednia
arytmetyczna

WskaŸnik
zmiennoœci [%]

Lokata

A B A B A B

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Uzyskanie wiedzy faktograficznej
(terminologia, klasyfikacja, metody)

a 3,93 3,59 23,30 25,50 14 2

b 4,00 3,73 20,78 18,01 14 2

c 4,14 3,75 17,33 15,58 13 2

2. Nauka podstawowych zasad, teorii,
uogólnieñ

a 3,96 3,83 23,50 20,05 13 1

b 4,06 3,91 18,56 15,43 13 1

c 4,45 3,94 11,96 11,57 9/10 1

3.
Nauka zastosowania /wykorzystania
uzyskanej wiedzy (rozwi¹zywanie
problemów, podejmowanie decyzji)

a 4,51 3,17 17,00 27,60 3 10

b 4,71 3,12 10,06 23,68 3 10

c 4,75 3,21 9,12 18,66 4 10

4.

Rozwijanie specjalistycznych
umiejêtnoœci, kompetencji, potrzebnych
w pracy œciœle zwi¹zanej ze studiowan¹
specjalnoœci¹

a 4,40 3,22 16,90 25,40 4 7

b 4,58 3,37 11,91 18,12 4 6

c 4,48 3,52 13,98 15,25 8 7
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tabela 1 cd.

table 1 cont.

1 2 3 4 5 6 7 8

5. Nabycie umiejêtnoœci wspó³pracy z grup¹

a 4,12 3,28 19,00 29,70 10 6

b 4,21 3,53 16,68 23,11 10 3

c 4,38 3,54 14,04 19,57 11 3

6. Rozwijanie kreatywnoœci

a 4,28 2,93 17,90 34,60 8 13

b 4,45 2,99 14,08 26,76 8 12

c 4,71 3,10 9,58 24,74 6 13

7. Nabycie umiejêtnoœci przewodzenia
grupie

a 3,96 2,67 23,1 40,20 12 14

b 4,11 2,87 19,51 25,35 11 14

c 4,16 2,94 16,86 18,15 12 14

8. Nabycie umiejêtnoœci swobodnego
wypowiadania siê

a 4,20 3,43 18,40 29,70 9 3

b 4,25 3,43 17,20 22,02 9 4

c 4,66 3,40 10,16 21,76 7 5

9.
Nabycie umiejêtnoœci identyfikowania,
formu³owania i samodzielnego
rozwi¹zywania problemów

a 4,63 3,20 13,60 28,10 1 9

b 4,82 3,19 8,00 18,85 1 9

c 4,89 3,21 6,32 16,54 1 9

10. Mo¿liwoœæ w³asnego rozwoju

a 4,36 3,21 17,60 33,20 6 8

b 4,47 3,24 14,68 23,00 5 8

c 4,82 3,23 8,86 21,56 3 8

11. Nabycie umiejêtnoœci analizowania,
krytycznej oceny pomys³ów, pogl¹dów

a 4,29 3,05 18,10 34,10 7 12

b 4,44 2,94 14,74 30,38 7 13

c 4,45 3,08 14,67 26,16 9/10 12

12. Mo¿liwoœæ swobodnego zadawania pytañ,
dyskutowania

a 4,01 3,35 21,60 34,70 11 5

b 4,12 3,33 18,44 29,52 12 7

c 4,13 3,31 16,56 29,37 14 6

13. Zrozumienie zawodowej i etycznej
odpowiedzialnoœci

a 4,36 3,06 16,90 33,50 5 11

b 4,44 3,06 14,43 27,02 6 11

c 4,73 3,10 9,36 25,54 5 11

14. Zrozumienie potrzeby i nabycie
umiejêtnoœci sta³ej aktualizacji wiedzy

a 4,53 3,40 15,00 30,00 2 4

b 4,72 3,42 10,36 22,51 2 5

c 4,88 3,44 6,78 17,48 2 4

�ród³o: opracowanie w³asne



W tabeli 2 przedstawiono trzy najbardziej istotne cele dydaktyczne, które powinny byæ
uwzglêdniane w nowoczesnych programach nauczania oraz trzy uznane za najmniej wa¿ne.
Te cele, które uplasowa³y siê na trzech pierwszych miejscach (bior¹c pod uwagê œredni¹),
maj¹ te¿ najmniejsze wskaŸniki zmiennoœci. Co wiêcej, dla dwóch pierwszych celów
zawê¿anie zbioru nie powoduje zmiany ich lokaty, dopiero dla trzeciego najwiêksze zawê-
¿enie zbioru powoduje przesuniêcie go na czwart¹ pozycjê. Mamy tu zatem do czynienia
z du¿¹ zgodnoœci¹ ekspertów.

Wagi znaczeñ poszczególnych rodzajów wiedzy zawieraj¹ siê w przedziale [4,6–3,93]
dla pe³nego zbioru ankiet.

Jak widaæ, respondenci maj¹ œwiadomoœæ, ¿e nauka teorii i wiedzy faktograficznej nie
powinna byæ najwa¿niejszym celem dydaktycznym, bowiem te treœci mo¿na, a nawet trzeba
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TABELA 2

Rodzaje wiedzy o najwiêkszym i najmniejszym znaczeniu dla wykszta³cenia in¿yniera

TABLE 2

The most and the least important for engineers education types of knowledge

Rodzaje wiedzy/ Cele dydaktyczne
Œrednia ranga

(lokata)
WskaŸnik

zmiennoœci
Preferowana forma

zajêæ

Nabycie umiejêtnoœci identyfikowania,
formu³owania i samodzielnego
rozwi¹zywania problemów

a 4,63 (1) 13,60%
æwiczenia tablicowe,

projektowe
b 4,82 (1) 8,00%

c 4,89 (1) 6,32%

Zrozumienie potrzeby i nabycie
umiejêtnoœci sta³ej
aktualizacji wiedzy

a 4,53 (2) 15,00%

wyk³adb 4,72 (2) 10,36%

c 4,88 (2) 6,78%

Nauka zastosowania /wykorzystania
uzyskanej wiedzy (rozwi¹zywanie
problemów, podejmowanie decyzji)

a 4,51 (3) 17,00%
æwiczenia tablicowe,
laboratoria, projekty

b 4,71 (3) 10,06%

c 4,75 (4) 9,12%

...

a ... ...

...b ... ...

c ... ...

Nabycie umiejêtnoœci swobodnego
wypowiadania siê

a 3,96 (12) 23,10%

seminariab 4,11 (11) 19,51%

c 4,16 (12) 16,86%

Nauka podstawowych zasad, teorii,
uogólnieñ

a 3,96 (13) 23,50%

wyk³adb 4,06 (13) 18,56%

c 4,45 (9/10) 11,96%

Uzyskanie wiedzy faktograficznej
(terminologia, klasyfikacja, metody)

a 3,93 (14) 23,30%

wyk³adb 4,00 (14) 20,78%

c 4,14 (13) 17,33%

�ród³o: opracowanie w³asne



znaleŸæ w podrêcznikach akademickich. My, dydaktycy winniœmy wiêkszy nacisk k³aœæ na
nauczanie studentów samodzielnego identyfikowania i rozwi¹zywania problemów oraz
pokazywania, jak wiedza szybko siê starzeje i staje siê nieaktualna i ¿e nale¿y j¹ nieustaj¹co
odnawiaæ. Co wiêcej, powinniœmy du¿y nacisk k³aœæ na pokazywanie praktycznego wy-
korzystania zdobywanej wiedzy.

2. Ocena aktualnej realizacji celów dydaktycznych

Je¿eli chodzi o ocenê realizacji na studiach poszczególnych kategorii wiedzy to jest ona
dosyæ przeciêtna, œrednie oceny dla pe³nego zakresu ankiet zawieraj¹ siê w granicach
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TABELA 3

Rodzaje wiedzy najlepiej i najgorzej przekazywane studentom

TABLE 3

The best and the worst transferred to students types of knowledge

Rodzaje wiedzy/ Cele dydaktyczne
Œrednia ocena

(lokata)
WskaŸnik

zmiennoœci
Preferowana
forma zajêæ

Nauka podstawowych zasad,
teorii, uogólnieñ

a 3,83 (1) 20,05%

wyk³adyb 3,91 (1) 15,43%

c 3,94 (1) 11,57%

Uzyskanie wiedzy
faktograficznej (terminologia,
klasyfikacja, metody)

a 3,59 (2) 25,50%

wyk³adyb 3,73 (2) 18,01%

c 3,75 (2) 15,58%

Nabycie umiejêtnoœci
swobodnego wypowiadania siê

a 3,43 (3) 29,70%

seminariab 3,43 (4) 22,02%

c 3,40 (5) 21,76%

...

a ... ...

...b ... ...

c ... ...

Nabycie umiejêtnoœci
analizowania, krytycznej oceny
pomys³ów, pogl¹dów

a 3,05 (12) 34,10%
æwiczenia tablicowe,

seminaria
b 2,94 (13) 30,38%

c 3,08 (12) 26,16%

Rozwijanie kreatywnoœci

a 2,93 (13) 26,76% æwiczenia
projektowe,
seminaria

b 2,99 (12) 30,38%

c 3,10 (13) 24,74%

Nabycie umiejêtnoœci
przewodzenia grupie

a 2,67 (14) 40,20% æwiczenia tablicowe,
laboratoria,
seminaria

b 2,94 (14) 18,15%

c 3,54 (14) 19,57%

�ród³o: opracowanie w³asne



[3,9–2,7]. Widoczny jest tu rozdŸwiêk pomiêdzy oczekiwaniami respondentów, co do
najistotniejszych kategorii wiedzy i umiejêtnoœci zdobywanych na studiach a stopniem ich
realizacji. Z zestawienia najlepiej i najgorzej realizowanych celów dydaktycznych (tab. 3)
wynika, ¿e najwy¿ej oceniono te cele, które uznane zosta³y za najmniej istotne. Trzeba zatem
zmieniæ coœ w naszej – dydaktyków – mentalnoœci, w naszym podejœciu do nauczania.
Przyj¹æ zasadê, ¿e fakty, definicje, teorie powinni studenci szukaæ w podrêcznikach, nie
traciæ czasu na dyktowanie (choæ czêsto studenci sami siê tego domagaj¹), a przeznaczyæ go
na wspólne analizowanie problemów, poszukiwanie nowych rozwi¹zañ. Szczególnie du¿y
nacisk powinno siê k³aœæ na tzw. studia przypadków, które oczywiœcie wymagaj¹ od nas
wiêkszego wk³adu pracy. Dodatkow¹ komplikacj¹ jest fakt, ¿e kadra dydaktyczna, w szcze-
gólnoœci m³oda, nie ma doœwiadczenia zawodowego lub ma bardzo niewielkie. M³odzi
ludzie zostaj¹c bezpoœrednio po studiach na Uczelni s¹ dobrymi teoretykami, ale nie-
jednokrotnie s³abymi praktykami. Wydaje siê, ¿e jest to problem wymagaj¹cy szybkiego
rozwi¹zania (sta¿e przemys³owe, d³u¿sze praktyki).

3. Preferowane formy zajêæ

dla realizacji celów dydaktycznych

Autorzy prosili respondentów o wskazanie najw³aœciwszych form zajêæ dla realizacji
wyszczególnionych celów dydaktycznych. Tylko w przypadku czterech celów 70% i wiêcej
by³o wskazañ na wyk³ad jako najlepsz¹ formê zajêæ (nauka podstawowych zasad, wiedza
faktograficzna, zrozumienie potrzeby aktualizacji wiedzy oraz zrozumienie etycznej od-
powiedzialnoœci). W pozosta³ych przypadkach wskazywano na te formy zajêæ, które (la-
boratoria, seminaria), które z punktu widzenia Uczelni s¹ najbardziej kosztowne. Mamy tutaj
do czynienia ze sprzecznoœci¹ interesów: z jednej strony koniecznoœæ obni¿ania kosztów
nauczania, z drugiej zaœ potrzeba korzystania z takich form zajêæ, które pozwol¹ ukszta³-
towaæ wysokiej jakoœci in¿yniera.

Zachowuj¹c z³oty œrodek, musimy uk³adaj¹c nowe programy i siatki godzin braæ pod
uwagê, ¿e na wyk³adzie nie nauczymy studenta samodzielnego myœlenia, kreatywnoœci,
umiejêtnoœci wspó³pracy z grup¹ czy swobodnego wypowiadania siê.

Respondenci w ankietach mogli wskazywaæ na wiêcej ni¿ jedn¹ formê zajêæ dla reali-
zacji danego celu. W za³¹czniku 3 zamieszczono wykresy pokazuj¹ce procentowe udzia³y
wskazañ dla ka¿dego celu. Z ich analizy wynikaj¹ nastêpuj¹ce fakty:
Wyk³ady preferowane s¹ dla:

1. Nauka podstawowych zasad, teorii, uogólnieñ – 92%
2. Uzyskanie wiedzy faktograficznej (terminologia, klasyfikacja, metody) – 80,2%
3. Zrozumienie potrzeby i nabycie umiejêtnoœci sta³ej aktualizacji wiedzy – 71%

Æwiczenia tablicowe preferowane s¹ dla:
1. Nauka zastosowania /wykorzystania uzyskanej wiedzy (rozwi¹zywanie problemów,

podejmowanie decyzji) – 59,3%
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2. Nabycie umiejêtnoœci identyfikowania, formu³owania i samodzielnego rozwi¹zywania

problemów – 56,2%
3. Rozwijanie specjalistycznych umiejêtnoœci, kompetencji, potrzebnych w pracy œciœle

zwi¹zanej ze studiowan¹ specjalnoœci¹ – 53,7%
Æwiczenia laboratoryjne preferowane s¹ dla:

1. Nauka zastosowania /wykorzystania uzyskanej wiedzy (rozwi¹zywanie problemów,

podejmowanie decyzji) – 53,7%
2. Nabycie umiejêtnoœci wspó³pracy z grup¹ – 52,5%
3. Rozwijanie specjalistycznych umiejêtnoœci, kompetencji, potrzebnych w pracy œciœle

zwi¹zanej ze studiowan¹ specjalnoœci¹ – 40,7%
Æwiczenia projektowe preferowane s¹ dla:

1. Nabycie umiejêtnoœci identyfikowania, formu³owania i samodzielnego rozwi¹zywania

problemów – 55,6%
2. Mo¿liwoœæ w³asnego rozwoju –53,7%
3. Rozwijanie kreatywnoœci – 53,7%

Æwiczenia seminaryjne preferowane s¹ dla:
1. Nabycie umiejêtnoœci swobodnego wypowiadania siê – 79,9%
2. Mo¿liwoœæ swobodnego zadawania pytañ, dyskutowania – 63,0%
3. Mo¿liwoœæ w³asnego rozwoju –45,7%

Wyk³ady najmniej przydatne s¹ dla:
1. Nabycie umiejêtnoœci wspó³pracy z grup¹ – 6,8%
2. Nabycie umiejêtnoœci przewodzenia grupie – 9,3%
3. Nabycie umiejêtnoœci swobodnego wypowiadania siê – 9,9%

Æwiczenia tablicowe najmniej przydatne s¹ dla:
1. Zrozumienie zawodowej i etycznej odpowiedzialnoœci – 24,1%

Wskazania na pozosta³e cele zawieraj¹ siê w granicach 30–60%. Zatem dla uzyskania
wszystkich analizowanych celów æwiczenia s¹ odpowiedni¹ form¹ zajêæ, oczywiœcie
w ró¿nym wymiarze godzinowym.

Æwiczenia laboratoryjne najmniej przydatne s¹ dla:
1. Nauka podstawowych zasad, teorii, uogólnieñ – 9,3%
2. Uzyskanie wiedzy faktograficznej (terminologia, klasyfikacja, metody) – 10,5%
3. Nabycie umiejêtnoœci swobodnego wypowiadania siê – 12,3%

Æwiczenia projektowe najmniej przydatne s¹ dla:
1. Nauka podstawowych zasad, teorii, uogólnieñ – 5,6%
2. Uzyskanie wiedzy faktograficznej (terminologia, klasyfikacja, metody) – 9,9%
3. Zrozumienie zawodowej i etycznej odpowiedzialnoœci – 19,1%

Æwiczenia seminaryjne najmniej przydatne s¹ dla:
1. Nauka zastosowania /wykorzystania uzyskanej wiedzy (rozwi¹zywanie problemów,

podejmowanie decyzji) – 11,1%
2. Nauka podstawowych zasad, teorii, uogólnieñ – 14,2%
3. Uzyskanie wiedzy faktograficznej (terminologia, klasyfikacja, metody) – 17,3%
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Zakoñczenie

Z przeprowadzonych przez autorów badañ, a tak¿e z w³asnych doœwiadczeñ i obserwacji
wynika, ¿e oczekiwania tych, którym przekazujemy wiedzê s¹ znacznie wy¿sze od tego co
otrzymuj¹. Organizacja studiów jedno-, dwu- czy trójstopniowych, je¿eli nie uwzglêdni i to
w szerokim zakresie zajêæ praktycznych – nie zmieni nic w systemie jakoœci studiowania.
Pracownik naukowo-dydaktyczny, który nie ma ¿adnego doœwiadczenia zawodowego mo¿e
byæ wspania³ym dydaktykiem, erudyt¹, jego zajêcia dydaktyczne bêd¹ na wysokim poziomie
naukowym, ale bêd¹ odbierane jako abstrakcja. Jesteœmy przekonani o potrzebie wspó³pracy
z przemys³em – adresatem, do którego kierujemy naszych absolwentów i to zarówno
przy ustalaniu programów studiów jak równie¿ przy organizowaniu praktyk zawodowych.
Jednym z podstawowych celów i to ka¿dego przedsiêbiorstwa jest kreowanie odbiorców.
Przemys³ – jego przedstawiciele powinni mieæ swoje znacz¹ce miejsce w strukturze Uczelni.
A to oznacza, ¿e osoby zarz¹dzaj¹ce przedsiêbiorstwami, je¿eli chc¹ pozyskiwaæ bardzo
dobrych in¿ynierów, wysokiej klasy specjalistów o du¿ym kapitale intelektualnym winni siê
czynnie do tej struktury Uczelni w³¹czyæ. To od nich powinny p³yn¹æ sugestie i propozycje,
czego uczyæ studentów, jakie maj¹ braki nowo przyjmowani pracownicy bezpoœrednio po
studiach. Powinni te¿ byæ otwarci na przyjêcie studentów na praktyki przemys³owe, ale
te¿ umo¿liwiaæ m³odym pracownikom naukowo-dydaktycznym wejœcie na teren zak³adu
i zaznajamianie ich z procesami produkcyjnymi, z nowo wdra¿anymi technologiami, ze
swoimi sukcesami i problemami. W ramach takiej wspó³pracy Uczelnie techniczne winny
te¿ czêœciej w swoje mury zapraszaæ praktyków – specjalistów. Wspó³praca, wspólne
inicjatywy, wspólne projekty mog¹ stanowiæ dobr¹ podstawê do wykszta³cenia nowo-
czesnego in¿yniera, przygotowanego na wyzwania wspó³czesnego œwiata.

ANNA KIJEWSKA, HENRYK PRZYBY£A

THE ELEMENTS THAT CREATES EDUCATIONAL LEVEL OF TECHNICAL UNIVERSITY GRADUATE

K e y w o r d s

Education, teaching, intellectual capital, education of engineers, statistics, taxonomy

A b s t r a c t

The authors determined several factors that have today and will have in the future the essential significance to
engineer’s education. On the basis of conducted surveys among student of Faculty of Mining and Geology at the
Silesian University of Technology and specialist from mining industry it has been determined the most important
educational goals, the degree of their realization and preferred forms of teaching – the most suitable for such goals
realization. In the analysis some statistical methods, including taxonomy were used.
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Za³¹cznik 3. Proponowane formy zajêæ dla realizacji celów dydaktycznych

Appendix 3. The proposals of students lessons forms for educational goals realization
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Integracja celów strategicznych przedsiêbiorstwa górniczego wêgla

kamiennego w ramach koncepcji zrównowa¿onej karty wyników

S ³ o w a k l u c z o w e

Cele strategiczne, integracja, zrównowa¿ona karta wyników

S t r e s z c z e n i e

W artykule przedstawiono koncepcjê zrównowa¿onej karty wyników jako narzêdzia integruj¹cego cele
strategiczne przedsiêbiorstwa górniczego wêgla kamiennego. Zwrócono uwagê na potrzebê przeprowadzenia
dok³adniejszych badañ w celu wyznaczenia najwa¿niejszych celów strategicznych przedsiêbiorstwa dla realizacji
strategii.

Wprowadzenie

Zrównowa¿ona karta wyników jest kompleksowym narzêdziem zarz¹dzania, integru-
j¹cym wszystkie cele strategiczne przedsiêbiorstwa s³u¿¹ce realizacji jego strategii. Badania
wykazuj¹, i¿ 90% strategii nie jest skutecznie realizowanych. Powodem jest g³ównie z³e
sformu³owanie celów i niew³aœciwy dobór mierników ich realizacji oraz brak nadania celom
odpowiedniego priorytetu. Obecnie spraw¹ bardzo istotn¹ jest skuteczna realizacja sformu-
³owanej strategii, która determinuje funkcjonowanie danego podmiotu na konkurencyjnym
rynku. Nie da siê jednak realizowaæ strategii, jeœli nie zostanie ona prze³o¿ona na konkretne
cele strategiczne.

* Mgr in¿., Wydzia³ Górnictwa i Geoin¿ynierii, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków.



1. Istota celu przedsiêbiorstwa

Ka¿dy podmiot gospodarczy bez œciœle wyznaczonego celu b¹dŸ celów nie jest w stanie
w danych warunkach dzia³aæ i sprawnie funkcjonowaæ. W literaturze przedmiotu znaleŸæ
mo¿na ró¿ne definicje celu. Zdaniem L. Krzy¿anowskiego celem jest przysz³y po¿¹dany stan
b¹dŸ rezultat dzia³añ organizacji, przewidziany i mo¿liwy do osi¹gniêcia (Krzy¿anowski
1992). Z kolei J. Penc okreœla cel jako to, co przedsiêbiorstwo chce osi¹gn¹æ w przysz³oœci
oraz co musi zrobiæ, aby zapewniæ sobie warunki d³ugotrwa³ej egzystencji (Penc 1998).
Wiêkszoœæ autorów mówi o celu jako o „stanie” przedsiêbiorstwa, który chce ono osi¹gn¹æ
i do którego d¹¿y poprzez podejmowanie okreœlonych dzia³añ czy decyzji.

Formu³owanie celów ma wiêc szczególne znaczenie, poniewa¿ tak naprawdê wokó³ nich
koncentruje siê dzia³alnoœæ przedsiêbiorstwa. M. S³awiñska pisze o przes³ankach formu-
³owania celów, wœród których wyró¿nia: analizê potencja³u przedsiêbiorstwa, analizê poten-
cja³u rynku oraz misjê przedsiêbiorstwa (S³awiñska 2002). Procedura formu³owania celów
powinna rozpoczynaæ siê analiz¹ potencja³u przedsiêbiorstwa oraz rynku. Przedsiêbiorstwo
dzia³aj¹c w okreœlonym otoczeniu musi z jednej strony rozpoznaæ swoje szanse i mo¿liwoœci,
a z drugiej dostosowaæ siê do potrzeb i oczekiwañ otoczenia, którego czynniki nie pozostaj¹
dla prowadzonej przez przedsiêbiorstwo dzia³alnoœci obojêtne. Wœród przes³anek formu³o-
wania celów znajduje siê równie¿ misja przedsiêbiorstwa, która stanowi przewodnie idee
wyznaczaj¹ce strategiczny kierunek rozwoju przedsiêbiorstwa wraz ze sposobem zarz¹-
dzania. Misja okreœla równie¿ rolê przedsiêbiorstwa w stosunku do otoczenia. W takim
ujêciu misji widoczny jest wp³yw otoczenia na jej kszta³towanie. W wyniku istniej¹cych
powi¹zañ pomiêdzy wy¿ej wspomnianymi przes³ankami formu³owania celów przedsiê-
biorstwa wyznaczaj¹ kilka b¹dŸ kilkanaœcie celów strategicznych, do osi¹gniêcia których
d¹¿¹. Sformu³owane cele dotycz¹ ró¿nych obszarów funkcjonowania przedsiêbiorstwa,
charakteryzuje je ró¿ny stopieñ szczegó³owoœci, zakres, okres, w którym cel ten powinien
byæ osi¹gniêty oraz stopieñ mierzalnoœci. W praktycznym dzia³aniu przedsiêbiorstwa mówi
siê najczêœciej o systemie lub wi¹zce celów.

2. Potrzeba identyfikacji celów strategicznych w kluczowych obszarach dzia³alnoœci

przedsiêbiorstwa górniczego

Istot¹ procesu zarz¹dzania w przedsiêbiorstwie górniczym jest realizacja strategii, czyli
de facto realizacja w konkretnych obszarach dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa górniczego celów
bêd¹cych prze³o¿eniem strategii na ni¿sze poziomy operacyjne. D¹¿¹c do realizacji wyzna-
czonej strategii, przedsiêbiorstwo górnicze powinno sformu³owaæ cele krótko- i d³ugookre-
sowe. Spoœród wszystkich celów, stanowi¹cych zapis zamierzeñ strategicznych, jakie przed-
siêbiorstwo górnicze ma realizowaæ, powinno ono wyznaczyæ cele dla siebie priorytetowe,
które s³u¿yæ bêd¹ sprawnej realizacji wytyczonej strategii. Identyfikacja, a nastêpnie reali-
zacja celów strategicznych pomaga przedsiêbiorstwu budowaæ jego przewagê konkuren-
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cyjn¹. Dlatego spraw¹ du¿ej wagi jest skutecznoœæ zarz¹dzania rozumiana w pierwszej
kolejnoœci jako umiejêtnoœæ wyboru w³aœciwych celów strategicznych (w zale¿noœci od
rodzaju prowadzonej dzia³alnoœci czy od bran¿y), a nastêpnie konsekwentna ich realizacja.

Wyznaczenie konkretnych celów w obszarach funkcjonalnych wydzielonych w przed-
siêbiorstwie górniczym prowadzi do zapewnienia powodzenia w dzia³alnoœci biznesowej
w d³ugim okresie, przy jednoczesnym anga¿owaniu siê na rzecz rozwoju gospodarczego
i spo³ecznego oraz ochrony œrodowiska naturalnego.

W zwi¹zku z powy¿szym nale¿y zaznaczyæ, i¿ istnieje potrzeba przeprowadzenia do-
k³adnych i szczegó³owych badañ dotycz¹cych identyfikacji celów strategicznych wynika-
j¹cych ze specyfiki bran¿y górniczej.

3. Koncepcja zrównowa¿onej karty wyników dla przedsiêbiorstwa górniczego

Skuteczne zarz¹dzanie wspó³czesnym przedsiêbiorstwem, w tym równie¿ przedsiê-
biorstwem górniczym, wymaga od mened¿erów pewnych umiejêtnoœci polegaj¹cych na
³¹czeniu wszystkich celów przedsiêbiorstwa w jednym systemie zarz¹dzania. Takie podej-
œcie umo¿liwia kompleksowe zarz¹dzanie integruj¹ce i uwzglêdniaj¹ce najistotniejsze spra-
wy przedsiêbiorstwa.

Koncepcja zrównowa¿onej karty wyników (ZKW) wpisuje siê w taki system zarz¹-
dzania. Stanowi ona narzêdzie prze³o¿enia opracowanej strategii na konkretne dzia³ania
operacyjne i ukierunkowuje mened¿erów na realizacjê celów strategicznych w niej zawar-
tych. Karta k³adzie nacisk na realizacjê wszystkich celów w wydzielonych obszarach
przedsiêbiorstwa równoczeœnie.

Konstrukcja ZKW prezentowana w literaturze przedmiotu sprowadza siê do zintegro-
wanego podejœcia w zarz¹dzaniu w czterech podstawowych obszarach funkcjonowania
przedsiêbiorstwa: finansowym, klienta, procesów wewnêtrznych oraz nauki i rozwoju
(rys. 1). Tak skonstruowana karta umo¿liwia spojrzenie na dzia³alnoœæ przedsiêbiorstwa
przy uwzglêdnieniu czterech najwa¿niejszych obszarów jego dzia³alnoœci. Ich rozwi¹zanie
wymaga odpowiedzi na cztery podstawowe pytania:

— jak widz¹ nas w³aœciciele kapita³u, w jakim stopniu spe³niamy ich oczekiwania
(obszar zarz¹dzania finansami – zyskownoœæ i p³ynnoœæ),

— jak widz¹ nas klienci, jak powinniœmy byæ postrzegani przez klientów, aby zrea-
lizowaæ wizjê (obszar zarz¹dzania – klienci),

— w czym musimy byæ doskonali, jakie procesy powinniœmy naœladowaæ, aby usatys-
fakcjonowaæ naszych udzia³owców i klientów (obszar zarz¹dzania wewnêtrznymi
procesami biznesowymi),

— czy jesteœmy w stanie ci¹gle siê rozwijaæ i tworzyæ now¹ wartoœæ (obszar zarz¹-
dzania nauk¹ i wiedz¹).

Wydzielenie powy¿szych obszarów stanowi ramy dzia³ania przedsiêbiorstwa i pozwala
na precyzyjne okreœlenie celów strategicznych. Koncepcja karty pozwala na integracjê
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celów ekonomicznych, technicznych, œrodowiskowych, spo³ecznych oraz administracyj-
nych. Osi¹gniêcie spójnoœci miêdzy celami w wyszczególnionych perspektywach zrów-
nowa¿onej karty wyników pozwala na wytyczenie realizacji strategii organizacji jako
ca³oœci.

Pierwszym krokiem w budowie karty powinno byæ uzgodnienie celów finansowych,
czyli najistotniejszych z punktu funkcjonowania organizacji. G³ównym celem wszystkich
przedsiêbiorstw jest maksymalizacja zysku i utrzymanie p³ynnoœci finansowej. Cele te
zapewniaj¹ stabilne funkcjonowanie, kontynuacjê dzia³alnoœci, rozwój przedsiêbiorstwa
górniczego oraz wzrost jego wartoœci, czyli odpowiadaj¹ oczekiwaniom w³aœcicieli. Przed-
siêbiorstwo chc¹c konkurowaæ na rynku musi posiadaæ zdolnoœæ do bie¿¹cego regulowania
swoich zobowi¹zañ, w szczególnoœci zobowi¹zañ publiczno-prawnych, oraz d¹¿yæ do uzys-
kania jak najwiêkszej nadwy¿ki wartoœci sprzedanych dóbr i us³ug nad kosztami ich wy-
tworzenia. Uzyskanie dodatniego wyniku na dzia³alnoœci operacyjnej oznacza uzyskanie jak
najwiêkszych efektów do ponoszonych nak³adów i poprawê efektywnoœci dzia³ania przed-
siêbiorstwa.

Osi¹gniêcie powy¿szych celów ekonomicznych nie jest mo¿liwe bez powi¹zania z ce-
lami obszaru klienta, a w szczególnoœci z mo¿liwoœciami zakupowymi grup docelowych
klientów czy struktur¹ portfela produktów. Polepszenie obs³ugi klienta oraz niezawodnoœæ
realizacji zamówieñ maj¹ du¿y wp³yw na utrzymanie stabilnej pozycji w bran¿y. Utrzymanie
pozycji na rynku wêgla kamiennego w kraju mo¿e okazaæ siê nie do zrealizowania w sy-
tuacji, gdy zu¿ycie wêgla kamiennego z roku na rok spada. A prognozy zapotrzebowania na
wêgiel kamienny przewiduj¹, ¿e w dalszym ci¹gu wielkoœæ popytu poszczególnych grup
odbiorców bêdzie nadal spadaæ. Perspektywa klienta zak³ada doskona³¹ znajomoœæ oto-
czenia zewnêtrznego i w³asnych atutów. Formu³uj¹c i dokonuj¹c wyboru celów strate-
gicznych w tej perspektywie nale¿y pamiêtaæ, i¿ musz¹ one gwarantowaæ osi¹gniêcie celów
finansowych i ekonomicznych.
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Rys. 1. Perspektywy zrównowa¿onej karty wyników (Jaruga 2000)

Fig. 1. Perspectives of Balanced Scorecard (Jaruga 2000)



Z realizacj¹ powy¿szych celów zarówno obszaru finansowego, jak i obszaru klienta
zwi¹zany jest wzrost wydajnoœci wydobycia rozumiany jako poprawa efektywnoœci wyko-
rzystania potencja³u produkcyjnego. Koncentracja wydobycia powoduje poprawê wskaŸ-
ników dotycz¹cych wykorzystania posiadanego potencja³u. Przedsiêbiorstwu górniczemu
zale¿eæ zawsze bêdzie na zwiêkszeniu tego wykorzystania i dostosowaniu zdolnoœci produk-
cyjnych do mo¿liwoœci sprzeda¿y wêgla i potrzeb rynku. D¹¿enie do wzrostu wydobycia nie
mo¿e jednak byæ dokonywane kosztem bezpieczeñstwa pracy za³óg górniczych. Dlatego
spraw¹ bardzo istotn¹ pozostaje realizacja poprawy bezpieczeñstwa pracy jako jednego
z celów obszaru procesów wewnêtrznych.

Ostatnim etapem budowy zrównowa¿onej karty wyników jest wybór celów perspektywy
nauki i rozwoju. Maj¹ wyznaczone cele w poprzednich perspektywach nale¿y oceniæ, czy
wiedza i kompetencje kadry zarz¹dzaj¹cej czy te¿ pracowników ni¿szego rzêdu s¹ wystar-
czaj¹ce do ich realizacji. Dlatego zapewnienie w³aœciwego poziomu ich kompetencji oraz
sukcesywne ich podnoszenie jest niezmiernie istotne dla poprawy wszelkich procesów
w dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa np. procesy obs³ugi klientów, logistyczne.

Zrównowa¿ona karta wyników okreœla cele biznesowe przedsiêbiorstwa, zarówno te
tradycyjne finansowe jak i niefinansowe. Powi¹zanie dokonanych wyborów strategi-
cznych w czterech perspektywach umo¿liwia identyfikacjê optymalnego ³añcucha war-
toœci, który gwarantuje ich realizacjê. Integracja celów przedsiêbiorstwa w ramach karty
pozwala na wy³onienie celów najistotniejszych dla realizacji strategii przedsiêbiorstwa
górniczego.

Podsumowanie

Zastosowanie zrównowa¿onej karty wyników jako narzêdzia integruj¹cego wszystkie
cele wydzielonych obszarów funkcjonalnych mo¿e pomóc przedsiêbiorstwu górniczemu
w skutecznej realizacji jego strategii. Przy wykorzystaniu istniej¹cych zasobów wewn¹trz
spó³ek i kopalñ oraz osi¹gniêciu zamierzonych celów strategicznych.

Ich osi¹gniêcie bêdzie mo¿liwe wówczas, gdy przedsiêbiorstwo dokona wyboru priory-
tetowych projektów strategicznych i skoncentruje siê na ich realizacji. Sukces przedsiê-
biorstw górniczych rozumiany jako przetrwanie i dalszy ich rozwój zale¿y przede wszystkim
od: jasnoœci i przejrzystoœci regu³ dla systemu zarz¹dzania, komunikacji wewn¹trz orga-
nizacji, w³aœciwego prze³o¿enia strategii na cele i zadania, konsekwencji w ich realizacji,
szkoleñ pracowników, odpowiedniego systemu motywowania.

Odpowiednio zarz¹dzane przedsiêbiorstwo górnicze wykorzystuj¹ce zrównowa¿on¹
kartê wyników bêdzie koncentrowaæ siê na celach najwa¿niejszych dla powodzenia przyjêtej
strategii. Wyznaczenie konkretnych celów w kluczowych obszarach dzia³alnoœci przed-
siêbiorstwa górniczego prowadzi do zapewnienia powodzenia w dzia³alnoœci biznesowej
w d³ugim okresie. Integracja celów przedsiêbiorstwa górniczego w ramach ZKW pozwala
ogarn¹æ ca³¹ z³o¿onoœæ wspó³czesnych problemów wewn¹trz organizacji w powi¹zaniu
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z otoczeniem. Dlatego karta powinna zostaæ znaleŸæ swoje sta³e miejsce w systemie zarz¹-
dzania w spó³kach produkuj¹cych wêgiel kamienny.
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The article presents the Balanced Scorecard as a tool of strategic objectives’ integration in mining industry.
The main objective of this paper is to show the necessity of doing precisely research to acquire more detailed
information about establishment the key strategic objectives.
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S t r e s z c z e n i e

Artyku³ przedstawia w ogólnym zarysie rozwój jednostek organizacyjnych tworz¹cych w okresie 85 lat kszta³t
obecny Katedry Ekonomiki i Zarz¹dzania w Przemyœle AGH. Rys historyczny Katedry zaprezentowano z uwzglêd-
nieniem okresu miêdzywojennego, okresu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej i okresu transformacji gospodarczej
po 1989 r. Podano równie¿ najwa¿niejsze informacje dotycz¹ce obecnie realizowanego zakresu problematyki
naukowej i dydaktycznej Katedry.

Wprowadzenie

Katedra Ekonomiki i Zarz¹dzania w Przemyœle stanowi jednostkê organizacyjn¹ Aka-
demii Górniczo-Hutniczej im. Stanis³awa Staszica w Krakowie – Uczelni, która od pocz¹tku
swego istnienia nawi¹za³a do tradycji polskiego szkolnictwa górniczego z okresu rozbiorów
i pierwszej na ziemiach polskich wy¿szej uczelni technicznej – Akademii Górniczej, za³o-
¿onej przez Stanis³awa Staszica w Kielcach w 1816 r.

Niestety uczelnia kielecka nie istnia³a d³ugo, bowiem tylko przez 10 lat – do 1826 r.,
w którym zosta³a przez w³adze carskie zlikwidowana. Œwiadomoœæ koniecznoœci istnienia
wy¿szej uczelni górniczej na ziemiach polskich by³a ci¹gle ¿ywa, jednak jeszcze d³ugo

* Prof. dr hab in¿., Wydzia³ Górnictwa i Geoin¿ynierii, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków.



trzeba by³o poczekaæ na mo¿liwoœæ kszta³cenia kadr górniczych na poziomie akademickim.
Spore znaczenie dla kszta³cenia kadr górniczych mia³o za³o¿enie w 1889 r. szko³y górniczej
z siedzib¹ w D¹browie Górniczej (zwanej „Sztygarsk¹ D¹browsk¹”), która kszta³ci³a kadry
górnicze œredniego szczebla. Na szczeblu akademickim m³odzie¿ polska zdobywa³a wiedzê
i umiejêtnoœci górnicze w wy¿szych uczelniach europejskich we Freibergu, Petersburgu,
Przybranie, Leoben i Liege – najliczniej jednak w Instytucie Górniczym w Petersburgu i w Aka-
demii w Leoben. Dziêki wykszta³conej tam kadrze oraz przy wsparciu grona uczonych
wywodz¹cych siê z Politechniki Lwowskiej i Uniwersytetu Jagielloñskiego mog³a byæ po
odzyskaniu niepodleg³oœci zorganizowana w 1919 r. Akademia Górnicza w Krakowie.
Górnictwo surowców mineralnych w Polsce wesz³o na nowy etap rozwoju w wolnym
i niepodleg³ym pañstwie. Powsta³a potrzeba kszta³cenia w³asnych kadr dla górnictwa, które
na ziemiach polskich znalaz³o siê w nowych uwarunkowaniach spo³ecznych i politycznych,
wynikaj¹cych ze scalenia organizmów gospodarczych z trzech zaborów i wymagaj¹cych
ujednolicenia systemu kszta³cenia górniczego. Powsta³a Akademia Górnicza w Krakowie,
powo³ana uchwa³¹ Rady Ministrów RP z dnia 8 kwietnia 1919 r. W trudnych warunkach nie
ukszta³towanego do koñca organizmu pañstwowego przyst¹piono do tworzenia struktur
dydaktycznych i badawczych nowopowsta³ej Uczelni. Uroczyste otwarcie Akademii Górni-
czej nast¹pi³o w dniu 20 paŸdziernika 1919 r. Studia rozpoczêto w roku akademickim
1919/20 na jednym wydziale – Wydziale Górniczym, a w roku akademickim 1922/23
uruchomiono pierwszy rok studiów na drugim wydziale – Wydziale Hutniczym. Uczelnia
jako dwuwydzia³owa kontynuowa³a swoj¹ dzia³alnoœæ w okresie miêdzywojennym. W ra-
mach problematyki realizowanej w programie nauczania na Wydziale Górniczym znalaz³y
siê zagadnienia, które mo¿na zaliczyæ do problematyki rozwijanej obecnie przez Katedrê
Ekonomiki i Zarz¹dzania w Przemyœle. Jako pocz¹tek mo¿na przyj¹æ rok akademicki
1922/23. Na wydzia³ach: Górniczym i Hutniczym funkcjonowa³o wówczas po kilkanaœcie
katedr (Z dziejów 1970), a personel pomocniczy stanowili: 1 mechanik, 1 laborant, 1 pedel
i 5 woŸnych. Jak widaæ, Akademia Górnicza liczy³a wówczas niewielu pracowników,
a katedry (czêsto zamiennie zwane zak³adami) bywa³y jednoosobowe. Od 1922 r. Akademia
Górnicza (a od 1949 r. Akademia Górniczo-Hutnicza) przechodzi³a szereg przekszta³ceñ
strukturalnych i problematyka organizacji i ekonomiki przedsiêbiorstw by³a realizowana
i rozwijana przez jednostki organizacyjne Uczelni o ró¿nych nazwach.

Od 1922 r. do chwili obecnej minê³o 85 lat, okres w którym dochodzi³o do wielu
historycznych wydarzeñ odciskaj¹cych swoje piêtno na ¿yciu spo³ecznym i gospodarczym
w Polsce. W tym okresie przez Polskê przetoczy³y siê dzia³ania wojenne dwóch wojen œwia-
towych, dochodzi³o do diametralnych przemian systemów polityczno-gospodarczych. Po-
cz¹tkowo, w okresie miêdzywojennym rozwija³a siê gospodarka kapitalistyczna, rozwijana
czêsto na gruzach przedsiêbiorstw zniszczonych przez dzia³ania wojenne, na terenach
scalonych z trzech zaborów, nastêpnie dokonano eksperymentu z gospodark¹ centralnie
sterowan¹ po II wojnie œwiatowej, który w efekcie skoñczy³ siê transformacj¹ gospodarcz¹
1989 r. i ponownym przejœciem gospodarki na zasady rynkowe. W nawi¹zaniu do tych
przemian polityczno-spo³ecznych i gospodarczych zmienia³o siê równie¿ zapotrzebowanie

194



na kadry, pojawia³y siê nowe problemy naukowo-badawcze i potrzeby edukacyjne. Odbicie
tych przemian mia³o równie¿ miejsce w odniesieniu do Uczelni – jedne zagadnienia roz-
szerzano, inne ulega³y likwidacji, w œlad za tym nastêpowa³y zmiany w strukturze organi-
zacyjnej Uczelni. Zmiany te dotyczy³y równie¿ jednostek organizacyjnych, które ewoluo-
wa³y przez okres 85 lat tworz¹c obecny kszta³t Katedry Ekonomiki i Zarz¹dzania w Przemy-
œle. Poni¿ej przedstawiono w ogólnym zarysie ewolucyjne przemiany, które doprowadzi³y
do obecnego kszta³tu Katedry Ekonomiki i Zarz¹dzania w Przemyœle, z podzia³em na okresy:
miêdzywojenny, okres Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej oraz okres transformacji gospo-
darczej po 1989 r.

1. Okres miêdzywojenny

Z dniem 1 lipca 1922 r. powo³ano in¿. Antoniego Schimitzka na profesora zwyczajnego
organizacji przedsiêbiorstw przemys³owych (Bia³as, Szubiñski 1959; ¯emajtis 1969; Kro-
nika 1969, 1979) i powierzono Mu Katedrê Organizacji Przedsiêbiorstw Przemys³owych
i Prawa Górniczego, która od kolejnego roku akademickiego nosi³a nazwê Katedry Orga-
nizacji Przedsiêbiorstw Przemys³owych. Równoczeœnie, z dniem 1 lipca 1922 r. powo³ano
in¿. Kazimierza Kasiñskiego jako profesora zwyczajnego (Bia³as, Szubiñski 1959; ¯emajtis
1969; Kronika 1969, 1979), który obj¹³ Katedrê Górnictwa II. Obydwie te jednostki wywar³y
wp³yw na obecny kszta³t Katedry Ekonomiki i Zarz¹dzania w Przemyœle.

Profesor Antoni Schimitzek, absolwent Akademii Górniczej w Leoben, kierowa³ Katedr¹
Organizacji Przedsiêbiorstw Przemys³owych do 1924 r., kiedy to zrezygnowa³ z pracy
w Uczelni z powodu z³ego stanu zdrowia i nawa³u pracy w przemyœle. Posiada³ du¿e
doœwiadczenie praktyczne w dziedzinie górnictwa i przemys³u cementowego, zajmowa³
szereg eksponowanych stanowisk w przemyœle, w okresie miêdzywojennym i po II Wojnie
Œwiatowej (¯yciorysy 1965).

W 1925 r. Katedra Organizacji Przedsiêbiorstw Przemys³owych na krótko zawiesi³a
dzia³alnoœæ dydaktyczn¹, wznawiaj¹c j¹ ponownie w 1926 r. pod kierunkiem in¿. Romana
Riegera, absolwenta Akademii Górniczej w Leoben, którego zatrudniono pocz¹tkowo w cha-
rakterze wyk³adowcy, a nastêpnie profesora kontraktowego. Profesor Roman Rieger po-
siada³ równie¿ doœwiadczenie w pracy w przemyœle. W latach 1907-8 skonstruowa³ rynny
potrz¹salne do odstawy wêgla, wynalazek opatentowany w wielu krajach Europy i Ameryki.
Opublikowa³ szereg artyku³ów, w których przedstawi³ postêpy techniki górniczej oraz
metody organizacji pracy (¯yciorysy 1965). W 1930 r. Roman Rieger zosta³ mianowany
zastêpc¹ profesora a nastêpnie profesorem nadzwyczajnym. W 1931 r. przemianowano
Katedrê na Zak³ad Organizacji Przedsiêbiorstw Przemys³owych. Zak³ad funkcjonowa³ do
1933 r., w którym decyzj¹ ówczesnego ministra w³aœciwego do spraw szkolnictwa wy¿szego
zosta³ zlikwidowany. W uznaniu jego zas³ug dla rozwoju techniki górniczej na skalê
œwiatow¹ Akademia Górnicza nada³a mu tytu³ doktora honoris causa w maju 1947 r.
(Z dziejów 1970).
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W 1922 r. Katedrê Górnictwa II obj¹³ jako profesor zwyczajny in¿. Kazimierz Kasiñski,
absolwent Instytutu Górniczego w Petersburgu. Zorganizowa³ od podstaw Katedrê i opra-
cowa³ tematykê wyk³adów i zakres æwiczeñ (¯yciorysy 1965). Przez pierwsze 3 lata do-
je¿d¿a³ z Warszawy. Okaza³ siê znakomitym dydaktykiem, umiejêtnie wykorzystywa³
w swych zajêciach swoje doœwiadczenie przemys³owe, co stawia³o wyk³adany przez niego
przedmiot na wysokim poziomie teoretycznym i praktycznym. G³ównym dzie³em profesora
Kasiñskiego by³ skrypt uczelniany „Górnictwo II”. Profesor Kazimierz Kasiñski pe³ni³
funkcjê do œmierci w 1929 r.

Od 1930 r. kierownictwo Katedry obj¹³ in¿. Feliks Zalewski, mianowany na stanowisko
profesora nadzwyczajnego. Profesor Zalewski by³ ju¿ absolwentem Akademii Górniczej
i posiada³ dyplom jej ukoñczenia z nr 2 (z roku 1923). Pe³ni³ równie¿ funkcjê dziekana
Wydzia³u Górniczego w latach 1934–1936 (Z dziejów 1970).

Katedra Górnictwa II przetrwa³a do chwili wybuchu II wojny œwiatowej.

2. Okres Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej

W 1945 r. wznowi³a dzia³alnoœæ Katedra Górnictwa II pod kierunkiem profesora Za-
lewskiego. W 1952 r. zmieniono jej nazwê na Katedra G³êbienia Szybów i Obudowy
Górniczej, a profesor Feliks Zalewski kierowa³ ni¹ do emerytury w 1960 r. Przez dwa lata
1960 do 1962 opiekê nad Katedr¹ sprawowa³ profesor Antoni Sa³ustowicz, po czym w 1962 r.
kierownictwo Katedry obj¹³ profesor Jan Walewski. W 1968 r. zmieniono nazwê jednostki
na Katedra Budownictwa Podziemnego i pod t¹ nazw¹ i kierunkiem profesora Jana Wa-
lewskiego jednostka funkcjonowa³a do 30.09.1969 r. W 1952 r. w Katedrze utworzono
Zak³ad G³êbienia Szybów, którego kierownikiem do 1960 r. by³ profesor Feliks Zalewski,
a od 1962 r. – profesor Jan Walewski. W marcu 1959 r. powsta³ Zak³ad Obudowy Górniczej,
którego kierownikiem w okresie 1959–1966 by³ docent Andrzej Dunikowski, a od 1966 r.
docent Zbigniew Strzelecki. Problematyka naukowa Katedry obejmowa³a zagadnienia z za-
kresu budownictwa górniczego, odwadniania kopalñ oraz praktyczne zagadnienia zg³aszane
do rozwi¹zania przez przemys³ górniczy w zakresie wykonawstwa robót górniczych, pro-
jektowania i obliczania obudów górniczych (Z dziejów 1970).

Od 1.01.1946 r. rozpoczê³a dzia³alnoœæ Katedra Górnictwa III pod kierunkiem profesora
Boles³awa Krupiñskiego. Powstanie Katedry podyktowane by³o potrzebami przemys³u wy-
dobywczego w zakresie kszta³cenia kadry posiadaj¹cej wiedzê w obszarze ekonomiki,
zarz¹dzania i finansów. Jednostka pod t¹ nazw¹ funkcjonowa³a do 1952 r., kiedy zmieniono
jej nazwê na Katedra Ekonomiki i Organizacji Górnictwa i podzielono na 3 zak³ady:

— Zak³ad Projektowania Zak³adów Górniczych,
— Zak³ad Organizacji i Planowania w Górnictwie,
— Zak³ad Bezpieczeñstwa Pracy w Górnictwie.
Zak³ad Bezpieczeñstwa Pracy zosta³ w 1955 r. przekszta³cony w Katedrê Bezpieczeñ-

stwa Pracy, a kierownikiem od chwili jej powstania zosta³ profesor Aleksander Anasiewicz.
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Katedra Ekonomiki i Organizacji Górnictwa zajmowa³a siê optymalizacj¹ rozwi¹zañ
w zakresie projektowania i budowy zak³adów górniczych, problematyk¹ zagospodarowania
okrêgów górniczych, programowaniem inwestycji w górnictwie, badaniem procesów pro-
dukcyjnych w kopalni, planowaniem produkcji górniczej, normowaniem w górnictwie,
organizacj¹ i zarz¹dzaniem w górnictwie (Z dziejów…). W Katedrze wypracowano szereg
nowatorskich metod naukowych, które znalaz³y zastosowanie w praktyce górnictwa wêgla
kamiennego, rud miedzi, cynku, o³owiu, ¿elaza i innych kopalin. W 1957 r. z inicjatywy
polskiej powsta³a idea organizowania cyklicznych kongresów górniczych o zasiêgu œwia-
towym i zosta³ powo³any Komitet dla Organizacji Kongresów Górniczych, którego prze-
wodnicz¹cym wybrany zosta³ profesor Boles³aw Krupiñski (Z dziejów... 1970).

Katedra funkcjonowa³a do 1963 r. pod kierunkiem profesora Krupiñskiego, a od 1963 r.
do 30.09.1969 r. pod kierunkiem profesora Romana Bromowicza.

Data 1.10.1969 r. jest dat¹ znamienn¹ z punktu widzenia przemian strukturalnych
Uczelni z uwagi na utworzenie w jej strukturze jednostek organizacyjnych zwanych insty-
tutami. Z po³¹czenia Katedry Ekonomiki i Organizacji Górnictwa z Katedr¹ Budownictwa
Podziemnego powsta³ Instytut Projektowania i Budowy Kopalñ (Jawieñ 1987). Jako dyre-
ktora Instytutu powo³ano profesora Romana Bromowicza, który sprawowa³ tê funkcjê do
œmierci w 1975 r. Od 1975 do 1982 r. dyrektorem Instytutu by³ profesor Zbigniew Strzelecki,
a od 1982 r. – profesor Mieczys³aw Jawieñ.

Instytut Projektowania i Budowy Kopalñ podzielono na zak³ady. Pocz¹tkowo by³y to:
— Zak³ad Projektowania Kopalñ pod kierunkiem profesora Romana Bromowicza do

6.07.1975 r., a od 1.10.1975 r. pod kierunkiem profesora Mieczys³awa Jawienia,
— Zak³ad Programowania i Organizacji Budowy Kopalñ, pod kierunkiem profesora

Mieczys³awa Jawienia do 30.09.1976 r., a od 1.10.1976 r. pod kierunkiem docenta
Jacka Zabierowskiego,

— Zak³ad G³êbienia Szybów, pod kierunkiem profesora Jana Walewskiego do 20.08.1971
r., a od 1.01.1972 r. pod kierunkiem profesora Zbigniewa Strzeleckiego,

— Zak³ad Obudowy Górniczej pod kierunkiem profesora Zbigniewa Strzeleckiego do
30.12.1971 r.,

— Zak³ad Organizacji, Zarz¹dzania i Ekonomiki Procesów Produkcyjnych pod kierun-
kiem profesoraJerzegoKolbe, aod1.04.1970 r.podkierunkiemdocentaWiktora Krawczyka.

W 1972 r. po³¹czono Zak³ad G³êbienia Szybów i Zak³ad Obudowy Górniczej tworz¹c
Zak³ad Budownictwa Podziemnego a w 1974 r. utworzono dodatkowo Zak³ad Cyber-
netyzacji i Organizacji Kopalni, który kontynuowa³ swoj¹ dzia³alnoœæ pod kierunkiem
profesora Aleksandra Osucha a od 1.03.1979 r. pod kierunkiem docenta Eugeniusza Zaj¹ca.

3. Okres transformacji gospodarczej i kszta³t obecny

Od 1989 r. w sposób ewolucyjny dosz³o do przemian gospodarczych w œlad za zmianami
politycznymi w krajach Europy Œrodkowej, w tym równie¿ w Polsce. Transformacja syste-
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mowa w gospodarce polega³a na stopniowym jej przechodzeniu na zasady rynkowe. Dosz³o
do znacz¹cego ograniczenia zapotrzebowania na surowce kopalne, co zaczê³o skutkowaæ
likwidacj¹ kopalñ. W szczególny sposób dotyczy³o to górnictwa wêgla kamiennego, które
znalaz³o siê w krytycznej sytuacji w 1992 r. i nale¿a³o podj¹æ dzia³ania zmierzaj¹ce do
likwidacji wielu kopalñ. Pojawi³y siê nowe obszary badawcze i dydaktyczne kosztem
ograniczenia, a z czasem równie¿, zaniku innych, popularnych w okresie poprzednim.
Nast¹pi³o ograniczenie zainteresowania specjalnoœciami zwi¹zanymi z projektowaniem i bu-
dow¹ kopalñ oraz ekonomik¹ i organizacj¹ w górnictwie o dotychczasowych treœciach
nauczania. Dosz³o równie¿ do przemian organizacyjnych w Uczelni i dokonano zmiany
nazewnictwa jednostek organizacyjnych z instytutów na katedry lub zak³ady.

W 1993 r. zmieniono nazwê Instytutu Projektowania i Budowy Kopalñ na Zak³ad
Projektowania, Budownictwa, Ekonomiki i Zarz¹dzania w Górnictwie. W nowej strukturze
organizacyjnej Zak³ad podzielono na pracownie:

— Pracownia Projektowania i Rekonstrukcji Kopalñ, pod kierunkiem profesora Mie-
czys³awa Jawienia,

— Pracownia Programowania w Górnictwie i Organizacji Budownictwa Górniczego,
pod kierunkiem profesora Jacka Zabierowskiego,

— Pracownia Ekonomiki i Organizacji Procesów Produkcyjnych w Górnictwie, pod
kierunkiem profesora Czes³awa Cyrnka,

— Pracownia Zarz¹dzania i Organizacji Produkcji w Przemyœle, pod kierunkiem pro-
fesora Eugeniusza Zaj¹ca,

— Pracownia Budownictwa Podziemnego, pod kierunkiem profesora Antoniego Ma-
tysika.

W 1994 r. utworzono dodatkowo Pracowniê Technologii Górniczych w Budownictwie
Komunalnym pod kierunkiem dr Zenona Dudy.

Kierownikiem Zak³adu pozosta³ profesor Mieczys³aw Jawieñ, który zrezygnowa³ z pe³-
nienia tej funkcji w 1995 r., a jego nastêpc¹ w 1995 r. pozosta³ profesor Czes³aw Cyrnek.

Dzia³alnoœæ naukowa i dydaktyczna Zak³adu uleg³a stopniowemu rozszerzeniu o nowe
zagadnienia charakterystyczne dla gospodarki rynkowej. W roku akademickim 1992/93
Wydzia³ Górniczy rozpocz¹³ kszta³cenie na kierunku „Zarz¹dzanie i Marketing”, a Zak³ad
Projektowania, Budownictwa, Ekonomiki i Zarz¹dzania w Górnictwie pozosta³ jednostk¹
wiod¹c¹ dla tego kierunku.

W 2000 r. utworzono Katedrê Ekonomiki i Zarz¹dzania w Przemyœle w wyniku restruk-
turyzacji organizacyjnej na Wydziale Górniczym (Pracownia Budownictwa Podziemnego
i Pracownia Technologii Górniczych w Budownictwie Komunalnym – pracownie funk-
cjonuj¹ce dotychczas w ramach Zak³adu Projektowania, Budownictwa, Ekonomiki i Zarz¹-
dzania w Górnictwie zosta³y po³¹czone z Zak³adem Geomechaniki Górniczej tworz¹c
Katedrê Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki). W 2002 r. zmieniono równie¿ nazwê
Wydzia³u Górniczego na Wydzia³ Górnictwa i Geoin¿ynierii.

Kierownikiem Katedry pozosta³ profesor Czes³aw Cyrnek, który pe³ni³ tê funkcjê do
2004 r.
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Po przekszta³ceniu Zak³adu Projektowania, Budownictwa, Ekonomiki i Zarz¹dzania w
Górnictwie w Katedrê Ekonomiki i Zarz¹dzania w Przemyœle jej struktura organizacyjna
obejmowa³a:

— Pracowniê Projektowania i Rekonstrukcji Kopalñ, pod kierunkiem profesora Romana
Magdy,

— Pracowniê Programowania w Górnictwie i Organizacji Budownictwa Górniczego,
pod kierunkiem profesora Andrzeja Jaœkowskiego,

— Pracowniê Ekonomiki i Organizacji Procesów Produkcyjnych w Górnictwie, pod
kierunkiem profesora Czes³awa Cyrnka,

— Pracowniê Zarz¹dzania i Organizacji Produkcji w Przemyœle, pod kierunkiem pro-
fesora Tadeusza Sêka.

W latach 2003–2005 strukturê organizacyjn¹ Katedry tworzy³y zespo³y dydaktyczno-
-badawcze:

— Zespó³ Projektowania i Restrukturyzacji w Przemyœle, pod kierunkiem profesora
Romana Magdy,

— Zespó³ Programowania Procesów Inwestycyjnych i Produkcyjnych w Przemyœle, pod
kierunkiem profesora Andrzeja Jaœkowskiego,

— Zespó³ Ekonomiki, Marketingu i Finansów, pod kierunkiem profesora Czes³awa
Cyrnka,

— Zespó³ Organizacji i Zarz¹dzania w Przemyœle, pod kierunkiem profesora Tadeusza
Sêka.

W 2004 r. kierownikiem Katedry zosta³ profesor Bronis³aw Barchañski. Od 7 marca
2005 r., po z³o¿eniu rezygnacji z kierowania Katedr¹ przez profesora Barchañskiego,
funkcjê kierownika Katedry pe³ni profesor Roman Magda. Zastêpcami kierownika Katedry
s¹:

— Profesor Ryszard Snopkowski – zastêpca do spraw nauki, wspó³pracy i rozwoju,
— Dr Tadeusz Franik – zastêpca do spraw kszta³cenia,
— Dr Ignacy £uczak – zastêpca do spraw administracyjno-technicznych.
Obecn¹ strukturê organizacyjn¹ Katedry Ekonomiki i Zarz¹dzania w Przemyœle tworz¹

nastêpuj¹ce jednostki:
— Pracownia Projektowania i Restrukturyzacji w Przemyœle – pod kierunkiem profesora

Romana Magdy,
— Pracownia Marketingu i Modelowania Procesów w Przemyœle – pod kierunkiem

profesora Ryszarda Snopkowskiego,
— Pracownia Ekonomiki i Diagnostyki Przedsiêbiorstw – pod kierunkiem profesor

Barbary Jab³oñskiej-Firek,
— Pracownia Finansów – pod kierunkiem profesor Marii Sierpiñskiej,
— Pracownia Zarz¹dzania i Informatyki w Przemyœle – pod kierunkiem profesora

Tadeusza Sêka,
— Pracownia Ekonomiki Odnawialnych �róde³ Energii – pod kierunkiem profesora

Ireneusza Soliñskiego,
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— Pracownia Zarz¹dzania Gospodark¹ Odpadami – pod kierunkiem profesora Bro-
nis³awa Barchañskiego.

Aktualnie w Katedrze Ekonomiki i Zarz¹dzania w Przemyœle jest zatrudnionych 37 osób,
w tym:

— 2 profesorów zwyczajnych,
— 5 profesorów nadzwyczajnych,
— 15 adiunktów,
— 1 wyk³adowca
— 8 asystentów
— 6 pracowników administracyjnych i technicznych.
Katedra zatrudnia równie¿ specjalistów na zasadzie umów zlecenia i umów o dzie³o.
Katedra Ekonomiki i Zarz¹dzania w Przemyœle jest jednostk¹ wiod¹c¹ na Wydziale

Górnictwa i Geoin¿ynierii dla kierunków studiów: „Zarz¹dzanie i Marketing”, „Zarz¹dzanie
i In¿ynieria Produkcji” oraz dla specjalnoœci „Ekonomika Organizacja i Restrukturyzacja
w Przemyœle” na kierunku studiów „Górnictwo i Geologia”.

W okresie istnienia pod obecn¹ nazw¹ Katedra wypromowa³a w poszczególnych latach
akademickich nastêpuj¹c¹ liczbê absolwentów:

— rok 1999/2000: 282,
— rok 2000/2001: 250,
— rok 2001/2002: 257,
— rok 2002/2003: 282,
— rok 2003/2004: 270,
— rok 2004/2005: 205,
— rok 2005/2006: 195.
Szczegó³y dotycz¹ce realizacji procesu kszta³cenia zawarte s¹ w pracy (Franik 2007).
Katedra Ekonomiki i Zarz¹dzania w Przemyœle prowadzi dzia³alnoœæ naukow¹ w dzie-

dzinie nauk technicznych, w dyscyplinie naukowej Górnictwo. Katedra specjalizuje siê
równie¿ w szeroko pojêtej tematyce zawartej w swojej nazwie – w ekonomice i zarz¹dzaniu
w przemyœle. Dzia³alnoœæ naukowa, naukowo-badawcza i wdro¿eniowa jest realizowana
w 4 zasadniczych kierunkach badawczych:
1. Rekonstrukcja i modernizacja kopalñ istniej¹cych oraz restrukturyzacja przemys³u wy-

dobywczego, w tym m.in.:
— optymalizacja górniczego zagospodarowania z³ó¿ w dostosowaniu do gospodarki

rynkowej,
— racjonalizacja modelu istniej¹cych kopalñ pod k¹tem unowoczeœnienia procesu wy-

dobywczo-przeróbczego i optymalizacji elementów integrowanych kopalñ oraz ele-
mentów struktury udostêpnienia z³o¿a w obrêbie istniej¹cych i projektowanych
poziomów na kopalniach czynnych,

— programowanie rozwoju górnictwa i przemys³u wydobywczego wêgla kamiennego,
rud i surowców chemicznych zapewniaj¹cego efektywne wydobywanie kopalin u¿y-
tecznych,
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— restrukturyzacja zak³adów wydobywczych, w tym:
– restrukturyzacja techniczno-technologiczna,
– restrukturyzacja zatrudnienia,
– restrukturyzacja organizacyjno-w³asnoœciowa,
– restrukturyzacja finansowa,

— przekszta³cenia w³asnoœciowe w przemyœle wydobywczym, w tym: komercjalizacja
i prywatyzacja,

— badania ekonomicznej efektywnoœci inwestycji górniczych, rozwojowych i moderni-
zacyjnych w ramach przemian spo³eczno-gospodarczych i wdra¿ania zasad gos-
podarki rynkowej,

— organizacja budowy nowych poziomów wydobywczych i wentylacyjnych oraz ele-
mentów wchodz¹cych w sk³ad poziomów w ramach rekonstrukcji i modernizacji
istniej¹cych kopalñ, zak³adów górniczych oraz ich elementów,

— modelowanie procesów g³ównych i pomocniczych w obrêbie przodków i pól eks-
ploatacyjnych na czynnych i rekonstruowanych kopalniach wêgla kamiennego i rud.

2. Ekonomika i organizacja w górnictwie, w tym m.in.:
— racjonalizacja g³ównych i pomocniczych procesów zwi¹zanych z wydobyciem ko-

paliny g³ównej i kopalin towarzysz¹cych w istniej¹cych kopalniach,
— planowanie, kontrola i efektywnoœæ produkcji górniczej,
— matematyczne modelowanie i sterowanie procesami technologicznymi w kopalniach,
— organizacja produkcji i zarz¹dzanie kopalniami,
— opracowanie i analiza biznes planów.

3. Zarz¹dzanie i marketing w przemyœle, w tym w szczególnoœci:
— zagadnienia ekonomiczno-finansowe przedsiêbiorstw,
— analiza i diagnostyka przedsiêbiorstw,
— bankowoœæ i rynki kapita³owe wraz z efektywnoœci¹ lokowania i pozyskiwania

kapita³u,
— marketing w dzia³alnoœci przedsiêbiorstw,
— prawne i ekonomiczne aspekty importu i eksportu,
— organizacja i optymalizacja procesów produkcyjnych,
— prawne i ekonomiczne aspekty ochrony œrodowiska,
— organizacja procesów inwestycyjnych,
— zarz¹dzanie strategiczne i operacyjne z elementami logistyki,
— rachunkowoœæ, analiza finansowa i zarz¹dzanie finansami,
— controlling w przedsiêbiorstwie.

4. Pozyskiwanie, konwersja i efektywne wykorzystanie energii, w tym m.in. ocena kra-
jowych zasobów energii odnawialnej i ich efektywnego wykorzystania w aspekcie
ochrony œrodowiska.
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Podsumowanie

Przedstawiona powy¿ej w ogólnym zarysie charakterystyka poszczególnych jednostek
organizacyjnych AGH, które w swoim rozwoju w okresie minionego 85-lecia doprowadzi³y
do ukszta³towania Katedry Ekonomiki i Zarz¹dzania w Przemyœle na Wydziale Górnictwa
i Geoin¿ynierii AGH w obecnej postaci nie obejmuje wielu istotnych aspektów i informacji,
bowiem ich prezentacja w ramach pojedynczego artyku³u nie jest mo¿liwa. Dorobek nau-
kowy i dydaktyczny osób tworz¹cych kadrê tych jednostek jest olbrzymi i przyczyni³ siê do
rozwoju nauki i praktyki górniczej. Katedra w obecnej postaci nawi¹zuje do tradycji tych
jednostek i jednoczeœnie tworzy nowe treœci w obszarze badañ i dydaktyki, dostosowuj¹c siê
do zmian w otoczeniu zewnêtrznym i wewnêtrznym Uczelni. W aktualnej sytuacji i w naj-
bli¿szej perspektywie kszta³cenie na kierunkach „Zarz¹dzanie i In¿ynieria Produkcji” oraz
„Górnictwo i Geologia” oraz prowadzenie prac naukowych doktoratów i habilitacji w dzie-
dzinie nauk technicznych w dyscyplinie „Górnictwo” stanowi podstawowy zakres aktyw-
noœci zawodowej pracowników jednostki w s³u¿bie polskiego górnictwa. Rozwija równie¿
dzia³alnoœæ naukowo-badawcz¹ i wdro¿eniow¹ w ogólnie rozumianej problematyce obej-
muj¹cej zagadnienia ekonomiki i zarz¹dzania w przemyœle.
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ROMAN MAGDA

85 YEARS OF THE DEPARTMENT OF ECONOMICS AND MANAGEMENT IN INDUSTRY AT THE AGH UNIVERSITY

OF SCIENCE AND TECHNOLOGY IN SERVICE TO POLISH MINING INDUSTRY

K e y w o r d s

Mining industry, mining economics, management in mining, mine planning and design.

A b s t r a c t

The paper contains a general outline of historical development of university units creating during past 85 years
the present shape of the Department of Economics and Management in Industry at the AGH University of Science
and Technology. Historical outline of the Department is divided into three parts – period between World Wars,
period of People’s Republic of Poland and period of economy transformation after 1989 year. The most important
information concerning present scientific and educational activities of the Department is shown.
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TADEUSZ PINDÓR*

Rynki miêdzynarodowe czynnikiem rozwoju

globalnego sektora wêglowego

S ³ o w a k l u c z o w e

Wêgiel kamienny, rynki miêdzynarodowe, wspó³praca miêdzynarodowa

S t r e s z c z e n i e

Rynki miêdzynarodowe, od oko³o trzydziestu lat, w decyduj¹cym stopniu dynamizuj¹ globaln¹ sprzeda¿
wêgla kamiennego. W analizie miêdzynarodowych obrotów wêglem uwzglêdniono nastêpuj¹ce elementy:

— wolumen oraz geograficzn¹ i rodzajow¹ strukturê miêdzynarodowego handlu wêglem kamiennym w d³u-
gim okresie;

— zró¿nicowanie tendencji, charakteryzuj¹cych miêdzynarodowe rynki wêgla energetycznego oraz wêgla
koksowego;

— wspó³pracê miêdzynarodow¹ w optymalizacji wykorzystania zasobów mineralnych wêgla w skali œwiatowej;
— rolê transportu morskiego w dynamizacji miêdzynarodowych obrotów wêglem kamiennym;
— rozwój infrastruktury portowej oraz transportu wewnêtrznego g³ównych eksporterów wêgla;
— œrodowiskowe aspekty rozwoju miêdzynarodowych rynków wêgla kamiennego.

Wprowadzenie

Miêdzynarodowy handel wêglem kamiennym jest kluczowym czynnikiem miêdzynaro-
dowego segmentu globalnego sektora wêglowego, obejmuj¹cego miêdzynarodow¹ wspó³-
pracê w zakresie:

— standaryzacji parametrów zasobów mineralnych wêgla, umo¿liwiaj¹cej wykorzy-
stanie takiego instrumentu jak kryteria bilansowoœci z³ó¿,

* Dr in¿., Wydzia³ Zarz¹dzania, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków.



— poszukiwañ i dokumentowania zasobów mineralnych wêgla,
— gromadzenia kapita³u pieniê¿nego z wielu Ÿróde³, na sfinansowanie przedsiêwziêæ

górniczych o d³ugim okresie zwrotu nak³adów i wysokim poziomie ryzyka,
— realizacji projektów inwestycyjnych obejmuj¹cych obiekty infrastruktury technicz-

nej, kopalnie i zak³ady wzbogacania wêgla,
— eksploatacji zasobów mineralnych wêgla,
— transportu wêgla z regionów górniczych przez porty eksportowe do odbiorców,
— logistyki, harmonizuj¹cej przep³ywy wielkiego wolumenu wêgla, z regu³y o charak-

terze miêdzykontynentalnym,
— klasyfikacji i standardów dotycz¹cych wêgli handlowych,
— komponowania optymalnych mieszanek wêgli dla energetyki i przemys³u metalur-

gicznego,
— opracowania technologii wykorzystania wêgla, cechuj¹cych siê efektywnoœci¹ eko-

nomiczn¹ oraz bezpieczeñstwem œrodowiskowym.
Rozwój wspó³pracy miêdzynarodowej we wszystkich fazach gospodarki zasobami mine-

ralnymi wêgla a tak¿e wêglem handlowym, doprowadzi³ w 1991 roku do zajêcia przez
wêgiel kamienny pozycji g³ównego sta³ego towaru masowego w miêdzynarodowym trans-
porcie morskim (Annual… 2007; Coal boom… 2006; Coal Manual 2006).

1. Wolumen miêdzynarodowych obrotów wêglem kamiennym

W latach 1980–2005 bardzo dynamicznie rozwinê³y siê miêdzynarodowe obroty wêg-
lem. Œrednioroczna dynamika eksportu wêgla kamiennego ogó³em wynios³a w tym okresie
4,6% i znacznie przewy¿szy³a przeciêtny roczny wzrost produkcji, wynosz¹cy 2,1%.
W efekcie udzia³ eksportu w produkcji globalnej zwiêkszy³ siê z 8,9% w 1980 roku do
16,4% w 2005 roku (tab. 1).
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TABELA 1

Udzia³ w globalnej produkcji wêgla kamiennego eksportu wêgla ogó³em, wêgla energetycznego
oraz wêgla koksowego w latach: 1980, 1990, 2000 i 2005 [%]

TABLE 1

Share of total hard coal, steam and coking coal exports in global coal production, 1980, 1990, 2000
and 2005 [%]

Wyszczególnienie 1980 1990 2000 2005

Wêgiel kamienny ogó³em 8,9 11,2 15,7 16,4

Wêgiel energetyczny 4,8 7,1 12,1 12,9

Wêgiel koksowy 25,9 31,3 39,3 39,6

�ród³o: obliczenia w³asne na podstawie Coal Information 2006.



Na œrednie tempo wzrostu eksportu ca³ego sektora wêgla kamiennego sk³ada siê bardzo
wysoka dynamika miêdzynarodowego handlu wêglem energetycznym, z niskiego poziomu
wyjœcia oraz znacznie ni¿sza dynamika obrotu wêglem koksowym, ale nale¿y podkreœliæ, ¿e
miêdzynarodowe rynki wêgla koksowego ju¿ w 1980 roku stanowi³y bardzo istotny segment
globalnej sprzeda¿y.

Dane zawarte w tabeli 2 wykazuj¹ utrwalon¹ orientacjê proeksportow¹ producentów
w Kanadzie, Kolumbii, Wenezueli, Australii i Indonezji.

Wolumen obrotów wêglem kamiennym w 2005 roku osi¹gn¹³ poziom 790,1 mln ton, z cze-
go na wêgiel energetyczny przypada³o 568,1 mln ton, a na wêgiel koksowy – 222,0 mln ton.

Do po³owy lat osiemdziesi¹tych XX wieku, na globalnym rynku wêglowym dominowa³y
obroty wêglem koksowym. W 1973 roku udzia³ wêgla koksowego w ca³kowitych prze-
wozach wynosi³ 66,5%, w 1980 roku – 56,2% i w 1984 roku – 51,1%. Od 1985 roku
w handlu miêdzynarodowym wiêkszy jest wolumen obrotów wêglem energetycznym –
w 2000 roku udzia³ wêgla energetycznego stanowi³ 66,5%, a w 2005 roku – 71,9% glo-
balnego handlu wêglem kamiennym ogó³em (Biuletyn Kwartalny... 1997; Coal Information
2006; Mining Annual... 2007).

Analizuj¹c strukturê rodzajow¹ miêdzynarodowych rynków wêglowych, nale¿y stwier-
dziæ, ¿e wêgiel energetyczny i wêgiel koksowy tworz¹ dwa oddzielne rynki. Do pocz¹tku
lat osiemdziesi¹tych XX stulecia rynki te by³y kszta³towane przez odmienne regu³y kon-
kurencji, koniunktury i cen. G³ównej przyczyny tej sytuacji nale¿y upatrywaæ w braku
substytucji jednego rodzaju wêgla przez drugi. Konkurencjê dla wêgla energetycznego
stanowi³y inne pierwotne noœniki energii, natomiast wêgiel koksowy oraz produkowany
z niego koks metalurgiczny przez d³ugi okres nie mia³y substytutów. Próby wykorzystania na
skalê przemys³ow¹, w miejsce koksu, oleju wtryskiwanego do pieców hutniczych okaza³y
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TABELA 2

Udzia³ eksportu w produkcji wêgla kamiennego w wybranych pañstwach w latach:
1980, 1990, 2000 i 2005 [%]

TABLE 2

Share of exports in hard coal production in selected countries, 1980, 1990, 2000 i 2005 [%]

Pañstwo 1980 1990 2000 2005

Kanada 75,7 82,2 94,1 94,4

Kolumbia – 68,2 93,0 94,2

Wenezuela – 81,8 88,7 89,9

Australia 58,4 65,1 78,4 79,6

Indonezja – 40,0 72,2 73,1

Polska 16,5 19,2 22,5 20,7

�ród³o: obliczenia w³asne na podstawie Coal Information 2006.



siê nieefektywne. Podobnie, z przyczyn ekonomicznych, nie wprowadzono na szersz¹ skalê
ani oleju ani gazu ziemnego w procesach bezpoœredniej redukcji rud ¿elaza. Ca³kowita iloœæ
rud redukowana t¹ technologi¹ wynosi w skali œwiatowej oko³o 5%. Metoda stosowana jest
niemal wy³¹cznie w pañstwach dysponuj¹cych tanim gazem ziemnym (Metallurgical...
2005; Steel... 2007). Obroty na rynkach wêgla energetycznego oraz wêgla koksowego
zasadniczo ró¿ni¹ siê dynamik¹, zw³aszcza w krótkim i œrednim okresie.

2. Strukturalne przekszta³cenia miêdzynarodowych rynków wêglowych

W pierwszej po³owie lat osiemdziesi¹tych na miêdzynarodowych rynkach wêglowych
pojawi³ siê wêgiel niekoksowy i pó³koksowy, wdmuchiwany do wielkich pieców a zastê-
puj¹cy koks, co oznacza³o pojawienie siê ograniczonej konkurencji pomiêdzy wêglem
koksowym a wêglami dla technologii Pulverised Coal Injection (PCI).

Inn¹ istotn¹ tendencj¹ w miêdzynarodowych obrotach wêglem kamiennym, zarówno
koksowym jak i energetycznym, jest sta³y wzrost udzia³u przewozów drog¹ morsk¹
w obrotach ca³kowitych. W odniesieniu do rynków wêgla koksowego udzia³ ten wzrós³
z 73,9% w 1973 roku do 86,8% w 1990 roku i 89,2% w 2005 roku. Odpowiedni wskaŸnik
dla rynków wêgla energetycznego wynosi³: w 1973 roku – 32,0%, w 1990 roku – 79,9% oraz
w 2005 roku 90,6% (Rynki... 1995).

Popyt importowy na wêgiel energetyczny w 2005 roku przekroczy³ poziom 568 mln ton, co
oznacza stopê imortu w wysokoœci 12,9%. Œwiatowymi biegunami importu pozosta³y pañstwa
Dalekiego Wschodu: Japonia – 114 mln ton, Tajwan – 57 mln ton i Korea Po³udniowa –
56 mln ton oraz Europy Zachodniej: Wielka Brytania – 37 mln ton i Niemcy – 31 mln ton.

W 2005 roku na miêdzynarodowych rynkach wêgla energetycznego dosz³o, wed³ug
pracy (Indonesia... 2006), do wydarzenia wa¿nego i równoczeœnie spektakularnego. Lidera
œwiatowej listy eksporterów, jakim od 1991 roku by³y Australia, zast¹pi³a Indonezja, która
przemys³ wêglowy zaczê³a budowaæ na pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych XX wieku, ze zde-
cydowan¹ orientacj¹ proeksportow¹.

Do najwa¿niejszych czynników, decyduj¹cych o ekspansji wêgla energetycznego z wys-
py Kalimantan, na rynkach miêdzynarodowych, mo¿na zaliczyæ nastêpuj¹ce:

— bardzo korzystny poziom parametrów œrodowiskowych tego wêgla, w szczególnoœci
najni¿szy na œwiecie poziom zawartoœci popio³u i siarki, przy ni¿szej ni¿ u konku-
rencji wartoœci opa³owej,

— z regu³y ma³¹ g³êbokoœæ zalegania z³ó¿ a tak¿e korzystne warunki geologiczne
i górniczo-techniczne eksploatacji,

— mo¿liwoœæ transportu wêgla barkami z kopalñ do portów morskich,
— bardzo sprawne zarz¹dzanie przedsiêbiorstwami górniczymi, które wykorzystuj¹c

kapita³ krajowy, ale tak¿e pochodz¹cy ze Stanów Zjednoczonych, Australii i Japonii,
w ci¹gu dwóch dziesiêcioleci wesz³y na czo³owe miejsca œwiatowych list firm
wêglowych (Asia... 2006; Indonesia...2006; Mining Journal 2007).
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Globalny ranking eksporterów wêgla energetycznego w 2005 roku by³ nastêpuj¹cy [mln
ton]: Indonezja – 117, Australia – 107, Republika Po³udniowej Afryki – 70, Chiñska
Republika Ludowa – 67, Rosja – 63, Kolumbia – 54, Stany Zjednoczone – 19, Polska – 16
(Coal Information 2006).

Import wêgla koksowego osi¹gn¹³ w 2005 roku wielkoœæ 222 mln ton, co oznacza
stopê importu w wysokoœci 39,6%. Parametr ten nale¿y do najwy¿szych spoœród rynków
wszystkich surowców przemys³owych, objêtych systematyczn¹ statystyk¹ obrotów miêdzy-
narodowych.
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TABELA 3

Œrednie ceny wêgla kamiennego energetycznego oraz koksowego w imporcie do Europy
Pó³nocno-Zachodniej oraz Japonii w latach 1987–2006

TABLE 3

Annual prices of steam and coking hard coal in import to NW Europe and Japan, 1987–2006

Rok

Ceny wêgla kamiennego [USD/tonê]

wskaŸnik cen wêgla energetycznego
ogó³em w imporcie do Europy

Pó³nocno-Zachodniej

ceny wêgla
energetycznego w

imporcie do Japonii

ceny wêgla koksowego
w imporcie do Japonii

1987 31,30 41,28 53,44

1988 39,94 42,47 55,06

1989 42,08 48,86 58,68

1990 43,48 50,81 60,54

1991 42,80 50,30 60,45

1992 38,53 48,45 57,82

1993 33,68 45,71 55,26

1994 37,18 43,66 51,77

1995 44,50 47,58 54,47

1996 41,25 49,54 56,68

1997 38,92 45,53 55,51

1998 32,00 40,51 50,76

1999 28,79 35,74 42,83

2000 35,99 34,58 39,69

2001 39,29 37,96 41,33

2002 31,65 36,90 42,01

2003 42,52 34,74 41,57

2004 71,90 51,34 60,96

2005 61,07 62,91 89,33

2006 63,67 63,04 93,46

�ród³o: “Statistical Review of World Energy 2007”, British Petroleum Global Report, 2007.



Najwy¿szy poziom importu odnotowano w nastêpuj¹cych pañstwach [mln ton]: Japonia
– 88, Korea Po³udniowa – 22, Indie – 20, Brazylia – 15, Tajwan – 7 i Chiñska Republika
Ludowa – 7. Z punktu widzenia oceny tendencji na miêdzynarodowych rynkach wêgla
koksowego najwa¿niejszy jest, trwaj¹cy od 2003 roku, proces zwiêkszania siê wielkoœci
importu do ChRL, wynikaj¹cy z ogromnej dynamiki popytu na koks przemys³u meta-
lurgicznego w Chinach kontynentalnych. Warto w tym miejscu podkreœliæ, ¿e do 2002 roku
ChRL by³a eksporterem netto wêgla koksowego (China Coal... 2007; China market... 2006).

Wœród g³ównych dostawców wêgla koksowego na rynki miêdzynarodowe w 2005 roku
nale¿y wymieniæ [mln ton]: Australiê – 125, Kanadê – 26 oraz Stany Zjednoczone – 26.
Cech¹ charakterystyczn¹ miêdzynarodowych obrotów wêglem koksowym pozostaje bardzo
wysoki wspó³czynnik koncentracji eksportu, przekraczaj¹cy – w odniesieniu do udzia³u
trzech g³ównych eksporterów w globalnym wywozie – poziom 77%.

Ceny wêgla kamiennego energetycznego oraz koksowego w imporcie do Europy Pó³-
nocno-Zachodniej oraz Japonii w okresie 1987–2006 przedstawiono w tabeli 3.

Z analizy danych zawartych w opracowaniu (Statistical... 2007) wynika, ¿e spadek si³y
nabywczej dolara amerykañskiego, mierzony deflatorem GDP w latach 1987–2006 wyniós³
dok³adnie 50%. W odniesieniu do cen wêgla, zamieszczonych w tabeli 3, oznacza to
nastêpuj¹ce zmiany w ujêciu realnym:

— wskaŸnik cen wêgla energetycznego ogó³em w imporcie do Europy Pó³nocno-Za-
chodniej nie uleg³ zmianie,

— nast¹pi³ istotny spadek cen wêgla koksowego w imporcie do Japonii oraz jeszcze
g³êbszy spadek cen wêgla energetycznego w imporcie do Japonii.

Na podstawie danych zawartych w pracy (Mining Annual... 2007; Steel... 2007),
mo¿na ponadto stwierdziæ, ¿e poziom porównywalnych cen wêgla kamiennego wykazuje,
w d³ugim okresie czasu, zdecydowan¹ stabilnoœæ w stosunku do cen ropy naftowej i gazu
ziemnego.

3. Wêgiel kamienny z Polski na rynkach miêdzynarodowych

Eksport wêgla z polski podjêto w 1924 roku. Dzia³alnoœæ eksportow¹ prowadzi³y biura
sprzeda¿y, funkcjonuj¹ce przy poszczególnych koncernach wêglowych. W okresie miêdzy-
wojennym za granicê sprzedano ³¹cznie 185 mln ton. Wiêkszoœæ wêgla trafi³a do Austrii,
Szwecji, Danii, W³och i Francji (Biuletyn: 45 lat... 1996; Sobel 2005).

D³ugookresow¹ tendencjê eksportu z Polski wêgla kamiennego ogó³em, wêgla energe-
tycznego oraz wêgla koksowego przedstawiono w tabeli 4.

W 1945 roku wolumen eksportu wyniós³ 5,6 mln ton i wzrós³ do 26,8 mln ton w 1949
roku. Na skutek ochrony wewnêtrznych rynków pañstw cz³onkowskich Europejskiej Wspól-
noty Wêgla i Stali, cenowej konkurencji oleju opa³owego na rynkach miêdzynarodowych
oraz wzrostu zapotrzebowania krajowego – w nastêpnym piêtnastoleciu poziom eksportu
by³ ustabilizowany na poziomie 13,4–24,5 mln ton.
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Trend wzrostu wolumenu oraz zmian struktury rodzajowej i geograficznej eksportu
wêgla z Polski zaznaczy³ siê w po³owie lat szeœædziesi¹tych XX wieku, kiedy podjêto
sprzeda¿ wêgla koksowego z Rybnickiego Okrêgu Wêglowego. W 1965 roku, w ci¹gu
kilkunastu miesiêcy od wprowadzenia wêgla koksowego do oferty eksportowej, trafi³ on do
dziewiêtnastu pañstw, g³ównie zachodnich.

Wolumen eksportu, osi¹gniêty w 1982 roku uplasowa³ Polskê na trzecim miejscu œwiato-
wej listy eksporterów wêgla kamiennego, za Stanami Zjednoczonymi i Australi¹. Rekor-
dowy poziom eksportu wêgla z Polski odnotowano w 1984 roku – 43,0 mln ton. W tym roku
ca³kowity wolumen eksportu wêgla z Polski w okresie powojennym przekroczy³ 1 mld ton.

W strukturze rodzajowej wywozu wêgla z Polski dominowa³ wêgiel energetyczny.
Znamiennym jest wiêc fakt, ¿e najwy¿szy poziom wolumenu eksportu wêgla koksowego
osi¹gniêto w po³owie lat dziewiêædziesi¹tych – 13,6 mln ton w 1995 roku.

Pozycjê Polski jako eksportera wêgla w 2005 roku okreœla udzia³ wywozu z naszego
kraju w globalnym handlu (Coal Information 2006; Paszcza, Madejski 2007):

— wêglem kamiennym ogó³em – na poziomie 2,47%,
— wêglem energetycznym – 2,89%,
— wêglem koksowym – 1,40%.
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TABELA 4

Eksport z Polski wêgla kamiennego ogó³em, wêgla energetycznego oraz wêgla koksowego
w okresie 1980–2006 [mln ton]

TABLE 4

Poland’s exports of total hard coal, steam and coking coal, 1980–2006 [mill. tonnes]

Rok Wêgiel kamienny ogó³em Wêgiel energetyczny Wêgiel koksowy

1980 30,9 19,7 11,2

1985 36,2 25,4 10,8

1990 28,0 18,6 11,4

1995 32,3 18,7 13,6

1996 28,8 15,7 13,1

1997 30,6 17,6 13,0

1998 27,4 17,8 9,6

1999 25,2 16,0 9,2

2000 23,0 17,6 5,4

2001 22,6 17,6 5,0

2002 22,9 19,0 3,9

2003 20,0 17,3 2,7

2004 20,8 17,5 3,3

2005 19,5 16,4 3,1

2006 16,9 13,2 3,7

�ród³o: Rynki Wêglowe, 1989–1995, CHZ „WÊGLOKOS”; Wiadomoœci Górnicze, 1995–2007.



W uczestnictwie Polski w miêdzynarodowych rynkach wêgla i koksu, w okresie powo-
jennym, szczególne miejsce zajmuje firma „WÊGLOKOKS”. Przedsiêbiorstwo to, po-
wo³ane do ¿ycia 31 grudnia 1951, jako Centrala Handlu Zagranicznego „WÊGLOKOKS”
z siedzib¹ w Katowicach, rozpoczê³o dzia³alnoœæ z dniem 1 stycznia 1952 roku.

Eksport wêgla kamiennego ogó³em, wêgla energetycznego oraz wêgla koksowego,
zrealizowany przez WÊGLOKOKS S.A. w 2006 roku przedstawiono w tabeli 5.

Przedmiotem dzia³alnoœci CHZ „WÊGLOKOKS” by³ eksport i import wêgla kamien-
nego i brunatnego, brykietów oraz koksu. Z czasem asortyment towarów, którymi handel

212

TABELA 5

Eksport wêgla kamiennego ogó³em, wêgla energetycznego i wêgla koksowego zrealizowany
przez WÊGLOKOKS S.A. w 2006 roku [tys. ton]

TABLE 5

WÊGLOKOKS S.A. total hard coal, steam and coking coal exports, 2006 [thous. tonnes]

Pañstwo przeznaczenia Wêgiel kamienny ogó³em Wêgiel energetyczny Wêgiel koksowy

Austria 1 232,5 1 232,5 0,0

Belgia 291,0 291,0 0,0

Brazylia 70,2 0,0 70,2

Czechy 1 641,5 666,7 974,8

Dania 522,5 522,5 0,0

Egipt 298,2 0,0 298,2

Finlandia 513,0 513,0 0,0

Francja 762,0 691,6 70,4

Hiszpania 150,3 8,0 142,3

Holandia 320,2 290,0 30,2

Irlandia 234,8 234,8 0,0

Islandia 18,8 18,8 0,0

Niemcy 6 147,0 5 979,0 168,0

Norwegia 146,4 146,4 0,0

S³owacja 1 030,1 103,5 926,6

Szwecja 283,0 283,0 0,0

Turcja 72,5 0,0 72,5

Ukraina 35,9 0,0 35,9

Wêgry 249,0 95,4 153,6

Wielka Brytania 1 008,2 1 008,2 0,0

W³ochy 247,6 153,9 93,7

Inne pañstwa 33,8 33,8 0,0

Razem 15 308,5 12 272,1 3 036,4

�ród³o: Serwis internetowy WÊGLOKOKS S.A., 2007.



zagraniczny znalaz³ siê w gestii CHZ „WÊGLOKOKS” poszerzony zosta³, miêdzy innymi
o gaz ziemny oraz energiê elektryczn¹.

W 1990 roku, w wyniku demonopolizacji handlu zagranicznego, „WÊGLOKOKS”
utraci³ pozycjê wy³¹cznego eksportera paliw sta³ych, które od tej pory sprzedawane mog¹
byæ przez same kopalnie i koksownie. Mimo stworzenia mo¿liwoœci eksportu wêgla dla
konkurencji, udzia³ „WÊGLOKOKSU” w dostawach na rynki zagraniczne nigdy nie spad³
poni¿ej 60%, a w ostatnich latach utrzymuje siê na poziomie znacznie przekraczaj¹cym 90%
(Biuletyn: 45 lat... 1996; Sobel 2005).

Z dniem 1 wrzeœnia 1993 roku Przedsiêbiorstwo Pañstwowe „WÊGLOKOKS” zosta³o
przekszta³cone w jednoosobow¹ spó³kê Skarbu Pañstwa o nazwie WÊGLOKOKS S.A., co
otworzy³o drogê do procesu prywatyzacji firmy.

Zakoñczenie

Poni¿ej zamieszczono najwa¿niejsze wnioski oraz stwierdzenia koñcowe, wynikaj¹ce
z przeprowadzonej analizy:

— dynamika obrotów wêglem na rynkach miêdzynarodowych jest od lat siedem-
dziesi¹tych XX wieku znacznie wy¿sza od dynamiki sprzeda¿y globalnego sektora
wêglowego;

— miêdzynarodowe rynki wêglowe bardzo elastycznie przekazuj¹ sygna³y o zmianach
popytu na wêgiel w dwóch p³aszczyznach: strukturalnej i geograficznej;

— czynnikiem decyduj¹cym o uczestnictwie dostawców wêgla w rynkach miêdzy-
narodowych jest stabilnoœæ wolumenu dostaw oraz parametrów jakoœci wêgla,
w szczególnoœci charakteryzuj¹cych stopieñ obci¹¿enia komponentów i funkcji œro-
dowiska w procesach wykorzystania wêgla;

— w strukturze miêdzynarodowego handlu wêglem, od po³owy lat osiemdziesi¹tych
XX wieku decyduj¹cy jest udzia³ wêgla energetycznego; prognozy wskazuj¹ na
umocnienie siê pozycji wêgla energetycznego w obrotach miêdzynarodowych;

— ceny nominalne wêgla kamiennego w d³ugim okresie wykazuj¹ znacznie ni¿szy
wzrost ni¿ ceny ropy naftowej i gazu; ceny realne wêgla s¹ ustabilizowane lub
wykazuj¹ tendencjê spadkow¹.
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TADEUSZ PINDÓR

INTERNATIONAL MARKET AS A FACTOR OF GLOBAL COAL SECTOR DEVELOPMENT

K e y w o r d s

Hard coal, international market, international cooperation

A b s t r a c t

International market, for about thirty years, has been accelerating global hard coal sales significantly.
In the international coal trade analysis the following elements have been taken into consideration:

— volume, geographical and assortment structure of international hard coal trade in the long-term period;
— difference the tendencies characterizing international steam and coking coal markets;
— international cooperation towards optimizing the use of mineral deposits of coal in global scale;
— the role of sea transport of hard coal international trade increase;
— the development of harbor infrastructure as well as domestic transport by main exporters of coal;
— environmental aspects of international hard coal markets development.
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PIOTR SA£UGA*

Wycena z³o¿a – kluczowy element efektywnego podejmowania decyzji

inwestycyjnych w górnictwie

S ³ o w a k l u c z o w e

Z³o¿a kopalin, wycena z³ó¿, górnicze projekty inwestycyjne, podejmowanie decyzji

S t r e s z c z e n i e

Podejmowanie decyzji inwestycyjnych jest elementem szeroko rozumianego zarz¹dzania kopalni¹. Z uwagi
na specyfikê, górnictwo jest ga³êzi¹ przemys³u, gdzie w³aœciwe podejmowanie decyzji inwestycyjnych ma
szczególne znaczenie. Z³o¿e stanowi szczególny przedmiot pracy, którego wartoœæ fluktuuje wraz z poziomami
podstawowych parametrów finansowych, ekonomicznych i technicznych oraz zwi¹zanym z nim poziomem
niepewnoœci. Referat przedstawia wagê zagadnienia okreœlania wartoœci z³o¿a w procesie podejmowania decyzji
inwestycyjnych w odniesieniu do stosowanych metod wyceny.

Wprowadzenie

Przedsiêbiorstwa geologiczne i górnicze tworz¹ wartoœæ poprzez odkrywanie i eksplo-
atacjê z³ó¿ kopalin. Aby przedsiêbiorstwo postrzegane by³o jako zdolne do kszta³towania
wartoœci i wzrostu ekonomicznego, musi konsekwentnie wykazywaæ zdolnoœæ do ekspansji,
w zakresie poszerzania bazy zasobowej oraz przekszta³cenia zasobów z³ó¿ w gotówkê, czy
to przez ich sprzeda¿ czy te¿ zagospodarowanie. Dla przedsiêbiorstwa koniecznoœci¹ staje
siê zatem efektywne transformowanie zasobów w przychód.

Menad¿erowie z bran¿y geologiczno-górniczej spotykaj¹ siê na co dzieñ z problemem
wyboru, czêstokroæ poci¹gaj¹cym za sob¹ koniecznoœæ wydatkowania du¿ych nak³adów

* Dr in¿., Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi¹ PAN, Kraków.



inwestycyjnych. Wszystkie z tych wyborów s¹ wa¿ne, gdy¿ ich rezultaty mog¹ mieæ istotny
wp³yw na funkcjonowanie firmy.

Proces oceny ekonomicznej mo¿e byæ podzielony na dwie, zwi¹zane ze sob¹ fazy:
1) fazê wyceny,
2) fazê podejmowania decyzji.

W wyniku fazy wyceny otrzymuje siê zbiór mierników wykonalnoœci projektu. Mierniki
te wykorzystywane s¹ nastêpnie przez decydentów, którzy maj¹ za zadanie dokonaæ wyboru
odpowiedniego projektu do realizacji.

Oceny ekonomiczne górniczych projektów inwestycyjnych mog¹ byæ wiêc wykonywane
z dwóch g³ównych powodów:
1) okreœlenia godziwej wartoœci z³o¿a,
2) okreœlenia wartoœci z³o¿a dla celów inwestycyjnych.

Niniejszy artyku³ traktuje o wycenie wartoœci z³o¿a w kontekœcie efektywnego podej-
mowania decyzji w przedsiêbiorstwie górniczym.

1. Specyfika górnictwa

Dzia³alnoœæ geologiczno-górnicza charakteryzuje siê ca³¹ gam¹ specyficznych cech,
wyró¿niaj¹cych j¹ na tle innych bran¿. Dzia³alnoœæ ta koncentruje siê wokó³ z³o¿a kopaliny,
które jest w górnictwie podstawowym Ÿród³em przychodu. Jego istnienie stanowi o sensie
dzia³alnoœci górniczej.

Do specyficznych cech z³o¿a, jako przedmiotu pracy, zalicza siê:
1) unikalnoœæ, zwi¹zan¹ generalnie z rzadkoœci¹ wystêpowania,
2) wyj¹tkowoœæ, zwi¹zan¹ z po³o¿eniem, zaleganiem, niepowtarzalnoœci¹ budowy i cha-

rakterystyki geologicznej,
3) nieodnawialnoœæ, zwi¹zan¹ ze sczerpywalnym charakterem jego zasobów.

Pozosta³ymi cechami specyficznymi inwestycji górniczych s¹:
1) d³ugi okres inwestycyjny,
2) d³ugi czas eksploatacji,
3) zró¿nicowane warunki, w jakich jest czêstokroæ prowadzona produkcja,
4) du¿a kapita³och³onnoœæ,
5) nieelastycznoœæ procesu produkcyjnego,
6) nieprzewidywalnoœæ i cyklicznoœæ cen surowców mineralnych.

Jak ³atwo zauwa¿yæ, najwa¿niejszymi atrybutami inwestycji geologiczno-górniczych s¹:
1) czas,
2) niepewnoœæ i ryzyko.

S¹ to kluczowe elementy, które decyduj¹ o wartoœci z³o¿a – górniczego projektu inwesty-
cyjnego. Tu nale¿y nadmieniæ, ¿e nowoczesne nauki ekonomiczne ³¹cz¹ jednoznacznie
wartoœæ obiektu z przep³ywami gotówki, które mog¹ byæ przez niego generowane. W zwi¹z-
ku z tym wielu specjalistów z zakresu oceny ekonomicznej w górnictwie, w zale¿noœci od
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charakteru i specyfiki przedsiêwziêæ, czêsto uto¿samia pojêcia (b¹dŸ u¿ywa ich zamiennie)
„wartoœci z³o¿a”, „wartoœci zasobów”, „wartoœci kopalni/przedsiêbiorstwa górniczego”,
„wartoœci górniczego projektu/przedsiêwziêcia inwestycyjnego”, itp. (Jankowska-K³apkow-
ska 1992). Takie podejœcie stanowi przedmiot jednego z zasadniczych sporów pomiêdzy
geologami, górnikami i ekonomistami. Dlatego, zdaniem autora, w warunkach polskich
mówi¹c o z³o¿u w kontekœcie wartoœci bezpieczniej jest mówiæ o „górniczym projekcie
inwestycyjnym”, choæ w sensie ekonomicznym pojêcia „wartoœci górniczego projektu in-
westycyjnego” i „wartoœci z³o¿a (zasobów z³o¿a)” s¹ zbie¿ne.

Górniczy projekt inwestycyjny mo¿e obejmowaæ z³o¿a udostêpnione lub te, które maj¹
szanse na udostêpnienie w przysz³oœci. Mo¿na zatem powiedzieæ, ¿e mamy do czynienia
z dwiema grupami górniczych projektów inwestycyjnych:
1) z³o¿a, które uwa¿a siê powszechnie za dobr¹ okazjê do niezw³ocznego zainwestowania,
2) z³o¿a, które obecnie nie stanowi¹ korzystnej okazji do zainwestowania, ale charakte-

ryzuj¹ siê potencja³em na przysz³oœæ.
G³ównym miernikiem rozstrzygaj¹cym o zakwalifikowaniu z³o¿a do jednej z wymie-

nionych grup jest jego wartoœæ.

2. Czas i ryzyko

We wczesnych latach XX wieku Irving Fisher (1907, 1930) opublikowa³ swoj¹ te-
oriê odsetek i wartoœci czasu, wi¹¿¹c¹ poziomy oczekiwanych zysków z okresami ich
uzyskiwania oraz wielkoœci¹ pocz¹tkowej inwestycji gotówkowej. Generalnie, inwestorzy
oczekuj¹ wy¿szej stopy zwrotu z projektów o wy¿szym poziomie ryzyka.
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Rys. 1. Wp³yw czasu i stopy dyskontowej na wartoœæ zaktualizowan¹ (Torries 1998)

Fig. 1. The influence of time and discount rate on present value (Torries 1998)



Z uwagi na wysoki poziom ryzyka w górnictwie, czas jest dla górniczych projektów
inwestycyjnych czynnikiem kluczowym – d³ugoterminowoœæ inwestycji w górnictwie silnie
oddzia³uje na ich wartoœæ. Rysunek 1 przedstawia wp³yw ryzyka (stopy dyskontowej) i czasu
na wartoœæ bie¿¹c¹ inwestycji d³ugoterminowej (30-letniej).

Wykres skonstruowany zosta³ przy za³o¿eniu równych p³atnoœci rocznych. Jak widaæ, dla
stopy dyskontowej 0% osi¹gniêcie 90% ca³kowitej wartoœci zaktualizowanej wymaga 27 lat.
Mo¿na zaobserwowaæ, ¿e dla stopy 25-procentowej (inwestycja bardzo ryzykowna) wynik
ten mo¿na osi¹gn¹æ w ci¹gu pierwszych 10 lat realizacji projektu. Oznacza to, ¿e dla tej stopy
pozosta³e 20 lat inwestycji maj¹ praktycznie niewielk¹ wartoœæ (5% wartoœci zaktuali-
zowanej). Jest jedna z podstawowych wad teorii Fishera, pokazuj¹cych jej nieprzystawalnie
do projektów d³ugoterminowych.

3. Cele wyceny z³ó¿

Wycena z³o¿a jest specyficznym kierunkiem dzia³alnoœci rzeczoznawczej. Dokonuje siê
jej dla dwóch zasadniczych celów:
1) okreœlenia ceny,
2) podejmowania decyzji.

Wyznaczanie ceny konieczne jest zarówno dla potrzeb rynkowych (transakcje kupna/
/sprzeda¿y z³ó¿ i kopalñ, fuzje i przejêcia, zabezpieczenia finansowe, ubezpieczenia itd.), jak
i administracyjno-prawnych (koncesje na poszukiwania geologiczne oraz wydobywanie
kopalin, cele fiskalne, sprawozdawczoœæ finansowa, cele ksiêgowe, cele s¹downicze, opinie
eksperckie, oferty publiczne, przetargi).

Interesuj¹ce, z punktu widzenia niniejszego artyku³u s¹ wyceny niezbêdne dla podej-
mowania decyzji. Chodzi tu zasadniczo o decyzje w kwestiach:
1) poszukiwania i rozpoznawania z³ó¿,
2) udostêpnienia,
3) strategii rozwojowych,
4) bud¿etowania kapita³owego,
5) fuzji i przejêæ.

4. Podejmowanie decyzji inwestycyjnych

Jednymi z najwa¿niejszych celów przedsiêbiorstwa s¹:
1) wzrost jego wartoœci – jako cel strategiczny (d³ugoterminowy),
2) maksymalizacja zysku – jako cel bie¿¹cy (krótkoterminowy).

Osi¹gniêcie tych celów ma zapewniæ skuteczne i efektywne zarz¹dzanie. Wed³ug
jednej z wielu definicji, zarz¹dzanie to dzia³anie polegaj¹ce na dysponowaniu zaso-
bami – to sztuka b¹dŸ praktyka rozumnego stosowania œrodków dla osi¹gniêcia wyz-
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naczonych celów. Jednym z podstawowych elementów zarz¹dzania jest podejmowanie
decyzji.

Decyzje inwestycyjne to decyzje, w wyniku których kszta³towana jest wielkoœæ i struk-
tura aktywów niezbêdna do prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej. Z istoty tych decyzji
wynika, ¿e dotycz¹ one sposobu wykorzystania kapita³u.

Jak wspomniano, oceny ekonomiczne z³ó¿ wykonywane s¹ z dwóch g³ównych powodów:
1) okreœlenia godziwej wartoœci z³o¿a,
2) okreœlenia wartoœci z³o¿a dla celów inwestycyjnych.

W przypadku dokonywania wyceny dla celów inwestycyjnych, celem jej jest dostarczenie
danych, pozwalaj¹cych decydentowi na dokonywanie lepszych wyborów. W obu przypadkach
proces oceny ekonomicznej dostarcza danych osobie, która ma nastêpnie za zadanie zinterpre-
towanie ich w celu okreœlenia wartoœci z³o¿a. Maj¹ jej pomóc techniki analizy decyzyjnej. S¹
one stosowane dla wspomagania procesu podejmowania decyzji w warunkach du¿ego ryzyka
i niepewnoœci, dlatego coraz czêœciej znajduj¹ uznanie w przedsiêbiorstwach górniczych.

Maj¹c œwiadomoœæ niedoskona³oœci procedury oceny ekonomicznej, zwi¹zanej z prog-
nozowaniem wydarzeñ w przysz³oœci, uzyskane informacje prowadziæ bêd¹ do podej-
mowania dobrych decyzji jedynie w przypadku otrzymania dok³adnych i wiarygodnych
wyników. A zatem aby wyniki oceny ekonomicznej by³y u¿yteczne, musz¹ byæ one byæ
bardziej poprawne ni¿ b³êdne, natomiast osoba wyceniaj¹ca (taksator z³ó¿) musi umieæ to
stwierdziæ. Nie jest to zagadnienie proste. Istniej¹ dwa rodzaje b³êdów zwi¹zanych z po-
dejmowaniem decyzji w górnictwie:
1) zaakceptowanie projektu, który powinien zostaæ odrzucony,
2) odrzucenie projektu, który powinien byæ realizowany.

5. Podejœcia i metody wyceny

Jednym z najwa¿niejszych elementów poprawnej wyceny z³o¿a jest dobór metody
wyceny. Istnieje kilka sposobów podejœcia do zagadnienia wyceny, a mianowicie (Ham-
mond 2000; Spence 2000):
1) kosztowe (metody: wartoœci szacowanej i kosztów historycznych),
2) rynkowe (metoda sprzeda¿y porównawczych),
3) dochodowe (metoda zdyskontowanych przep³ywów pieniê¿nych – DCF),
4) wyceny opcji,
5) inne.

Najwa¿niejsze metody wyceny stosowane w górnictwie przedstawiono na rysunku 2.
Metody te uszeregowano w zale¿noœci od stopnia z³o¿onoœci oraz skali i znaczenia metody –
od najbardziej prostych do metod o wysokim stopniu skomplikowania.

O ile tylko istnieje odpowiednia liczba danych, analiza zdyskontowanych przep³ywów
pieniê¿nych (DCF) – obok metody sprzeda¿y porównawczych – jest podstawow¹, po-
wszechnie akceptowan¹ i preferowan¹ metod¹ wyceny z³ó¿.
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Technikê tê mo¿na z powodzeniem stosowaæ dla wszystkich projektów górniczych,
w jakich mamy do czynienia ze stwierdzonym z³o¿em i wydzielonymi zasobami przemys³o-
wymi (zawsze wtedy jest mo¿liwoœæ sensownego oszacowania tempa produkcji, przycho-
dów kosztów, itp.). Metoda DCF mo¿e byæ wykorzystana do oceny projektów na ró¿nych
etapach dzia³alnoœci geologiczno-górniczej – czy to projektów bêd¹cych jeszcze w fazie
przed udostêpnieniem (rozpoznanych), z³ó¿ udostêpnionych, kopalñ w fazie operacyjnej,
kopalñ uruchamianych powtórnie po okresie uœpienia (z uwagi, np., na korzystn¹ koniunk-
turê) oraz kopalñ bêd¹cych w fazie ekspansji eksploatacji; analiza DCF nie nadaje siê nato-
miast do oceny z³ó¿ na etapie wczesnej fazy prac poszukiwawczych oraz likwidacji (tab. 1).
Metoda DCF – z uwagi na dzia³anie czynnika dyskontowego – nie jest te¿, jak ju¿ wspom-
niano, najlepsz¹ metod¹ do oceny przedsiêwziêæ d³ugoterminowych oraz wyceny wartoœci
projektów nieop³acalnych lub bêd¹cych na granicy op³acalnoœci (Sa³uga i in. 2002; Sa³uga
2002).

6. Metoda DCF a metoda wyceny opcji

W ostatnich dekadach na rynku finansowym pojawi³y siê nowoczesne instrumenty
wyceny, pozwalaj¹ce na pe³niejsze uwzglêdnianie ryzyka – w tym na okreœlanie wartoœci
„elastycznoœci decyzyjnej” (czyli mo¿liwoœci odpowiedniego reagowania w zale¿noœci od
sytuacji na rynku), zwi¹zanej z zarz¹dzaniem inwestycjami. Model wyceny opcji finansowej
(tzw. opcji europejskiej”) zosta³ po raz pierwszy przedstawiony przez Blacka i Scholesa
(1973) oraz Mertona (1973).

222

Rys. 2. Metody wyceny z³ó¿ kopalin (Hammond 2000)

Fig. 2. Methods of mineral asset valuation (Hammond 2000)



Zaproponowany model wyceny wynika³ z nastêpuj¹cej argumentacji: w sytuacji ekono-
micznej wraz z czasem (ci¹g³y nap³yw nowej informacji) mog¹ ulegaæ zmianie warunki
na rynku; st¹d czekanie, powstrzymywanie siê od dzia³ania (opcja na wyczekiwanie –
option-to-wait) przed powziêciem nieodwracalnej akcji posiada konkretn¹ wartoœæ eko-
nomiczn¹, któr¹ mo¿na wyraziæ gotówkowo. Analogiê tego rozumowania przeniesiono
w obszar podejmowania wszelkich decyzji inwestycyjnych: opieraj¹c siê na metodach
wyceny opcji finansowych, sformu³owano modele wyceny aktywów realnych (Tourinho
1979). W 1985 r. Brennan i Schwartz po raz pierwszy wykorzystali tê teoriê dla potrzeb
wyceny z³ó¿/kopalñ.

Kryterium decyzyjne w analizie DCF brzmi w nastêpuj¹cy sposób: projekt powinien byæ
realizowany, je¿eli jego wartoœæ (NPV) jest > 0. W przypadku górniczych projektów
inwestycyjnych kryterium decyzyjne: „inwestowaæ, jeœli NPV>0” nie jest w praktyce re-
alizowane. Generalna zasada, wywodz¹ca siê z teorii wyceny opcji (Brennan, Schwartz
1985) mówi, ¿e aby mo¿na by³o zagospodarowywaæ z³o¿e, nie powinno mieæ ono charakteru
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TABELA 1

Metody wyceny na ró¿nych etapach zagospodarowania projektów

TABLE 1

Dominant methods of mineral projects valuation at different stages of development

Charakterystyka etapu zagospodarowania zasobów Dominuj¹ce metody wyceny

Wstêpne stadium prac poszukiwawczych
(kilka wydr¹¿onych otworów poszukiwawczych z obiecuj¹cymi
wynikami)

metoda wartoœci szacowanej
(podejœcie kosztowe),
metoda sprzeda¿y porównawczych

Wczesna faza prac poszukiwawczych
(wiêksza liczba otworów, obiecuj¹ce wyniki)

metoda wartoœci szacowanej
(podejœcie kosztowe),
metoda sprzeda¿y porównawczych

PóŸna faza prac poszukiwawczych (podjêcie decyzji w zakresie
przeprowadzenia pe³nego bankowego studium wykonalnoœci,
sporz¹dzone studium przedwykonalnoœci z pozytywnym wynikami)

metoda DCF,
metoda sprzeda¿y porównawczych

Wczesna faza zagospodarowania z³o¿a (sporz¹dzone pe³ne bankowe
studium wykonalnoœci, przygotowany plan finansowania przez bank,
budowa przewidziana za 6 miesiêcy)

metoda DCF,
metoda sprzeda¿y porównawczych

PóŸna faza zagospodarowania z³o¿a
(pe³ne ukoñczenie przewidziane za 6 miesiêcy)

metoda DCF,
metoda sprzeda¿y porównawczych

Kopalnia czynna
metoda DCF,
metoda sprzeda¿y porównawczych

Kopalnia czynna w póŸnej fazie produkcyjnej (zasoby wyczerpi¹ siê
za 2 lata, ograniczone szanse na dalsze odkrycia zasobów)

metoda DCF,
metoda sprzeda¿y porównawczych

Kopalnia zamkniêta (maszyny i urz¹dzenia jeszcze nie zdemontowane,
ograniczone szanse na dalsze odkrycia zasobów)

metoda wartoœci likwidacyjnej

�ród³o: Spence 2000, CIMVAL 2003



marginalnego (krañcowego) – co oznacza, ¿e stosunek NPV do kosztów zagospodarowania
powinien byæ wiêkszy od 1 (Davis 1998 za McDonaldem i Siegelem 1986, Dixitem i Pin-
dyckem 1994):

�

�

NPV

Cd

� 1 (1)

gdzie:
Cd — koszty zagospodarowania.

NPV jest podstawowym miernikiem oceny ekonomicznej projektów inwestycyjnych –
miernikiem wartoœci. Nale¿y podkreœliæ, ¿e niewielkie zmiany w za³o¿eniach w zakresie
przep³ywów pieniê¿nych mog¹ w diametralny sposób zmieniæ wartoœæ NPV, a przez to
wp³yn¹æ na zmianê decyzji odnoœnie inwestowania, st¹d wycena z³o¿a odgrywa niezwykle
istotn¹ rolê w procesie podejmowania decyzji. Jest ona, oprócz okreœlenia wewnêtrznej
stopy zwrotu (IRR) kluczowym czynnikiem decyzyjnym. Powinna ona byæ wykonywana
zawsze w przypadku rozwa¿ania podjêcia decyzji o inwestycji oraz ka¿dorazowo w sytu-
acjach istotnych zmian ryzyka specyficznego, warunków na rynku (wzrost b¹dŸ spadek cen),
zmian kosztów itd.

Metoda wyceny opcji wymaga ka¿dorazowo poniesienia du¿ych nak³adów pracy –
czêsto niewspó³miernych do osi¹gniêtego wyniku. Wstêpne prace empiryczne wskazuj¹, ¿e
stosowanie tej metody jest nie zawsze uzasadnione. Ze wzglêdu na prostotê i przejrzystoœæ
rachunku, punktem wyjœcia w zakresie wyceny z³o¿a udokumentowanego powinna byæ
zawsze analiza DCF. W zwi¹zku z powy¿szym mo¿na sformu³owaæ nastêpuj¹ce zasady
(rys. 3a, b) (Sa³uga 2002):
1) ilekroæ NPV z³o¿a, liczona wed³ug metody DCF, jest ujemna, dla okreœlenia wartoœci

powinna byæ zastosowana metoda wyceny opcji realnych;
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Rys. 3a. Metodyka postêpowania w zakresie doboru technik wyceny – z³o¿e zagospodarowane

(Sa³uga 2002a)

Fig. 3a. Methodology for valuation of mineral assets – a developed deposit (Sa³uga 2002a)



2) w przypadku z³ó¿ o charakterze marginalnym celem otrzymania poprawnej wartoœci
z³o¿a nale¿y zwiêkszyæ NPV o oko³o 3% wartoœci zaktualizowanej strumienia przy-
chodów brutto;

3) w przypadkach innych, ni¿ powy¿sze, za wartoœæ z³o¿a nale¿y przyj¹æ NPV, otrzyman¹
z analizy DCF koryguj¹c j¹, celem uwzglêdnienia wartoœci opcyjnej, o pewn¹ wartoœæ –
oko³o 8–10% – w górê. Procent ów powinien byæ wiêkszy w przypadku z³ó¿ mniej
dochodowych, mniejszy – w przypadku z³ó¿ o wysokiej NPV.

Zakoñczenie

Realizacja celów strategicznych przedsiêbiorstwa górniczego wymaga podjêcia przed-
siêwziêæ inwestycyjnych zapewniaj¹cych jego dalszy rozwój. Przedsiêbiorstwa górnicze
buduj¹ swoj¹ pozycjê na rynku przez wartoœæ, dlatego niezwykle istotn¹ rolê w procesie
podejmowania decyzji inwestycyjnych w górnictwie odgrywa wycena z³o¿a.

Najwa¿niejszymi czynnikami decyduj¹cymi o wartoœci s¹:
1) wielkoœæ i jakoœæ zasobów z³o¿a,
2) ceny surowców mineralnych,
3) koszty udostêpnienia i eksploatacji,
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Rys. 3b. Metodyka postêpowania w zakresie doboru technik wyceny – z³o¿e niezagospodarowane

(Sa³uga 2002a)

Fig. 3b. Methodology for valuation of mineral assets – an undeveloped deposit (Sa³uga 2002a)



4) tempo eksploatacji,
5) ryzyko zwi¹zane z wymienionymi czynnikami.

Od trafnoœci podjêtych inwestycji zale¿y perspektywiczna konkurencyjnoœæ przedsiê-
biorstwa, jego udzia³ w rynku czy mo¿liwoœæ generowania dochodów.

Decyzje inwestycyjne mo¿na podzieliæ na trzy grupy:
1) decyzje s³u¿¹ce odrzuceniu lub akceptacji konkretnego projektu inwestycyjnego,
2) decyzje dotycz¹ce wyboru okreœlonego wariantu inwestycyjnego spoœród kilku konku-

rencyjnych projektów prowadz¹cych do tego samego celu,
3) decyzje odnosz¹ce siê do wyboru najkorzystniejszego programu rozwoju przedsiêbior-

stwa, rozumianego jako zbiór najkorzystniejszych przedsiêwziêæ rozwojowych.
Podejmowane decyzje musz¹ opieraæ siê na obiektywnych kryteriach wyboru. Pow-

szechnie uwa¿a siê, ¿e takim kryterium jest nadwy¿ka efektów nad nak³adami. Jest ono
jednak niewystarczaj¹ce. Nale¿y uwzglêdniæ tak¿e:
1) aspekty pozaekonomiczne,
2) ryzyko,
3) czas w jakim uzyska siê planowane efekty,
4) inflacjê.

Wycena z³o¿a odgrywa, obok okreœlenia wewnêtrznej stopy zwrotu, kluczow¹ rolê
w procesie zarz¹dzania kopalni¹ i podejmowania decyzji inwestycyjnych. Wartoœæ jest
istotnym czynnikiem oddzia³uj¹cym na decyzje inwestorów. W zwi¹zku z powy¿szym
szacowanie wartoœci winno odbywaæ siê na ka¿dym etapie dzia³alnoœci geologiczno-
-górniczej – od stadium poszukiwañ geologicznych do fazy likwidacji kopalni.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e najwa¿niejszym czynnikami oddzia³uj¹cymi na wartoœæ z³o¿a,
a tym samym wp³ywaj¹cymi na decyzje inwestorów s¹:
1) czas istnienia przedsiêwziêcia (projektu),
2) niepewnoœæ i ryzyko zwi¹zane z jego realizacj¹.

Dlatego, w procesie szacowania wartoœci z³o¿a powinny byæ stosowane odpowiednie –
w stosunku do stopnia rozpoznania i postrzeganego ryzyka – techniki wyceny. W przypadku
analizy DCF generalnym kryterium, rozstrzygaj¹cym o podjêciu – b¹dŸ nie – danej in-
westycji winien byæ stosunek wartoœci NPV do kosztów udostêpnienia.
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MINERAL DEPOSIT VALUATION – A BASIC TOOL FOR EFFECTIVE DECISION TAKING IN THE MINING INDUSTRY

K e y w o r d s

Mineral deposits, deposit valuation, mineral projects, decision-taking

A b s t r a c t

Taking decisions is an important tool of managing a mine. The mining industry is a branch with specific
characteristics so that taking a decision entails radical consequences. The mineral deposit is an unique object of
the work that varies with basic financial, economic and technical parameters as well as with range of uncertainty.
The paper delivers importance of mineral deposit valuation for decision-taking with reference to known valuation
methods.
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Sposoby ujêcia kosztów w cyklu ¿ycia projektu

geologiczno-górniczego

S ³ o w a k l u c z o w e

Górnictwo, etapy cyklu ¿ycia projektu górniczego, koszty i wydatki, miêdzynarodowe standardy rachun-
kowoœci i sprawozdawczoœci finansowej

S t r e s z c z e n i e

Ró¿norodnoœæ metod ujêcia kosztów w poszczególnych etapach cyklu ¿ycia projektu górniczego wp³ywa na
osi¹gane wyniki przedsiêbiorstw górniczych funkcjonuj¹cych na rynkach œwiatowych. Taki stan rzeczy wynika
z braku jednolitych rozwi¹zañ bêd¹cych pochodn¹ zapisów zawartych w Miêdzynarodowych Standardach ra-
chunkowoœci i Sprawozdawczoœci Finansowej. Wprowadzenie MSSF 6 odnosi siê tylko do eksploracji i ewaluacji
z³o¿a, a pomimo to zostawia równie¿ w tym obszarze mo¿liwoœæ zachowania stosowanych rozwi¹zañ.

Wprowadzenie

Ujêcie kosztów dzia³alnoœci geologiczno-górniczej w poszczególnych fazach cyklu ¿ycia
projektu górniczego jest istotnym problemem dla rachunkowoœci bran¿y wydobywczej. Brak
jednolitych standardów powoduje, ¿e œwiatowe koncerny górnicze stosuj¹ ró¿ne praktyki ksiêgo-
we, przez co utrudniona jest ich porównywalnoœæ, a tym samym ocena efektywnoœci dzia³ania.

Wskazane problemy dotycz¹ ewidencji kosztów wed³ug zidentyfikowanych centrów
uto¿samianych z okreœlonym z³o¿em, czy te¿ krajem lub nawet ca³ym kontynentem. Ponadto
kwesti¹ sporn¹ pozostaje odpisanie wydatków w koszty w okresie ich poniesienia czy te¿
zatrzymanie ich w czasie poprzez aktywowanie, a nastêpnie stopniow¹ amortyzacjê.

* Prof. dr hab., ** Dr in¿., Wydzia³ Górnictwa i Geoin¿ynierii, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków.



Celem artyku³u jest pokazanie sposobów ujêcia kosztów w cyklu ¿ycia projektu geolo-
giczno-górniczego na tle rozwi¹zañ stosowanych przez koncerny górnicze dzia³aj¹ce na
rynkach œwiatowych. Efekty badañ literaturowych zosta³y zaprezentowane w trzech ob-
szarach dotycz¹cych kolejno: rozwi¹zañ prezentowanych przez MSR i MSSF, a odnosz¹-
cych siê do górnictwa, stosowanych metod wyceny opartych na podejœciu kosztowym, oraz
ujêcia kosztów na poszczególnych etapach eksploracji z³o¿a, ewaluacji, budowy kopalni,
produkcji górniczej oraz zamkniêcia kopalni.

1. Istotne problemy rachunkowoœci przemys³u górniczego

Jak pokazuj¹ praktyki stosowane przez najwiêksze œwiatowe przedsiêbiorstwa górnicze
sposób wyceny projektów geologiczno-górniczych mo¿e byæ oparty na kosztach histo-
rycznych lub te¿ wycenie wartoœci rynkowej. Przyjêcie okreœlonego sposobu wyceny ba-
zuj¹cego na podejœciu kosztowym determinuje identyfikowanie kosztów na okreœlonych
obiektach kalkulacyjnych. Koszty te nastêpnie s¹ traktowane jako koszty danego okresu
lub te¿ mog¹ byæ kapitalizowane staj¹c siê kosztami w okresach przysz³ych. Ponadto,
w konsekwencji do kosztów zatrzymanych w czasie i wykazywanych w aktywach trwa³ych
w postaci rzeczowych aktywów lub wartoœci niematerialnych prawnych, jako ich rozliczenie
nale¿y przyj¹æ odpowiednie metody amortyzacji.

Rozwi¹zania wskazanych problemów pró¿no szukaæ w Miêdzynarodowych Standardach
Rachunkowoœci (MSR) czy te¿ Sprawozdawczoœci Finansowej (MSSF). Wprawdzie Rada
Miêdzynarodowych Standardów Rachunkowoœci (IASB) wprowadzi³a MSSF 6 „Poszuki-
wanie i ocena z³ó¿ surowców mineralnych” jednak dotyczy on tylko zasad wyceny i spra-
wozdawczoœci finansowej zwi¹zanej z poszukiwaniem i ocen¹ zasobów kopalin. Tym
samym standard ten nie obejmuje innych prac poza etapami eksploracji i oceny z³ó¿.

Ponadto, przedsiêbiorstwa górnicze najczêœciej w swoich praktykach rachunkowoœci
odwo³uj¹ siê do dwóch standardów MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwa³e” oraz MSR 38
„Wartoœci niematerialne”. Nak³ady na poszukiwanie i ocenê z³ó¿ zosta³y przy tym wy³¹-
czone z zakresu wskazanych regulacji. Dodatkowo zastosowanie w górnictwie znalaz³y
równie¿ MSR 36 „Utrata wartoœci aktywów” i MSR 37 „Rezerwy, zobowi¹zania warunkowe
i aktywa warunkowe”

Opracowania grup konsultingowych takich jak KPMG czy te¿ Deloitte ujawniaj¹ du¿¹
ró¿norodnoœæ stosowanych rozwi¹zañ rachunkowoœci przy czym ró¿nice mo¿na identy-
fikowaæ nie tylko pomiêdzy poszczególnymi pañstwami ale równie¿ pomiêdzy firmami
dzia³aj¹cymi w warunkach obowi¹zuj¹cego prawa w okreœlonych krajach. Mo¿liwoœæ stoso-
wania ró¿norodnych metod i wariantów utrudnia analizê i porównania stosowanych praktyk,
jak równie¿ ocenê przedsiêbiorstw górniczych.

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e ró¿nice nie odnosz¹ siê tylko do ujmowania kosztów i w konsek-
wencji ich metod amortyzacji ale równie¿ dotycz¹ odpisów z tytu³u trwa³ej utraty wartoœci
aktywów, ujmowania i uznawania przychodów, tworzenia rezerw na rekultywacjê miejsc
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poeksploatacyjnych, oraz ksiêgowego odzwierciedlenia polityki wykorzystania zabezpie-
czaj¹cych instrumentów pochodnych stanowi¹cej o zakresie umów podzia³u ryzyka wydo-
bycia i przetwarzania kopalin.

2. Koszty w poszczególnych fazach realizacji projektu górniczego

Realizacja prac górniczo-geologicznych sk³ada siê z kilku faz, które najczêœciej dotycz¹
kolejno (Financial Reporting... 2000):
1) eksploracji i rozpoznania z³o¿a kopaliny,
2) oceny z³o¿a,
3) budowy kopalni,
4) produkcji górniczej,
5) likwidacji i rekultywacji terenu.

Eksploracja i rozpoznanie z³o¿a kopaliny jest obci¹¿one najwiêkszym ryzykiem niepo-
wodzenia, ale jednoczeœnie stanowi najmniej kapita³och³onny etap w stosunku do pozo-
sta³ych faz procesu górniczo-geologicznego. Obejmuje ona najczêœciej:

— analizê geologicznych danych historycznych uzyskanych w ramach wczeœniejszych
badañ wykonywanych przez firmy górnicze i geologiczne,

— analizy topograficzne, geologiczne, geochemiczne i geofizyczne,
— wiercenia poszukiwawcze,
— próbkowanie.
Prace eksploracyjne s¹ wykonywane po uzyskaniu odpowiednich praw i koncesji (choæ

nie zawsze jest to czynnik determinuj¹cy) i koncentruj¹ siê na obszarach o najwiêkszej
mineralizacji z³o¿owej.

Kolejnym etapem prac górniczo-geologicznych jest ocena z³o¿a, przy czym do tej fazy
dochodzi oko³o 5% iloœci projektów realizowanych w fazie eksploracji. Szczegó³owe analizy
maj¹ zidentyfikowaæ szczegó³owe parametry charakteryzuj¹ce z³o¿e. Obejmuj¹ one wier-
cenia, wykonanie wyrobisk podziemnych lub odkrywkowych na ma³¹ skalê, przeprowadze-
nie prób przeróbki kopaliny oraz badania rynkowe i analizy finansowe pod k¹tem wymagañ
transportowych i infrastrukturalnych. W ramach oceny z³o¿a prowadzone prace koncentruj¹
siê na stwierdzeniu technicznej wykonalnoœci i komercyjnej zasadnoœci wydobywania za-
sobów kopaliny, determinuj¹cych poniesienie nak³adów na przygotowanie i udostêpnienie
z³o¿a w celu prowadzenia eksploatacji. Jednoczeœnie, etap oceny koñczy siê w momencie
zidentyfikowania z³o¿a kopaliny, prowadz¹cego do podjêcia decyzji o budowie kopalni.

Budowa kopalni nale¿y do najbardziej kapita³och³onnych etapów procesu geologicz-
no-górniczego i ma na celu udostêpnienie z³o¿a w celu prowadzenia eksploatacji na skalê
przemys³ow¹. W tym etapie dr¹¿one s¹ szyby oraz podziemne wyrobiska poziome, ustalane
s¹ i wykonywane drogi oraz œrodki transportu dla wydobywanej kopaliny, budowana jest
infrastruktura napowierzchniowa. W przypadku kopalni odkrywkowej zdejmowany jest
nadk³ad zalegaj¹cy nad z³o¿em kopaliny.

231



Faza budowy kopalni wymaga od inwestora uzyskania wielu pozwoleñ, co niejedno-
krotnie wyd³u¿a proces.

Po zakoñczeniu budowy kopalni i przygotowania z³o¿a do eksploatacji rozpoczyna siê
produkcja górnicza, w ramach której otrzymywany jest surowiec mineralny posiadaj¹cy
odpowiednie cechy produktu handlowego. Faza eksploatacji ma charakter d³ugookresowy
i mo¿e trwaæ wiele lat (w zale¿noœci od z³o¿a, posiadanych zasobów oraz wykorzystywanych
technik i technologii eksploatacji). W tym czasie mog¹ nastêpowaæ zmiany w oszacowaniu
zasobów oraz za³o¿eñ techniczno-ekonomicznych dla projektu geologiczno-górniczego.
D³ugi okres funkcjonowania zak³adu górniczego mo¿e prowadziæ do zmian zakresu i skali
produkcji w stosunku do pierwotnie zak³adanej.

Ostatnim etapem w cyklu ¿ycia projektu geologiczno-górniczego jest zamkniêcie kopalni
i rekultywacji terenu, w obrêbie którego prowadzona by³a eksploatacja. Powody zamkniêcia
kopalni mog¹ nie tylko byæ zwi¹zane z wyczerpaniem z³o¿a, ale równie¿ mog¹ wynikaæ
z ograniczonego popytu rynkowego na dany surowiec mineralny czy te¿ z wysokiej koszto-
ch³onnoœci procesów górniczych stanowi¹cej o nierentownym funkcjonowaniu.

Schemat powi¹zania poszczególnych faz procesu geologiczno-górniczego wraz z punk-
tami krytycznymi oddzielaj¹cymi pocz¹tek i koniec trwania kolejnych etapów tego procesu
pokazuje rysunek 1. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e wskazane rozgraniczenia maj¹ charakter umowny
i w praktyce wielokrotnie trudno jest je zidentyfikowaæ zw³aszcza, ¿e niektóre procesy mog¹
byæ realizowane równolegle.

3. Metody wyceny prac górniczych w podejœciu kosztowym

Koszty zwi¹zane z poszczególnymi fazami realizacji projektu górniczego s¹ alokowane
na centrach kosztowych, co ma szczególne znaczenie na etapie eksploracji i oceny z³o¿a.
Ponadto ewidencja kosztów na poszczególne centra jako oœrodki grupowania tych kosztów
pozwala (Financial Reporting... 2000):

— zidentyfikowaæ koszty bezpoœrednio zwi¹zane z obiektem kalkulacyjnym, które s¹
kapitalizowane (aktywowane) i przenoszone do rozliczenia w czasie,

— analizowaæ wartoœæ ponoszonych wydatków w stosunku do za³o¿onych bud¿etów
(centra kosztów traktowane s¹ jako centra bud¿etowe),

— sterowaæ rentownoœci¹ w fazie eksploatacji poprzez wykorzystanie bud¿etowania
i kontroli dzia³alnoœci oraz podejmowanie dzia³añ koryguj¹cych (centra kosztów
traktowane jako centra odpowiedzialnoœci).

Jak pokazuje praktyka, ujêcie kosztów ponoszonych na poszczególnych etapach pro-
jektów górniczych odbywa siê wed³ug okreœlonych metod, w których wycena oparta jest na
(Financial Reporting... 2007):

— kosztach pe³nych (full costs method),
— kosztach przedsiêwziêæ zakoñczonych pozytywnym efektem gospodarczym (suc-

cessful efforts method),
— pojedynczych obszarach geologicznych poszukiwañ (area of interest method).
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Metoda kosztów pe³nych polega na aktywowaniu wszystkich kosztów poniesionych
w zwi¹zku z poszukiwaniem, udostêpnieniem i rozbudow¹ kopalni niezale¿nie od efektów
prowadzonych prac. Zatrzymane koszty zwiêkszaj¹ wartoœæ odkrytego z³o¿a. Alokacja
kosztów odbywa siê na centra kosztowe, które nie s¹ identyfikowane z okreœlonym z³o¿em,
ale odnosz¹ siê do du¿ych oœrodków uto¿samianych z danym krajem lub grup¹ krajów,
a nawet kontynentem.

Metoda oparta na kosztach przedsiêwziêæ zakoñczonych pozytywnym efektem gospo-
darczym polega na aktywowaniu tylko wydatków tych prac, które doprowadzi³y do odkrycia
z³o¿a. W przypadku bezowocnych poszukiwañ wszystkie wydatki s¹ kosztami okresu,
którego dotycz¹ i odpisane jednorazowo obci¹¿aj¹ wynik bie¿¹cy dzia³alnoœci.

Metoda rozliczania kosztów wed³ug obszarów geologicznych poszukiwañ akumuluje je
na centra identyfikowane bezpoœrednio z mniejszymi powierzchniami czy te¿ obszarami,
gdzie mo¿e znajdowaæ siê z³o¿e kopaliny. Koszty prac górniczych s¹ aktywowane, ale tylko
te zwi¹zane z konkretnym z³o¿em. W przypadku, gdy na danym obszarze nie zostanie
udokumentowane istnienie z³o¿a wszystkie poniesione wydatki s¹ odpisywane jako koszty
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Rys. 1. Etapy projektu geologiczno-górniczego wraz z ich udokumentowanymi efektami

�ród³o: opracowanie w³asne

Fig. 1. The phases of geological-mining project and their documented effects



okresu. Dopuszcza siê na etapie eksploracji alokowanie kosztów na jednym centrum kosz-
towym, nawet w przypadku prowadzenia badañ w kilku obszarach. W przypadku odkrycia
i udokumentowania kilku obszarów wystêpowania z³ó¿ kopalin nale¿y za³o¿yæ dla nich
osobne centra i przypisaæ koszty ju¿ poniesione, a ujmowane dotychczas ogólnie na jednym
centrum. Kluczem podzia³u mo¿e byæ przewidywane wydobycie z poszczególnych roz-
poznanych obszarów z³ó¿ lub te¿ wartoœæ sprzeda¿y uzyskiwanego z nich wydobycia.

Porównuj¹c opisane metody wyceny mo¿na stwierdziæ, ¿e w podejœciu kosztowym
najwiêksz¹ wartoœæ skapitalizowanych kosztów podlegaj¹cych rozliczeniu w przysz³oœci
daje metoda kosztów pe³nych. Z kolei najmniejsz¹ wartoœæ otrzymuje siê przy zastosowa-
niu metody kosztów przedsiêwziêæ zakoñczonych pozytywnym efektem gospodarczym.
Poœredni¹ wartoœæ wyceny otrzymuje siê przy zastosowaniu metody wed³ug obszarów
geologicznych poszukiwañ, w której koszty identyfikowane s¹ bezpoœrednio z okreœlonym
obszarem.

Istota i charakter wyceny poszczególnych etapów projektów górniczo-geologicznych
wed³ug kosztów przedsiêwziêæ zakoñczonych pozytywnym efektem oraz metod¹ wed³ug
obszarów poszukiwañ geologicznych jest podobny, natomiast ró¿nic nale¿y dostrzegaæ
w obszarze aktywowania wszystkich kosztów bezpoœrednio powi¹zanych z obszarem roz-
poznania i oszacowania z³o¿a kopaliny lub te¿ aktywowania tylko tych wydatków, które
przyczyni³y siê do rozpoznania, a tym samym pomijania wszystkich kosztów poniesionych
na nieefektywne dzia³ania oraz œrodków wydatkowanych przed rozpoznaniem.

Dyskusje dotycz¹ce zasadnoœci wykorzystania w³aœciwej metody rozliczania kosztów
w poszczególnych fazach cyklu ¿ycia projektu górniczego dotycz¹ w rzeczywistoœci fazy
eksploracji i rozpoznania z³o¿a. W nastêpnych fazach zastosowanie okreœlonej metody
wyceny opartej na kosztach przedsiêwziêæ zakoñczonych pozytywnym efektem gospo-
darczym czy te¿ obszarów geologicznych poszukiwañ daj¹ identyczne wyniki (IASC’s.
Extractive Industries Issues Paper 2001).

Praktyka pokazuje, ¿e zastosowanie metody kosztów pe³nych ma znaczenie w przypadku
górnictwa ropy i gazu ziemnego gdzie ryzyko niepowodzenia prac górniczych na etapie
poszukiwania i rozpoznania z³ó¿ jest wysokie. Ponadto, wycenê wed³ug kosztów pe³nych
stosuj¹ równie¿ spó³ki typu junior mines, które z natury i istoty swojej dzia³alnoœci zajmuj¹
siê tylko eksploracj¹ z³ó¿ i nie s¹ producentami prowadz¹cymi eksploatacjê i przeróbkê.

4. Ujêcie kosztów w poszczególnych fazach cyklu ¿ycia projektu

geologiczno-górniczego

Rachunkowe ujêcie kosztów w fazach eksploracji i oceny z³o¿a ma szczególne znaczenie
w spó³kach górniczych typu junior mines, które zajmuj¹ siê poszukiwaniem i rozpoznaniem
z³ó¿, jednoczeœnie nie prowadz¹c produkcji górniczej.

W œwietle uregulowañ miêdzynarodowych, rachunkowoœæ kosztów poszukiwañ i oce-
ny z³ó¿ podlega rozwi¹zaniom charakterystycznym dla MSSF 6. Zosta³ on wprowa-
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dzony od 1 stycznia 2006 roku przez Radê Miêdzynarodowych Standardów Ra-
chunkowoœci IASB. Istota wprowadzenia MSSF 6 ma na celu umo¿liwienie dostosowa-
nia siê jednostek sektora do nowego standardu sprawozdawczoœci bez koniecznoœci
zmian w ramach dotychczas stosowanych praktyk ksiêgowych. Jednoczeœnie MSSF 6
pozwala – jednostkom gospodarczym ponosz¹cym koszty na poszukiwanie i doko-
nanie oceny z³ó¿ – na niestosowanie niektórych wymogów wynikaj¹cych z pozosta³ych
MSSF.

Opublikowanie MSSF 6 zidentyfikowa³o jednoznacznie zasady sprawozdawczoœci
finansowej zwi¹zanej z poszukiwaniem i ocen¹ zasobów z³ó¿. Tym samym standard
sprawozdawczoœci finansowej nie obejmuje innych prac poza etapami poszukiwañ
oceny.

W ujêciu szczegó³owym MSSF 6 okreœla wprowadzenie minimalnych zmian do praktyk
rachunkowoœci w zakresie poszukiwania i oceny nak³adów, aby jednostki ujmuj¹ce aktywa
z tytu³u poszukiwania i oceny zasobów mineralnych przeprowadza³y ocenê tych aktywów
pod k¹tem utraty ich wartoœci zgodnie z niniejszym MSSF oraz wycenia³y utratê wartoœci
zgodnie z MSR 36 „Utrata wartoœci aktywów”.

Ponadto, MSSF 6 ujawnia informacje identyfikuj¹ce i wyjaœniaj¹ce kwoty sprawozdania
finansowego powsta³e w zwi¹zku z poszukiwaniem i ocen¹ zasobów mineralnych oraz
pomagaj¹cych u¿ytkownikom sprawozdania w zrozumieniu kwot, terminów i stopnia pew-
noœci przysz³ych przep³ywów pieniê¿nych zwi¹zanych z aktywami z tytu³u poszukiwania
i oceny zasobów mineralnych.

Zgodnie z MSSF 6 do ogó³u prac zwi¹zanych z poszukiwaniem i ocen¹ z³ó¿ mo¿na
zaliczyæ przyk³adowo (Rozporz¹dzenie Komisji (WE) Nr 1910/2005):

— analizy topograficzne, geologiczne, geochemiczne i geofizyczne,
— wiercenia,
— prace odkrywkowe,
— próbkowanie,
— dzia³ania zwi¹zane z ocen¹ technicznej wykonalnoœci i komercyjnej zasadnoœci

wydobywania zasobów mineralnych.
Tym samym MSSF 6 nie reguluje rozwi¹zañ ksiêgowych stosowanych na etapach

(Rozporz¹dzenie Komisji (WE) Nr 1910/2005):
1) przed rozpoczêciem poszukiwania i oceny zasobów mineralnych, zwi¹zanych z na-

k³adami, jakie jednostka ponios³a na uzyskanie praw do prowadzenia prac eksplora-
cyjnych na okreœlonym obszarze;

2) po udowodnieniu technicznej wykonalnoœci i komercyjnej zasadnoœci wydobywania
zasobów mineralnych, zwi¹zanych z nak³adami na przygotowanie i udostêpnienie z³o¿a
w celu prowadzenia eksploatacji.
Przedsiêbiorstwa górnicze stosuj¹ mieszane ujêcie kosztów polegaj¹ce na odpisywanie

w koszty okresu wszystkich wydatków poniesionych na etapie poszukiwania z³o¿a kopaliny.
W przypadku, gdy projekt przechodzi pomyœlnie do nastêpnej fazy tj. oceny, od tego
momentu wszystkie wydatki s¹ kapitalizowane i odraczane w czasie.
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Wtedy gdy koszty prac poszukiwawczych i oceny z³o¿a s¹ kapitalizowane i pozostaj¹ do
rozliczenia w nastêpnych okresach, wówczas s¹ wykazywane w aktywach jako sk³adniki
wartoœci niematerialnych lub rzeczowe sk³adniki aktywów trwa³ych. Praktyka pokazuje, ¿e
w zdecydowanej wiêkszoœci przedsiêbiorstwa górnicze na œwiecie wybieraj¹ to drugie
rozwi¹zanie. (Global Mining... 2006)

Okreœlenie technicznej wykonalnoœci i komercyjnej zasadnoœci wydobywania zasobów
kopalin jest momentem, w którym przedsiêbiorstwo powinno zaprzestaæ kapitalizacji kosz-
tów z tytu³u prowadzenia prac eksploracyjnych i oceny z³o¿a alokowanych na obszary
poszukiwañ a w nastêpnej kolejnoœci przeprowadziæ test na utratê wartoœci sk³adników
aktywów z tytu³u prowadzonych prac. Czynnoœci te stanowi¹ podstawê do reklasyfikacji
opisanych aktywów na sk³adniki zwi¹zane z budow¹ kopalni. W efekcie mog¹ one byæ dalej
elementem rzeczowych sk³adników lub niematerialnych wartoœci aktywów.

Wszystkie wydatki powstaj¹ce ju¿ po etapie budowy musz¹ byæ traktowane jako koszty
operacyjne, rozliczane w okresie, w którym zosta³y zaewidencjonowane.

Przedsiêbiorstwa górnicze w praktyce stosuj¹ równie¿ rozwi¹zania, w których koszty
budowy kopalni s³u¿¹ce podtrzymaniu zdolnoœci wydobywczych czy te¿ odtwarzaj¹ce front
eksploatacyjny s¹ odpisywane na wynik finansowy w okresie, w którym zosta³y zaewiden-
cjonowane. Natomiast kapitalizowane s¹ tylko te koszty, które wi¹¿¹ siê z przedsiêwziêciami
rozwojowymi zwiêkszaj¹cymi potencja³ produkcyjny zak³adu górniczego.

Na etapie budowy kopalni mog¹ pojawiæ siê koszty finansowania zewnêtrznego, które
równie¿ s¹ odnoszone do aktywów jako koszty pozostaj¹ce do rozliczenia na wynik w okre-
sach przysz³ych. Chodzi tu w szczególnoœci o odsetki od kredytów bankowych oraz od emisji
w³asnych papierów d³u¿nych. Wczeœniejsze fazy projektu geologiczno-górniczego dotycz¹-
ce eksploracji i oceny s¹ finansowane z kapita³ów w³asnych.

Produkcja górnicza jest etapem, w którym wszystkie wydatki poniesione we wczeœ-
niejszych fazach realizacji projektu przestaj¹ byæ kapitalizowane i zaczyna siê ich amorty-
zacja, czyli odpisywanie w koszty. Jednoczeœnie wszystkie wydatki bie¿¹cej dzia³alnoœci
operacyjnej powstaj¹cej ju¿ na etapie produkcji górnicze s¹ kosztem okresu.

Zakoñczenie

Ujêcie kosztów w poszczególnych etapach cyklu ¿ycia projektu geologiczno-górniczego
determinuje powstanie wydatków lub te¿ okreœlonych sk³adników aktywów, które w nastêp-
nych fazach po rozpoczêciu eksploatacji i osi¹gniêciu planowanych zdolnoœci wydobyw-
czych bêd¹ amortyzowane.

Alokacja ponoszonych kosztów nastêpuje na centrach kosztowych uto¿samianych z po-
jedynczym z³o¿em, grup¹ z³ó¿, krajem czy te¿ kontynentem. Zale¿y to od metody wyceny
w podejœciu kosztowym, w którym kapitalizowane mog¹ byæ wszystkie koszty niezale¿nie
od efektów prac czy te¿ tylko koszty, które przynios³y zamierzony efekt gospodarczy
w postaci udokumentowania z³o¿a kopaliny.
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W przypadku kosztów alokowanych na centrach kosztowych ich aktywowanie oraz
rozliczenie w koszty w przysz³ych okresach determinuje powstanie rzeczowych sk³adników
aktywów trwa³ych lub co siê rzadziej zdarza wartoœci niematerialnych i prawnych.

Przyjête praktyki ewidencji kosztów decyduj¹ o wynikach spó³ek górniczych oraz ró¿-
nicuj¹ stosowane mechanizmy. Brak jednolitych ustaleñ w MSR oraz MSSF nie sprzyja
uporz¹dkowaniu rozwi¹zañ. Rada Miêdzynarodowych Standardów Rachunkowoœci (IASB)
wprowadzi³a wprawdzie MSSF nr 6 odnosz¹cy siê tylko do górnictwa, ale przedstawia-
ne w nim rozwi¹zania dotycz¹ tylko etapów eksploracji i oszacowania z³o¿a. Ponadto,
MSSF nr 6 jest rozwi¹zaniem tymczasowym, które z czasem ma zostaæ zast¹pione przez
jednolity dokument stanowi¹cy o praktykach rachunkowych, stosowanych w górnictwie
w ka¿dej fazie cyklu ¿ycia projektu górniczo-geologicznego.
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COSTS IN THE PHASES OF LIFE CYCLE GEOLOGICAL-MINING PROJECTS

K e y w o r d s

Mining, the phases of life cycle mining project, costs and expenses, international accounting standards and
international financial reporting standards

A b s t r a c t

Variety of cost account methods in the phases of life cycle mining project influences financial profits of world
wide mining enterprises It is caused by the lack of the same solutions written in International Accounting Standards
and International Financial Reporting Standards. The implementation in mining of IFRS 6 refers to exploration and
evaluation phases only and besides it gives an opportunity to retain previous application.
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RYSZARD SNOPKOWSKI*

Od modelu zdeterminowanego do stochastycznego – przyk³ady metod

analizy procesu produkcyjnego w przodkach œcianowych

S ³ o w a k l u c z o w e

Górnictwo wêgla kamiennego, modelowanie i analiza procesów produkcyjnych, symulacja stochastyczna

S t r e s z c z e n i e

W niniejszej publikacji zamieszczono opis modelu deterministycznego oraz stochastycznego, opracowanych
w celu analizy procesu produkcyjnego, realizowanego w przodku œcianowym. W modelu zdeterminowanym
sformu³owano warunki graniczne. Model symulacyjny (stochastyczny) cyklu produkcyjnego umo¿liwia uzyskanie
charakterystyki funkcji gêstoœci prawdopodobieñstwa ftc (tc) zmiennej losowej Tc – czas trwania cyklu pro-
dukcyjnego. Oprócz nieznanej, poszukiwanej funkcji ftc(tc), celem metody jest tak¿e uzyskanie charakterystyki
zmiennej Tpk – sumaryczny czas przerw w pracy kombajnu (czas ten nie obejmuje awarii maszyn i urz¹dzeñ).
Metod¹ rozwi¹zania zagadnienia jest symulacja stochastyczna.

Wprowadzenie

Analiza procesu produkcyjnego realizowanego w przodku œcianowym kopalñ wêgla
kamiennego, jest przedmiotem badañ autora od wielu lat. Badania te koncentruj¹ siê na
zagadnieniach modelowania procesu (w szczególnoœci cyklu produkcyjnego), w oparciu
o modele, zarówno zdeterminowane, jak i stochastyczne (niezdeterminowane).

W modelach stochastycznych wystêpuj¹ zmienne losowe (co najmniej jedna), których
brak w opisie modeli zdeterminowanych.

* Prof. dr hab. in¿., Wydzia³ Górnictwa i Geoin¿ynierii, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków.



Jako przyk³ad modelu zdeterminowanego (traktuj¹cego proces produkcyjny jako w pe³ni
zdeterminowany), zaprezentowano w niniejszej pracy model, wykorzystuj¹cy wyprowa-
dzone warunki graniczne. Model ten zosta³ opracowany przez autora i opublikowany w pra-
cach (Snopkowski 1994, 1997).

Traktowanie procesu produkcyjnego, realizowanego w przodku œcianowym, jako sto-
chastycznego, wynika z uwzglêdnienia w modelu zmiennych losowych, którymi mog¹ byæ
np. czasy realizacji czynnoœci lub operacji cyklu produkcyjnego. Podstawy i ogólne kon-
cepcje takich modeli, autor sformu³owa³ w pracach (Snopkowski 1990, 1994), natomiast
zale¿noœæ miêdzy czasem realizacji cyklu produkcyjnego (jako zmienn¹ losow¹), a uzys-
kiwanym wydobyciem z przodka œcianowego zamieszczono w pracach (Snopkowski 2002,
2005).

Warunki, które powinny spe³niaæ funkcje, wykorzystywane w modelu stochastycznym
zosta³y przedstawione w pracy (Snopkowski 2000), natomiast mo¿liwoœci redukcji takich
modeli, poprzez wykorzystanie splotu funkcji, zosta³y opisane w publikacji (Snopkowski
2006).

1. Analiza cyklu produkcyjnego metod¹ warunków granicznych – model

zdeterminowany

Rozwa¿ania dotycz¹ przodków œcianowych kompleksowo zmechanizowanych, prowa-
dzonych bez wnêk, w których stosuje siê dwukierunkow¹ technologiê urabiania kombajnem.
Urabianie odbywa siê kombajnem na ca³ej d³ugoœci œciany, napêdy przenoœnika œcianowego
s¹ w uk³adzie prostopad³ym. Na rysunku 1 przedstawiono cykl produkcyjny dla tej tech-
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Rys. 1. Cykl produkcyjny – urabianie kombajnem dwukierunkowe

Fig. 1. Diagram of production cycle



nologii urabiania, który obejmuje wszystkie czynnoœci i operacje wykonywane w ramach
uk³adu kombajn–obudowa–przenoœnik, sk³adaj¹ce siê na urobienie wêgla na d³ugoœci ca³ej
œciany na g³êbokoœæ jednego zabioru.

Na rysunku wykorzystano nastêpuj¹ce oznaczenia:
L – d³ugoœæ œciany [m],
Tc – czas trwania cyklu produkcyjnego [min],
t1, t2 , ... , t8 – czasy wykonywania poszczególnych fragmentów cyklu produkcyjnego

[min],
dk – d³ugoœæ kombajnu [m],
x1, x2, x3 – wzajemne odleg³oœci wykonywanych czynnoœci i operacji w ramach uk³adu

kombajn–obudowa–przenoœnik [m],
xp – odleg³oœæ miejsca postoju kombajnu od skrzy¿owania œciany z chodnikiem [m].

Na wstêpie – w ramach stosowanej technologii urabiania dwukierunkowego – wyzna-
czono wartoœci od t1 do t8 sk³adaj¹ce siê na cykl produkcyjny. Do wyznaczenia tych wartoœci
skorzystano ze znanych wzorów jak równie¿ formu³ zaproponowanych przez autora.

Czas trwania cyklu produkcyjnego jest sum¹ czasów realizacji poszczególnych jego frag-
mentów, czyli

T t t t t t tc � � � � � �1 2 3 4 5 6 (1)

W celu obliczenia t1 wykorzystujemy prêdkoœæ posuwu roboczego kombajnu Vr, czyli

t
V

x d
r

p k1
1

� � �( ) (2)

Znaczenie u¿ytych oznaczeñ:
Vr – prêdkoœæ posuwu roboczego kombajnu [m/min],

– pozosta³e oznaczenia j.w.

Czas t2 (podobnie jak t5) nie jest uzale¿niony od któregokolwiek z elementów uk³adu
kombajn–obudowa–przenoœnik. Czasy t2 oraz t5 s¹ czasami przesuniêcia zwrotni (napêdu),
pocz¹wszy od momentu opuszczenia stojaków, do momentu ich rozparcia po przesuniêciu
o pe³ny zabiór. Wszelkie prace zwi¹zane z przebudow¹ skrzy¿owañ (wypinanie ³uków
ociosowych od strony œciany, ewentualne przesuwanie szyn wzmacniaj¹cych skrzy-
¿owanie, wypinanie siatek itp.) s¹ wykonywane poza momentem czasowym równym t2

(t5).
Czas t3 oblicza siê ze wzoru

t
V

L x
r

p3
1

� � �( ) (3)
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gdzie:
L — d³ugoœæ œciany [m],

— pozosta³e oznaczenia j.w.

W czasie t4 kombajn zawrêbia siê w kierunku œrodka œciany. Zatem obliczaj¹c czas t4

nale¿y uwzglêdniæ prêdkoœæ posuwu zawrêbiaj¹cego siê kombajnu. Oznaczaj¹c tê prêdkoœæ
jako Vz mamy

t
V

x x x d
z

k4 1 2 3
1

� � � � �( ) (4)

gdzie:
Vz — prêdkoœæ posuwu zawrêbiaj¹cego siê kombajnu [m/min],
x d sk1 � � max

smax — maksymalna odleg³oœæ przesuwanej obudowy od kombajnu,
x2 — odleg³oœæ przesuwanego przenoœnika od obudowy [m],
x d pk3 � � min

pmin — minimalna odleg³oœæ przesuwanego przenoœnika od kombajnu [m].

Czas t5 jest czasem przesuniêcia napêdu (zwrotni) – jego wyznaczenie jest analogiczne
jak to wyjaœniono w przypadku czasu t2.

W czasie t6 kombajn urabia caliznê poruszaj¹c siê w kierunku koñca œciany, zatem do
obliczenia tej wartoœci korzystamy z prêdkoœci posuwu roboczego kombajnu oznaczonej
jako Vr, czyli
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Wykorzystuj¹c powy¿sze zale¿noœci i podstawiaj¹c do wzoru (1) mamy
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Po podstawieniu i redukcji
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Wzór na czas trwania cyklu produkcyjnego Tc (6) ró¿ni siê od wzorów dotychczas stoso-
wanych. We wzorze tym ujêto wielkoœci charakteryzuj¹ce wspó³pracê elementów uk³adu kom-
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bajn–obudowa–przenoœnik, przedstawione symbolami smax, pmin. Oznaczenie smax okreœla
maksymaln¹ odleg³oœæ przesuwanej obudowy od kombajnu. Odleg³oœæ ta jest zró¿nicowana
w zale¿noœci od klasy stropu. Minimaln¹ odleg³oœæ przesuwanego przenoœnika ograniczaj¹
jedynie wzglêdy techniczne. Wielkoœæ ta zosta³a oznaczona jako pmin.

Znany wzór

W
T

T
Wzm

d

c
c� �

(7)

umo¿liwia wykorzystanie wartoœci Tc do obliczenia wydobycia zmianowego – dla czasu
dyspozycyjnego Td oraz wydobycia z cyklu produkcyjnego Wc.

Wyliczone wielkoœci czasów od t1 do t6 stanowi¹ dane wyjœciowe do wyznaczenia
obsady zatrudnionej przy wykonywaniu czynnoœci i operacji w ramach uk³adu kombajn –
obudowa – przenoœnik w poszczególnych fragmentach cyklu produkcyjnego. Wyznaczenie
liczebnoœci tej obsady mo¿e byæ wykorzystane do sporz¹dzenia harmonogramu pracy.
Obs³uga kombajnu jest sta³a w ka¿dym przedziale czasowym pocz¹wszy od t1 do t6. Poni¿ej
przedstawiono sposób wyznaczenia obsady czynnoœci (poza obs³ug¹ kombajnu) w posz-
czególnych fragmentach cyklu produkcyjnego.

W celu wyznaczenia czasu t7, skorzystaæ mo¿na z proporcji zak³adaj¹cej zsynchronizowane
wykonywanie przesuwania obudowy za poruszaj¹cym siê kombajnem, czyli
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W czasie t7 nale¿y przesun¹æ wszystkie sekcje obudowy zmechanizowanej znajduj¹ce siê
odcinku œciany równym xp–x1. Liczbê ich mo¿na oznaczyæ jako �ls, czyli

� �
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l
x x

p
s

p

s

1 (9)

gdzie:
ps — podzia³ka sekcji [m].

Czas przesuniêcia �ls sekcji nie mo¿e oczywiœcie przekroczyæ czasu t7 (przekroczenie
oznacza³oby koniecznoœæ oczekiwania kombajnu na przesuniêcie obudowy). Zatem praw-
dziwy jest warunek graniczny:
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gdzie:
n job

— normatyw jednostkowy przesuwania sekcji obudowy zmechanizowanej
[robmin/sekcjê]

l
ob

t7 — liczba ludzi zatrudnionych przy przesuwaniu obudowy w czasie t7.

Po przekszta³ceniu i wykorzystaniu wzorów (2), (8) i (9) otrzymujemy

l
n V

pob

t j r

s

ob7 

� (11)

Liczba ludzi przesuwaj¹cych obudowê w czasie t7 jest najbli¿sz¹ liczb¹ naturaln¹ spe³-
niaj¹c¹ powy¿sz¹ nierównoœæ.

Równolegle z przesuwanym napêdem (zwrotni¹), w czasie t2 przesuwany jest przenoœnik
na odcinku (xp–x1–x2). Przesuwanie przenoœnika nie mo¿e trwaæ d³u¿ej ni¿ wynosi przedzia³
czasu równy t2, co jest równoznaczne z przyjêciem za³o¿enia, ¿e na d³ugoœæ czasu t2

decyduj¹cy wp³yw ma operacja przesuniêcia napêdu (zwrotni). Warunek graniczny ma wiêc
postaæ:
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gdzie:
n jp

— normatyw jednostkowy przesuwania przenoœnika [robmin/m.przen.],
lp
t2 — liczba ludzi zatrudnionych przy przesuwaniu przenoœnika w czasie t2.

Zatem
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2
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� � � �( )max (13)

Najbli¿sza liczba naturalna spe³niaj¹ca powy¿sz¹ nierównoœæ okreœla liczbê ludzi prze-
suwaj¹cych przenoœnik w czasie t2.

W czasie oznaczonym symbolem t3 kombajn urabia caliznê wêglow¹ na ca³ej d³ugoœci
œciany pomniejszonej o xp. Za urabiaj¹cym kombajnem nastêpuje przesuwanie obudowy do
czo³a œciany. Liczba ludzi przesuwaj¹cych sekcje obudowy musi byæ tak dobrana, by czas
przesuwania obudowy na tym odcinku nie przekracza³ czasu urabiania kombajnem. St¹d
prawdziwy jest warunek graniczny:
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n l

l
t

j s

ob

t

ob
� ��

�
3

3
(14)

gdzie:
l
ob

t3 — liczba ludzi zatrudnionych przy przesuwaniu obudowy w czasie t3.

W czasie t3 przesuwane s¹ wszystkie sekcje obudowy zmechanizowanej, których liczbê
okreœla wzór

�� �
�

l
L x

p
s

p

s

(15)

Po przekszta³ceniu i wykorzystaniu wzoru (3) oraz (15) otrzymujemy

l
n V

pob

t j r

s

ob3 

� (16)

Liczba ludzi wykonuj¹cych przesuwanie obudowy w czasie t3 jest najbli¿sz¹ liczb¹
naturaln¹ spe³niaj¹c¹ powy¿szy warunek.

W celu obliczenia koniecznej liczby pracowników do przesuwania przenoœnika w czasie
t3 nale¿y skorzystaæ z kolejnego warunku granicznego:

l
n L x

t
p
t j pp3

3


� �( ) (17)

gdzie:
lp
t3 — obsada zatrudniona przy przesuwaniu przenoœnika w czasie t3.

Uwzglêdniaj¹c wzór (3) oraz nierównoœæ (17), otrzymujemy

l n Vp
t

j rp

3  � (18)

Fragment cyklu produkcyjnego oznaczony na rysunku symbolem t8 jest czasem, w któ-
rym nastêpuje przesuwanie obudowy zmechanizowanej na odcinku x1. Obudowa jest prze-
suwana do nowego pola z chwil¹, gdy kombajn w czasie zawrêbiania osi¹gnie odleg³oœæ od
skrzy¿owania œciany z chodnikiem równ¹ x1. Zatem, w czasie gdy kombajn zawrêbiaj¹c siê
pokonuje pozosta³¹ odleg³oœæ równ¹ x2+x3–dk nastêpuje przesuniêcie pozosta³ych na odcin-
ku x1 sekcji obudowy zmechanizowanej. Czas przesuwania sekcji obudowy oznaczono na
rysunku 1 jako t8. Wynosi on zatem
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8

8
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� ��� (19)

gdzie:
l
ob

t8 — liczba osób wykonuj¹cych przesuwanie obudowy w czasie t8 oraz

��� �l
x

p
s

s

1 (20)

Czas t8 nie mo¿e przekroczyæ czasu zawrêbiania kombajnu na odcinku x2+x3–dk. Po-
wy¿sze ilustruje kolejny warunek graniczny

t
x x d

V

k

z
8

2 3
�

� �( ) (21)

Korzystaj¹c ze wzorów (19), (20) i (21) mo¿na obliczyæ l
ob

t8 jako spe³niaj¹ce nierównoœæ

l
n V d s

p x pob

t j z k

s

ob8

2


� � �

� �

( )

( )

max

min

(22)

W celu obliczenia obsady ludzi przypadaj¹cej na czynnoœæ przesuwania przenoœnika
w czasie t5 mo¿na skorzystaæ z nastêpuj¹cego warunku granicznego

n x x

l
t

j

p
t

p
� �

�

( )1 2
5

5

St¹d

l
n d s x

t
p
t j kp5

2

5


� � �( )max (23)

gdzie:
lp
t5 — liczba ludzi wykonuj¹cych przesuwanie przenoœnika w czasie t5.

Prezentowane powy¿ej wzory i formu³y umo¿liwiaj¹ sporz¹dzenie dla danego przodka
szczegó³owego harmonogramu robót oraz harmonogramu pracy w ramach uk³adu kombajn–
–obudowa–przenoœnik. Wykorzystanie tych wzorów uzasadnia zró¿nicowanie obsady w po-
szczególnych fragmentach cyklu produkcyjnego. Obsada czynnoœci i operacji zwi¹zanych
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z przesuwaniem obudowy wynosi l l
ob

t

ob

t7 3, oraz l
ob

t8 dla fragmentów cyklu produkcyjnego
realizowanych w przedzia³ach czasowych, odpowiednio t7, t3 oraz t8. Analogicznie – prze-
suwanie przenoœnika jest realizowane przez l lp

t
p
t2 3, oraz lp

t5 ludzi we fragmentach procesu,
odpowiednio t2, t3 oraz t5.

2. Analiza cyklu produkcyjnego metod¹ symulacji – model stochastyczny

Przyjêto w modelu, i¿ zapis cyklu produkcyjnego jest w formie struktury sieciowej (sieci
silnie spójnej), która zosta³a zaprezentowana na rysunku 2.

Poszczególne dane identyfikuj¹ce strukturê przedstawion¹ na rysunku 2 zamieszczono
w tabeli 1.

Symbole fi oznaczone w tabeli gwiazdk¹ (*) s¹ definiowane przez zbiory puste i dotycz¹
czynnoœci okreœlanych mianem pozornych (nie ma ich w rzeczywistym procesie), przez co
oznaczane s¹ lini¹ przerywan¹. Ich wprowadzenie jest wymagane w zwi¹zku z warunkami
dotycz¹cymi za³o¿eñ do metody.

Wspó³rzêdne zamieszczone w kolumnach 4 i 5 tabeli oznaczaj¹:
xr yi y j� �,

– wspó³rzêdna punktu rozpoczêcia czynnoœci (operacji) cyklu produkcyjnego,
modelowanej ³ukiem <yi,yj>,

xz yi y j� �,
– wspó³rzêdna punktu zakoñczenia czynnoœci (operacji) cyklu produkcyjnego,

modelowanej ³ukiem <yi,yj>.
Objaœniaj¹c znaczenie wspó³rzêdnych xr yi y j� �,

, xz yi y j� �,
pos³u¿ono siê rysunkiem 3.

Na rysunku umieszczono pomocnicz¹ oœ X. Pocz¹tek osi powinien znajdowaæ siê
w miejscu skrzy¿owania œciany z chodnikiem nad lub podœcianowym, czyli tak jak na
rysunku lub w miejscu po³o¿enia przeciwleg³ego skrzy¿owania. W obu przypadkach – zwrot
osi jest od skrzy¿owania w kierunku œciany. Musi byæ przy tym spe³niona zasada, by dla
wszystkich czynnoœci (operacji) cyklu produkcyjnego, wartoœci wspó³rzêdnych by³y wy-
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Rys. 2. Model sieciowy cyklu produkcyjnego

Fig. 2. Lattice structure for production cycle



znaczane w stosunku do osi umiejscowionej w tym samym miejscu. Dla operacji zawrêbienia
kombajnu wynosz¹: xr yi y j� �,

= 0 oraz xz yi y j� �,
= ls, natomiast dla przesuwania obudowy

xr yi y j� �,
= 0 oraz xz yi y j� �,

= l0, co zamieszczono na rysunku 3.
Pomiêdzy wspó³rzêdnymi mog¹ zachodziæ wszystkie relacje, czyli
xr yi y j� �,

< xz yi y j� �,
lub xr yi y j� �,

> xz yi y j� �,
lub xr yi y j� �,

= xz yi y j� �,

Równoœæ dwóch wspó³rzêdnych oznacza, ¿e rozpoczêcie i zakoñczenie danej czynnoœci
(operacji) cyklu produkcyjnego odbywa siê w tym samym miejscu (np. postój kombajnu).

W kolumnie 6 tabeli znajduj¹ siê dane okreœlane jako tzw. elementarne funkcje gêstoœci
prawdopodobieñstwa. Przymiotnik „elementarne” zosta³ dodany przez autora celem odró¿-
nienia tych funkcji od innych funkcji gêstoœci prawdopodobieñstwa. Ka¿da zmienna T,
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TABELA 1

Zestawienie danych dla cyklu produkcyjnego

TABLE 1

Date set of production cycle

Symbol
operacji
<yi, yj>

Znaczenie
Symbol

fi

Wspó³rzêdna Elementarna
funkcja
gêstoœci

prawdopodob
ieñstwa fe(t)

Indeks
operacji
I y yi j� �,

xr y i y j� �,
xz y i y j� �,

1 2 3 4 5 6 7

<1,2> czynnoœæ pozorna f1 = {0}*

<1,3> zawrêbianie kombajnu f2 10 25 fe(tz) 1

<2,3> przesuwanie obudowy f3 0 13 fe(to) 2

<3,4> czynnoœæ pozorna f4 = {0}*

<3,5> przesuwanie napêdu f5 0 0 fe(tn) 4

<4,5> przesuwanie przenoœnika f6 5 15 fe(tp.) 3

<5,6> czynnoœæ pozorna f7 = {0}*

<5,7> urabianie kombajnem f8 15 0 fe(tu) 1

<6,7> przesuwanie obudowy f9 25 13 fe(to) 2

<7,8> czyszczenie kombajnem f10 10 25 fe(tcz) 1

<7,9> przesuwanie obudowy f11 0 13 fe(to) 2

<8,9> przesuwanie napêdu f12 0 0 fe(tn) 4

<9,10> czynnoœæ pozorna f13 = {0}*

<9,12> urabianie kombajnem f14 25 140 fe(tu) 1

<10,11> czynnoœæ pozorna f15 = {0}*

<10,12> przesuwanie obudowy f16 13 127 fe(to) 2

<11,12> przesuwanie przenoœnika f17 5 125 fe(tp.) 3



której charakterystykê podaje funkcja fe(t), opisuje czas realizacji danej czynnoœci (operacji)
na odcinku 1 metra. W ten sposób zdefiniowane funkcje mo¿na otrzymaæ stosuj¹c badania
chronometra¿owe w warunkach konkretnego przodka i przeliczaj¹c uzyskane wyniki na
zakres jednostkowy. Wyj¹tkiem jest, gdy dla danego fragmentu cyklu produkcyjnego mode-
lowanego ³ukiem <yi,yj> zachodzi relacja xr yi y j� �,

= xz yi y j� �,
, wówczas funkcja fe(t) nie jest

zwi¹zana z jednostk¹ d³ugoœci (np. postój kombajnu).
W przypadku przesuwania obudowy, elementarna funkcja gêstoœci prawdopodobieñstwa

fe opisuje rozk³ad zmiennej To – czas przesuwania 1 metra obudowy. Równie¿ w przypadku
obudowy, funkcjê mo¿na otrzymaæ przeprowadzaj¹c badania chronometra¿owe w wa-
runkach konkretnego przodka, przeliczaj¹c uzyskane wyniki na 1 metr.

W ostatniej (siódmej) kolumnie tabeli zamieszczono tzw. indeksy operacji. Ka¿da z czyn-
noœci lub operacji cyklu produkcyjnego jest identyfikowana specjalnym oznaczeniem, który
okreœla siê mianem indeksu I y yi j� �, . Wprowadzenie indeksów ma na celu okreœlenie za-
le¿noœci miêdzy czynnoœciami lub operacjami, które s¹ wykonywane równoczeœnie. Indeksy
mog¹ przyjmowaæ nastêpuj¹ce wartoœci:

I y yi j� �, = 1 jeœli czynnoœæ (operacja) modelowana ³ukiem <yi,yj> jest wykonywana przez
kombajn (np. urabianie, czyszczenie, zawrêbianie itp.),

I y yi j� �, = 2 jeœli czynnoœæ (operacja) modelowana ³ukiem <yi,yj> obejmuje przesuwanie
obudowy,

I y yi j� �, = 3 jeœli czynnoœæ (operacja) modelowana ³ukiem <yi,yj> obejmuje przesuwanie
przenoœnika,

I y yi j� �, = 4 dla pozosta³ych, nie wymienionych powy¿ej czynnoœci (operacji) modelo-
wanych ³ukiem <yi,yj>.
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Utworzony model jest modelem numerycznym, który zosta³ zapisany przez autora w po-
staci programu w jêzyku Fortran. Ide¹ rozwi¹zania zagadnienia jest zatem komputerowe
modelowanie przebiegu cyklu produkcyjnego z wykorzystaniem symulacji stochastycznej.

Program komputerowy „modeluje” realizacje wszystkich czynnoœci i operacji cyklu
produkcyjnego, zachowuj¹c przy tym okreœlone zasady. Wœród nich wymieniæ mo¿na
zasadê zachowania odleg³oœci technologicznych miêdzy poszczególnymi pracami, np. miê-
dzy urabiaj¹cym kombajnem, przesuwan¹ obudow¹, a przesuwanym przenoœnikiem. Zacho-
wanie odpowiednich odleg³oœci zapewniaj¹ algorytmy œledzenia, wykorzystuj¹ce informa-
cje o miejscu wykonywania danej operacji technologicznej (dziêki wspó³rzêdnym xr yi y j� �,

,
xz yi y j� �,

). Wybór algorytmów zale¿y tak¿e od wartoœci indeksów, dziêki temu wiadomo
w jakiej kolejnoœci powinny byæ realizowane operacje (np. najpierw urabianie kombajnem,
potem przesuwanie obudowy oraz przenoœnika œcianowego, itp.).

„Realizacja” poszczególnych prac nastêpuje „metr po metrze”, z czasami wykonywania
generowanymi przez program komputerowy, wed³ug odpowiednich rozk³adów elemen-
tarnych funkcji gêstoœci prawdopodobieñstwa. Wszystkie algorytmy modelowania zosta³y
opracowane przez autora. Opis algorytmów – z powodu ich obszernoœci – zosta³ tu po-
miniêty. Szczegó³owy ich opis znaleŸæ mo¿na w pracy (Snopkowski 2000).

Wybrane wyniki symulacji procesu produkcyjnego

W dalszej czêœci, na kolejnych rysunkach, zamieszczono przyk³adowe wyniki symulacji
przebiegu cyklu produkcyjnego dla danych wymienionych w tabeli oraz dla ró¿nej d³ugoœci
œciany w zakresie od 100 do 350 metrów.

Rysunek 4 zawiera funkcjê ftc zmiennej Tc – czas trwania cyklu produkcyjnego, esty-
mowanej na podstawie symulacji cyklu dla okreœlonej d³ugoœci œciany.
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Rys. 4. Przyk³adowa funkcja gêstoœci prawdopodobieñstwa zmiennej Tc – czas trwania cyklu produkcyjnego

Fig. 4. Exemplary function of probability density for variable Tc – duration of production cycle



Rejestrowane s¹ statystyki opisowe zmiennej Tc, które zamieszczono na rysunkach 5 oraz 6.
W trakcie symulacji cyklu produkcyjnego, rejestrowany jest tak¿e sumaryczny czas

przerw w pracy kombajnu, czyli czas, w którym kombajn wykonuj¹c np. urabianie na ca³ej
d³ugoœci œciany, musi oczekiwaæ na przesuwanie przenoœnika lub obudowy i w efekcie jego
posuw jest wstrzymywany. Czas ten nie obejmuje awarii maszyn i urz¹dzeñ. Na rysunku 7
oraz 8 zamieszczono statystyki opisowe tego czasu, oznaczonego jako Tpk, w funkcji
d³ugoœci œciany.
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Rys. 5. Statystyka opisowa (rozstêp) zmiennej Tc w funkcji d³ugoœci œciany

Fig. 5. Descriptive statistics (spacing) of variable Tc in function of longwall length

Rys. 6. Statystyka opisowa (odchylenie standardowe) zmiennej Tc w funkcji d³ugoœci œciany

Fig. 6. Descriptive statistics (standard deviation) of variable Tc in function of longwall length



Podsumowanie

Proces produkcyjny, realizowany w przodku œcianowym kopalñ wêgla kamiennego,
odbywa siê w okreœlonych warunkach geologiczno-górniczych, które stanowi¹ o jego
specyfice. Analiza tego procesu pod k¹tem wybranych charakterystyk (np. wydobycia w jed-
nostce czasu, wydajnoœci, organizacji procesu, obsady poszczególnych operacji, itp.), mo¿e
byæ prowadzona z wykorzystaniem modeli zdeterminowanych lub stochastycznych.
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Rys. 7. Statystyka opisowa (rozstêp) zmiennej Tpk w funkcji d³ugoœci œciany

Fig. 7. Descriptive statistics (spacing) of variable Tpk in function of longwall length

Rys. 8. Statystyka opisowa (odchylenie standardowe) zmiennej Tpk w funkcji d³ugoœci œciany

Fig. 8. Descriptive statistics (standard deviation) of variable Tpk in function of longwall length



Przyk³adem modelu zdeterminowanego jest – opracowany przez autora – model wa-
runków granicznych, których dotrzymanie powoduje, i¿ posuw kombajnu nie bêdzie wstrzy-
mywany w jakimkolwiek momencie cyklu produkcyjnego (poza koniecznym postojem
z tytu³u przesuwania napêdu lub zwrotni).

Modele stochastyczne, w tym tak¿e prezentowany w niniejszej pracy, powinny byæ
wykorzystywane w analizie procesów produkcyjnych, prowadzonych w warunkach trud-
nych, powoduj¹cych, ¿e czasy realizacji poszczególnych operacji nie s¹ sta³e. Zak³ada siê, i¿
s¹ one pewnymi zmiennymi losowymi o okreœlonych charakterystykach funkcyjnych.

Zdaniem autora metod¹, któr¹ mo¿na z powodzeniem stosowaæ w analizie tak scha-
rakteryzowanych procesów produkcyjnych, jest metoda symulacji stochastycznej. Pomimo,
i¿ metoda ta nie s³u¿y optymalizacji procesów, mo¿e byæ jednak niezwykle przydatna w ich
analizie. Potwierdzeniem tej tezy s¹ wyniki z symulacji cyklu produkcyjnego, dziêki którym
uzyskaæ mo¿na informacje, czy np. w danych warunkach geologiczno – górniczych, posuw
kombajnu w trakcie cyklu produkcyjnego, bêdzie okresowo wstrzymywany przez inne,
równolegle wykonywane operacje. Ze wzglêdu na sporadycznoœæ takiego zjawiska, tak¿e
losowoœæ, inne metody mog¹ tego nie wykazaæ.
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RYSZARD SNOPKOWSKI

FROM DETERMINISTIC TO STOCHASTIC MODEL – EXAMPLES OF THE METHODS ANALYZE OF PRODUCTIONS

PROCESSES IN LONGWALLS

K e y w o r d s

Hard-coal mining, modeling and analysis of the production processes, stochastic simulation

A b s t r a c t

This paper contains general information about the deterministic and stochastic model (for production process
analyze) and some output characteristics, because the length of the algorithms description does not allow
presenting them in detail. The numerical model of the production cycle allows getting probability density function
of the stochastic variable „duration of the production cycle”. The goal of the method is also to get the characteristic
of the variable describing the total time of breaks in the combined cutter loader operation, i.e. the time when the
machine during mining must wait for the moving of the conveyor or the lining, and, as a result, its feed is held up.
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Efekty ekologiczne wspó³spalania biomasy z wêglem

S ³ o w a k l u c z o w e

Wspó³spalanie biomasy z wêglem, efekty ekologiczne, koszty zewnêtrzne

S t r e s z c z e n i e

W artykule przedstawiono efekty ekologiczne, jakie towarzysz¹ wspó³spalaniu biomasy w mieszaninie
z wêglem kamiennym. Analizê przeprowadzono dla kilku typów kot³ów rusztowych, fluidalnych i py³owych.
Ocenê efektu ekologicznego dokonano w oparciu zarejestrowane wskaŸniki emisji szkodliwych substancji do
atmosfery uzyskane z badañ pilota¿owych wspó³spalania wêgla i biomasy w Polsce. W analizach ekonomicznych
wykorzystano teoriê kosztów zewnêtrznych.

Wprowadzenie

Jednym z g³ównych Ÿróde³ zagra¿aj¹cych œrodowisku przyrodniczemu, zarówno w Pol-
sce jak i na œwiecie, jest emisja zanieczyszczeñ m.in. w postaci: CO2, SO2, NO2,CO i py³u.
Imisja zanieczyszczeñ oraz ich przenoszenie na dalekie odleg³oœci i zachodz¹ce podczas tego
transportu przemiany fizyczne i chemiczne powoduj¹, ¿e ich niekorzystny wp³yw przejawia
siê m.in. we wzroœcie stê¿enia zanieczyszczeñ oraz w depozycji kwaœnej. Dzia³ania zwi¹-
zane z efektywnym ograniczaniem nadmiaru emisji substancji szkodliwych do atmosfery,
powinny byæ realizowane na ka¿dym szczeblu, zarówno lokalnie (zak³ad, miasto), w skali

* Prof. dr hab. in¿., ** Mgr in¿., Wydzia³ Górnictwa i Geoin¿ynierii, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków.
*** Dr, Instytut Ekonomii, Socjologii i Filozofii, Politechnika Krakowska.

**** Dr in¿., Wydzia³ Zarz¹dzania, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków.
***** Dr hab. in¿., Wydzia³ Górnictwa i Geoin¿ynierii, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków.



mezo (województwo region), jak i globalnie (kraj, œwiat). Potrzeba podjêcia takich dzia³añ
wynika z oceny stanu imisji w rozpatrywanej skali, a ponadto z koniecznoœci dotrzymywania
norm emisji, wynikaj¹cych ze zobowi¹zañ miêdzynarodowych oraz wewnêtrznych regulacji
w tym zakresie.

Wielkoœæ emisji substancji szkodliwych do atmosfery w 2004 r., z uwzglêdnieniem
Ÿród³a ich pochodzenia, zestawiono w tabeli 1.

TABELA 1

Ca³kowita emisja g³ównych zanieczyszczeñ powietrza z wyszczególnieniem Ÿróde³
jej pochodzenia w 2004 r.

TABLE 1

Total emission of the main air pollutants with specification of the sources of origin in 2004, in Poland

Wyszczególnienie Iloœæ w gigagramach/ rok

SO2

w tym:

energetyka zawodowa

energetyka przemys³owa

technologie przemys³owe

inne Ÿród³a stacjonarne

Ÿród³a mobilne

1241

704

222

52

260

4

NOX

w tym:

energetyka zawodowa

energetyka przemys³owa

technologie przemys³owe

inne Ÿród³a stacjonarne

Ÿród³a mobilne

804

259

72

55

88

331

Py³y

w tym:

energetyka zawodowa

energetyka przemys³owa

technologie przemys³owe

inne Ÿród³a stacjonarne

Ÿród³a mobilne

443

50

17

56

255

64

CO2

w tym:

energia ³¹cznie

procesy przemys³owe

u¿ytkowanie rozpuszczalników i innych produktów

spalanie odpadów

316 700

302 510,6

13 316,5

580,7

292,3

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych GUS
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Obecnie zadaniem priorytetowym wielu pañstw jest d¹¿enie do redukcji emisji za-
nieczyszczeñ maj¹cych negatywny wp³yw na œrodowisko naturalne. Jedn¹ z mo¿liwoœci
jest wzrost produkcji energii na bazie odnawialnych Ÿróde³. Polska równie¿ dostrzeg³a
niew¹tpliwe walory odnawialnych noœników, bowiem w Prawie Energetycznym wpro-
wadzono zapis dotycz¹cy obowi¹zku produkcji energii, przy ich wykorzystaniu. Rozwój
produkcji energii z tych Ÿróde³ uwarunkowany jest przede wszystkim: posiadaniem
zasobów energii odnawialnej (wodnej, geotermalnej, wiatrowej, s³onecznej, biomasy)
oraz op³acalnoœci¹ pozyskania energii z tych Ÿróde³. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e energia
odnawialna, tylko w ograniczonym zakresie, mo¿e wprost konkurowaæ z energi¹
z wêgla.

Trosk¹ rz¹dów wielu pañstw jest jednak¿e wspieranie rozwoju tych Ÿróde³ ze wzglêdów
ekologicznych, bowiem eliminuj¹c z u¿ycia paliwa kopalne osi¹ga siê w œrodowisku efekt
ekologiczny z tytu³u ograniczenia emisji szkodliwych substancji, jakie towarzysz¹ po-
zyskiwaniu i u¿ytkowaniu energii z tradycyjnych Ÿróde³ (Soliñski I., Soliñska M.
http://www.elektrownie-wiatrowe.org.pl/ek_wsp_rozw.htm).

Najwiêkszym dystrybutorem spalin jest energetyka zawodowa, w której jako paliwo
podstawowe wykorzystywany jest wêgiel kamienny i brunatny (tab. 1). Istotne z punku
widzenia ograniczania emisji spalin do atmosfery jest stosowanie technologii umo¿liwia-
j¹cych substytuowanie dotychczasowych rozwi¹zañ, wykorzystuj¹c noœniki bardziej przy-
jazne œrodowisku. Do takich noœników ciep³a i energii mo¿na zaliczyæ biomasê, której
racjonalne zagospodarowanie jest gwarantem obni¿enia zawartoœci substancji szkodliwych
w spalinach poprocesowych.

Niniejszego opracowanie jest wiêc syntez¹ efektów ekologicznych zwi¹zanych z za-
stosowaniem biomasy w procesach energetycznych i ich wyceny. Analiza ta oparta jest na
teorii kosztów zewnêtrznych.

1. Koszty zewnêtrzne

Koszty zewnêtrzne odzwierciedlaj¹ monetarn¹ wartoœæ niekorzystnych efektów zdro-
wotnych, strat w ekosystemach, strat materia³owych, strat w plonach rolnych i innych strat
spo³ecznych zwi¹zanych z zanieczyszczeniem powietrza, wód, sk³adowaniem odpadów
i innymi oddzia³ywaniami, spowodowanymi produkcj¹, transportem i zu¿yciem paliw ener-
getycznych (Rowe, Lang, Chestnut 1996).

Badania z zakresu szacowania kosztów zewnêtrznych technologii energetycznego spa-
lania paliw wykorzystywane s¹ w celu stworzenia odpowiedniego systemu instrumentów
ekonomicznych wspieraj¹cego politykê pañstwa w zakresie efektywnej alokacji zasobów.
Okreœlone na podstawie szacunków kosztów zewnêtrznych stawki podatków czy projekty
systemów norm emisyjnych stanowi¹ podstawowe narzêdzia umo¿liwiaj¹ce zmianê nie-
korzystnej struktury zu¿ycia noœników energetycznych i technologii produkcyjnych (Ku-
de³ko M. Szacunek kosztów...).
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Niebagatelny wp³yw na powstawanie niekorzystnych efektów œrodowiskowych ma
emisja gazów cieplarnianych odpowiedzialna za tzw. efekt cieplarniany. W opracowaniu
Profesora A. Markandya dokonano wyceny szkód powodowanych przez ten efekt, podaj¹c
uzgodniony zakres od 18 do 46 Euro/Mg (Markandya 2003).

W wyniku badañ przeprowadzonych przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi
i Energi¹ PAN w Krakowie w ramach europejskiego projektu ExternE – Externalities of

Energy (European Commision 1998) w oparciu o model EcoSense, na podstawie danych z 9
polskich elektrowni, dokonano szacunkowej oceny kosztów zewnêtrznych emisji NOx, SO2

oraz py³u .
Analizy wykaza³y, i¿ najbardziej szkodliwa jest emisja py³ów, szczególnie odczuwalna

w skali lokalnej w przypadku, której œrednia wysokoœæ jednostkowych kosztów zewnêtrz-
nych wynosi 7469 Euro/Mg. Nieco mniejsz¹ szkodliwoœæ powoduje emisja zwi¹zków
siarki – 6045 Euro/Mg, natomiast stosunkowo najmniejsze negatywne skutki powoduje
emisja zwi¹zków azotu – 1418 Euro/Mg (Kude³ko M. Szacunek kosztów ...). Wartoœæ
kosztów zewnêtrznych zestawiono w tabeli 2.

TABELA 2

Koszty zewnêtrzne emisji spalin do atmosfery

TABLE 2

External costs of the emission of gases to the atmosphere

Emisja Koszt zewnêtrzny Euro/Mg

CO2 18–46

SO2 6 045

NO2 1 418

Py³ 7 469

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych z opracowañ: A. Markandya (2003) oraz M. Kude³ko
(Szacunek kosztów...)

Na podstawie zestawionych w tabeli 2 wielkoœci przeprowadzona zosta³a wycena efektu
ekologicznego wynikaj¹cego z zastosowania biomasy w tradycyjnych procesach energe-
tycznych, wykorzystuj¹cych dotychczas jako paliwo podstawowe, wêgiel.

2. Zastosowanie biomasy w procesach energetycznych

Biomasa jest trzecim, co do wielkoœci na œwiecie, naturalnym Ÿród³em energii zaliczanym
do odnawialnych Ÿróde³ energii (OZE). Ze wzglêdu na parametry fizykochemiczne mo¿e
stanowiæ znacz¹cy energetycznie substytut paliw kopalnych, zw³aszcza wêgla. Jej energe-
tyczne wykorzystanie, jest korzystne zarówno z punktu widzenia ograniczania emisji za-
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nieczyszczeñ, jak i efektywnoœci ekonomicznej wytwarzania energii, pod warunkiem opty-
malizacji sposobu jej pozyskiwania i przygotowania celem energetycznego wykorzystania.

3. Efekty ekologiczne wynikaj¹ce z zastosowania biomasy w procesach konwersji

na energiê elektryczn¹ i ciep³o

Efekt ekologiczny definiuje siê jako korzyœci powsta³e w œrodowisku z tytu³u zast¹pienia
energii pochodz¹cej z wêgla, energi¹ ze Ÿróde³ odnawialnych. Jest on okreœlany w wiel-
koœciach fizycznych (iloœciowo), natomiast z punktu widzenia gospodarczego istotna jest
jego ekonomiczna wycena.

Przez efekty ekologiczne rozumie siê wymiern¹ wielkoœæ ekonomiczna okreœlon¹
w z³/kWh energii elektrycznej lub w z³/GJ energii cieplnej, jak¹ osi¹ga siê dziêki zast¹pieniu
wêgla energi¹ ze Ÿróde³ odnawialnych.

W procedurze tak zdefiniowanego efektu ekologicznego przyjêto nastêpuj¹ce za³o-

¿enia:

— Do g³ównych czynników szkodliwych emitowanych z tradycyjnych procesów wytwa-
rzania energii zaliczono: CO2, SO2, NOx i py³. Czynniki te emitowane do atmosfery
wywieraj¹ najwiêkszy wp³yw na œrodowisko i generuj¹ wysokie straty ekologiczne.

— Efekt ekologiczny wykorzystania energii odnawialnej odnoszony jest do energii
z wêgla, tj. energii elektrycznej i energii cieplnej, tym samym wielkoœæ strat ekolo-
gicznych spowodowanych zu¿yciem wêgla staje siê podstaw¹ wyceny efektu ekolo-
gicznego w przypadku zast¹pienia energii z wêgla energi¹ odnawialn¹.

— Szkody ekologiczne wywo³ane wytwarzaniem energii z wêgla uto¿samia siê z ko-
sztami zewnêtrznymi obci¹¿aj¹cymi jednostkê wytwarzanej energii wyra¿onymi
w z³/kWh lub w z³/GJ.

— Koszty zewnêtrzne stanowi¹ sumê szkód ekologicznych wywo³anych skumulowa-
nym zu¿yciem energii na wytworzenie 1 kWh energii elektrycznej lub 1 GJ energii
cieplnej.

— Wycenê ekonomiczn¹ efektu ekologicznego przeprowadza siê bazuj¹c na kosztach
zewnêtrznych energii z wêgla (Soliñski I., Soliñska M.
http://www.elektrownie-wiatrowe.org.pl/ek_wsp_rozw.htm).

4. Wycena efektu ekologicznego wspó³spalania biomasy z wêglem

Wycenê efektu ekologicznego przeprowadzono opieraj¹c siê na nastêpuj¹cych za³o¿eniach:
1. Efekt rzeczowy wyra¿ony w tonach emisji czynnika szkodliwego na 1 GJ energii cieplnej

wytwarzanej w danym procesie spalania zosta³ okreœlony jako ró¿nica emisji substancji
szkodliwych powsta³ych w wyniku spalania samego wêgla, a emisji bêd¹cej efektem
spalania mieszaniny wêgla i biomasy.
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2. Koszty zewnêtrzne s³u¿¹ce do wyceny efektu ekologicznego przyjêto w nastêpuj¹cej wielkoœci:
— CO2 126,753 PLN/t,
— SO2 23 218,85 PLN/t,
— NO2 5 446,54 PLN/t,
— py³ 28 688,43 PLN/t.

3. Efekt finansowy PLN/GJ wynikaj¹cy z wykorzystania biomasy w procesach energe-
tycznych stanowi iloczyn efektu rzeczowego t/GJ i kosztów zewnêtrznych PLN/t.

4. Wycena efektu ekologicznego zosta³a dokonana w oparciu o rzeczywiste wielkoœci emisji
substancji szkodliwych, wygenerowanych w procesach spalania i wspó³spalania biomasy
z paliwami kopalnymi, w przeprowadzonych przez IChPW testach pilota¿owych.
Efekty ekologiczne analizowanych procesów wspó³spalania.

Wycenê efektów ekologicznych przeprowadzono dla wspó³spalania biomasy z wêglem
w ró¿nych procesach technologicznych przy wykorzystaniu:
1. Kot³ów rusztowych wodnych i parowych.
2. Kot³a fluidalnego.
3. Kot³a py³owego.

Wyniki obliczeñ zosta³y zestawione w tabeli 3.

TABELA 3

Efekty ekologiczne wspó³spalania biomasy z wêglem w energetyce

TABLE 3

Ecological effects of co-firing of the biomass with the carbon in the energetic

Lp. Typ kot³a
Rodzaj mieszanki wêgiel/biomasa

% biomasy
Efekt ekologiczny z³/GJ

1 OR-32 (rusztowy, parowy)

Wêgiel/pelety
– 9,0%
– 15,1%
– 21,8%

2,22
3,37
5,30

2 OR-32 (rusztowy, parowy)

Wêgiel/zrêbki
– 3,2%
– 5,0%
– 12,9%

1,24
1,16
2,41

3 WLM-2,5 (rusztowy, wodny
Wêgiel/zrêbki
– 15% 3,64

4 WR-25 (rusztowy, wodny)
Wêgiel/osady œciekowe
– 2,5% suchej masy
– 3,6% suchej masy

–0,94
–0,92

5 CYMIC-135 (fluidalny)
Wêgiel/zrêbki
– 9,4% 1,46

6 OP-130 (py³owy)
Wêgiel/zrêbki
– 3,3%
– 5,0%

0,20
0,54

�ród³o: Opracowanie w³asne
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Przedstawione w tabeli 3 zestawienie dla ró¿nych typów kot³ów wskazuje, ¿e efekty
ekologiczne przyjmuj¹ dodatnia wielkoœæ za wyj¹tkiem wspó³spalania osadów œciekowych.
Jednak¿e w tym przypadku nie rejestrowano emisji CO2, co niew¹tpliwie zani¿y³o efekt
ekologiczny. Poza tym zarejestrowano doœæ znaczne obni¿enie emisji py³u o 27%. Pozosta³e
emisje by³y porównywalne. Tak, wiêc technologiê t¹ nale¿y uznaæ za korzystn¹ dla œro-
dowiska.

Efekty ekologiczne dla kot³ów znacznej mocy, zainstalowanych w energetyce zcentra-
lizowanej, tj. dla kot³a fluidalnego o mocy 104 MW i py³owego o znamionowej mocy
cieplnej 90,1 MW wynosi³y od oko³o 0,20 do oko³o 1,46 z³/GJ, natomiast dla kot³ów
rusztowych o mocach nominalnych 2,91; 25,68; 29,08 MW kszta³tuj¹ siê w przedziale
1,16–5,30 z³/GJ w zale¿noœci od udzia³u procentowego biomasy w mieszaninie oraz od
parametrów energetycznych kot³a.

Nale¿y zatem stwierdziæ, ¿e wzrost procentowego udzia³u biomasy zwiêksza efekty
ekologiczne, jednak¿e jak wskazuj¹ badania energetyczne procesów wspó³spalania, istniej¹
dla ró¿nych typów kot³ów ograniczenia udzia³u biomasy ze wzglêdu na spadek parametrów
procesu, m.in. wydajnoœci cieplnej kot³a. Dla kot³ów rusztowych udzia³ ten nie powinien
przekraczaæ 10%, dla py³owych 5%, a dla kot³ów fluidalnych bezpieczne spalanie, bez
koniecznoœci modernizacji instalacji procesowej, mo¿e byæ realizowane przy udziale siê-
gaj¹cym 20%, a podobno nawet 30%.

Podsumowanie

Opracowanie mia³o na celu szacowanie efektów ekologicznych wynikaj¹cych ze wspó³-
spalania biomasy z wêglem w kot³ach ró¿nej mocy, w oparciu o wskaŸniki kosztów zew-
nêtrznych emisji.

Jak wynika z analiz dodatek biomasy sprzyja zmniejszeniu emisji substancji szkodliwych
do atmosfery, przy czym wielkoœæ redukcji uzale¿niona jest od udzia³u biomasy w mie-
szance, od jej parametrów, przede wszystkim zawartoœci wilgoci oraz od stosowanej techniki
konwersji, tzn. rodzaju kot³a i jego sprawnoœci. Badania wskazuj¹, i¿ najwiêksze korzyœci
rzeczowe w postaci redukcji zanieczyszczeñ mo¿na uzyskaæ stosuj¹c biomasê jako paliwo
w kot³ach du¿ej mocy. Zatem w kot³ach fluidalnych i py³owych mo¿na bezpiecznie spalaæ
biomasê, przy zachowaniu odpowiedniego jej udzia³u w paliwie. Generowane s¹ wówczas
efekty ekologiczne zwi¹zane z redukcj¹ emisji zanieczyszczeñ, których wycena gwarantuje
równie¿ wymierne korzyœci finansowe. Nale¿y nadmieniæ, i¿ efekty mo¿na ju¿ zauwa-
¿yæ przy zastosowaniu niewielkiej domieszki biomasy w mieszance z wêglem (równie¿
w kot³ach rusztowych). Jednak¿e produktywne jej przetworzenie z gwarantowanym eko-
logicznym efektem rzeczowym i finansowym mo¿e byæ uzale¿nione od przeprowadzenia
procedury dostosowawczej kot³a w zakresie regulacji parametrów pracy, jak te¿ w kon-
tekœcie jego modernizacji, szczególnie przy zwiêkszeniu zawartoœci biomasy w spalanym
paliwie.
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Wielop³aszczyznowoœæ zagadnienia energetycznego wykorzystania biomasy jest po-
wodem trudnoœci w kompleksowym rozwijaniu i wdra¿aniu opracowanych technologii.
Z jednej strony udokumentowany szeregiem prac badawczych, pozytywny wp³yw stosowa-
nia biomasy jako Ÿród³a energii na stan œrodowiska naturalnego zachêca do wprowadzania
nowych rozwi¹zañ, z drugiej strony koniecznoœæ zmiany mentalnoœci, dostrze¿enia wymier-
nych efektów ekonomicznych i socjologicznych stanowi barierê dalszego postêpu w tej
dziedzinie. Osi¹gniêcie celu, jakim jest zwiêkszenie udzia³u energii ze Ÿróde³ odnawialnych
w bilansie energii pierwotnej w Polsce wymaga, wiêc nie tylko pokonania problemów natury
technicznej, lecz równie¿ odpowiednich dzia³añ organizacyjnych w zakresie propagowania
nowych rozwi¹zañ technicznych oraz systemowego, zintegrowanego powi¹zania produ-
centów biomasy i energii, z uwzglêdnieniem uregulowañ prawnych i finansowych (Kubica
K. i in. 2006).

Artyku³ opracowano w ramach projektu badawczego MNiSW nr 4 T12A 023 29
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THE ECOLOGICAL EFFECTS OF CO-FIRING OF THE BIOMASS MIXTURE WITH COAL

K e y w o r d s

Co-firing of the biomass with coal, ecological effects, external costs

A b s t r a c t

In the article the ecological effects of co-firing of the biomass mixture with coal are shown. The analysis was
conducted for several types of boilers: fire grate, fluid bed and dust boilers. The analysis of the ecological effect
was done with the support the registered coefficients of the emission of harmful substances into the atmospheres
got from pilot investigations of co-firing coal with biomass. The theory of external costs was used in economic
analyses.
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Analiza dyskryminacyjna w ocenie kondycji finansowej kopalñ wêgla

kamiennego

S ³ o w a k l u c z o w e

Ocena kondycji finansowej, analiza dyskryminacyjna, finanse przedsiêbiorstw

S t r e s z c z e n i e

W pracy przedstawiono kluczowe za³o¿enia wielowymiarowej analizy dyskryminacyjnej. Omówiono tak¿e
uwarunkowania stosowania tej metody do oceny kondycji finansowej polskich kopalñ wêgla kamiennego. Za-
prezentowano tak¿e inne metody oceny stanu finansowego. Scharakteryzowano tak¿e zasady oraz algorytm
postêpowania przy konstrukcji funkcji dyskryminacyjnej.

Wprowadzenie

Ograniczenie ryzyka w prowadzeniu dzia³alnoœci gospodarczej jest istotnym elemen-
tem zarz¹dzania przedsiêbiorstwem. Wi¹¿e siê ono z koniecznoœci¹ ci¹g³ego monito-
rowania stanu finansowego przedsiêbiorstwa oraz szybkim reagowaniem na niepokoj¹ce
zmiany. Celowym zatem wydaje siê regularne przeprowadzanie oceny kondycji finan-
sowej. Kondycja finansowa przedsiêbiorstwa jest w literaturze definiowana na wiele
sposobów. Z jednej strony okreœlana jest jako pozycja finansowa przedsiêbiorstwa, która
jest rezultatem podejmowanych przez nie decyzji gospodarczych i zwi¹zanych tym per-
spektyw (Siemiñska 2003). Inne podejœcie do kondycji definiuje j¹ z jednej strony jako
rezultat zarz¹dzania finansami przedsiêbiorstwa i jednoczeœnie jako determinantê proce-

* Mgr in¿., Wydzia³ Górnictwa i Geoin¿ynierii, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków.



sów zarz¹dczych (Czekaj 1995). W literaturze mo¿na spotkaæ siê tak¿e z okreœleniem, ¿e
jest to stan osi¹gniêtych i oczekiwanych rezultatów oraz uwarunkowañ finansowych,
dotycz¹cych konkretnego momentu, przesz³ego, obecnego czy te¿ przewidywanego w przy-
sz³oœci. (Bednarski 1996).

Niezale¿nie jednak od definicji samego pojêcia kondycji finansowej, bardzo istotnym
problemem jest sama metoda jej pomiaru i oceny.

1. Ogólna charakterystyka metod oceny kondycji finansowej przedsiêbiorstw

Istnieje wiele metod i narzêdzi oceny stanu finansowego. Mo¿na je podzieliæ na dwie
grupy, które odró¿nia podjecie do zagadnienia kondycji finansowej.

Pierwsz¹ grupê stanowi¹ metody dedukcyjne, wœród których wystêpuj¹ nastêpuj¹ce:
— analiza opisowa,
— analiza wskaŸnikowa.
Drug¹ grupê stanowi¹ metody indukcyjne, do których mo¿na miêdzy innymi zliczyæ

metody:
— statystyczne,
— dyskryminacyjne,
— sieci neuronowe,
— algorytmy genetyczne.
Poszczególne metody oceny kondycji finansowej ró¿ni¹ siê od siebie zarówno technik¹ prze-

prowadzania oceny, jak i sposobem wykorzystywania w tych metodach danych Ÿród³owych.
Analiza wskaŸnikowa, jest metod¹ badañ analitycznych polegaj¹c¹ na obliczaniu wskaŸ-

ników na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach finansowych i ich ocenie porów-
nawczej zarówno w czasie, jak i przestrzeni. Za pomoc¹ obliczonych wartoœci wskaŸników
mo¿na syntetycznie scharakteryzowaæ ró¿ne aspekty ekonomicznej dzia³alnoœci przedsiê-
biorstwa, w tym okreœliæ kondycjê finansow¹.

Model Du Ponta, jest zaliczany do metod analizy wskaŸnikowej. Pozwala na kom-
pleksowe podejœcie do analizy wskaŸnikowej. Ukazuje schemat powi¹zañ przyczynowo-
-skutkowych, wi¹¿¹c efektywnoœæ ekonomiczn¹ z gospodark¹ finansow¹. W literaturze jest
wysoko oceniany jako narzêdzie oceny kondycji finansowej, poniewa¿ ³¹czy podstawowe
wskaŸniki reprezentuj¹ce g³ówne grupy tematyczne.

Sieci neuronowe mog¹ byæ stosowane wszêdzie tam, gdzie pojawiaj¹ siê problemy
zwi¹zane z przetwarzaniem i analiz¹ danych, z ich predykcj¹, klasyfikacj¹ czy sterowaniem.
Sposób w jaki sieæ neuronowa zyskuje wiedzê o zadanym problemie, polega na nauce na
podstawie znanych, poprawnych przyk³adach (zwanych wzorcami ucz¹cymi) rozwi¹zania
danego problemu. Celem nauki jest sposób opisania wewnêtrznych korelacji zachodz¹cych
pomiêdzy wzorcami ucz¹cymi. Na tej podstawie nauczona sieæ neuronowa potrafi od-
powiadaæ na pytania zarówno z zakresu wzorców ucz¹cych jak i spoza nich. Jedn¹ z ro-
dzajów sieci neuronowych wykorzystywanych w naukach ekonomicznych jest jednokie-
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runkowa siec neuronowa trenowana pod nadzorem za pomoc¹ algorytmu wstecznej pro-
pagacji b³êdów. Jest to metoda która zosta³a wykorzystana do predykcji bankructwa oraz
okreœlania zdolnoœci kredytowej, zatem mo¿e byæ wykorzystywana równie¿ do oceny kon-
dycji finansowej przedsiêbiorstw. Innym rodzajem sieci jest jednokierunkowa sieæ neu-
ronowa trenowanych bez nauczyciela (tzw. sieæ Kohonena). Ta metoda stosowana jest
wówczas, kiedy brak jest wiarygodnej informacji o przedzia³ach czy te¿ klasach, do których
badane obiekty nale¿¹. Regu³a uczenia konkurencyjnego stosowana jest powszechnie w ana-
lizach kondycji finansowej.

Algorytmy genetyczne nale¿¹ do klasy stochastycznych algorytmów optymalizuj¹cych.
Charakteryzuj¹ siê du¿¹ odpornoœci¹ na zak³ócenia wystêpuj¹ce w danych wejœciowych, co
wynika z wystêpowania elementów losowych w samym algorytmie. W konsekwencji al-
gorytm pomija te czynniki, które nie maj¹ bezpoœredniego wp³ywu na wynik, co jest istotne
podczas analizowania zjawisk ekonomicznych (Sukiennik 2007).

2. Metody wykorzystuj¹ce analizê dyskryminacyjn¹ do oceny kondycji finansowej

przedsiêbiorstw

Metody wielowymiarowej analizy danych, a do takich zalicza siê metoda analizy
dyskryminacyjnej, dziêki rozwojowi narzêdzi komputerowych, s¹ niezwykle wa¿ne prak-
tycznie w ka¿dej dziedzinie wspó³czesnego œwiata. Znajduj¹ zastosowanie w medycynie,
biologii, genetyce, a tak¿e wielu innych dziedzinach. Ich skutecznoœæ i przydatnoœæ znalaz³a
powszechne uznanie. Analiza dyskryminacji stosowana jest od wielu lat w naukach przy-
rodniczych oraz do celu prognozowania upad³oœci przedsiêbiorstw (Morrison 1990).

Historia wykorzystywania analizy dyskryminacyjnej siêga 1930 roku, kiedy to w Stanach
Zjednoczonych zastosowana zasta³a w psychologii i biologii. Dopiero potem zaczê³a byæ
wykorzystywana w zarz¹dzaniu finansowym. Jej powodzenie wynika³o z wy¿szoœci nad
klasyczn¹ analiz¹ wskaŸnikow¹, bowiem badania wykaza³y zawodnoœæ analizy wskaŸnikowej
w ocenie zarówno zdolnoœci kredytowej jak i samej kondycji finansowej przedsiêbiorstw.

Idea analizy dyskryminacji pozwala na przyporz¹dkowanie danej obserwacji X (czyli
przedsiêbiorstwa) do zbioru {X} (zbiór wszystkich badanych przedsiêbiorstw) do jednej
z wczeœniej ustalonych grup {X1}, {X2}.

Ustalenie grup odbywa siê na podstawie kryterium dyskryminacji i wartoœci funkcji
dyskryminacji. Funkcja dyskryminacji zaproponowana przez R.A. Fishera mo¿e byæ za-
pisana nastêpuj¹co (Tarczyñski 1997):

Z x a x a x a xk k( ) ...� � � �1 1 2 2 (1)

gdzie:
a1, a2, ..., ak – wspó³czynniki dyskryminacji,
x1, x2, ..., xk – zmienne niezale¿ne, dla których dokonujemy dyskryminacji.
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Celem analizy dyskryminacyjnej jest rozgraniczenie w przestrzeni jednego zbioru na dwa
odrêbne. Granicê oddzielaj¹c¹ te zbiory nazywa siê funkcj¹ dyskryminacji.

Najpopularniejszym zastosowaniem funkcji dyskryminacji jest wykorzystanie jej do
okreœlenia prawdopodobieñstwa upad³oœci przedsiêbiorstwa. W takim przypadku proces
badawczy polega na wyznaczeniu parametrów funkcji Z(x) i zbadaniu jej znaku. Zak³ada siê
¿e hiperp³aszczyzna Z(x) = 0 rozdziela przestrzeñ na dwie podprzestrzenie. Realizacje
znajduj¹ce siê w ka¿dej z nich okreœla siê odpowiednio jako {X1}, {X2}, przy dodatkowym
za³o¿eniu ¿e {X1}, {X2} s¹ wyraŸnie oddzielone i wewnêtrznie spójne. Wartoœæ funkcji Z(x)
dla danego x jest proporcjonalna do odleg³oœci punktu x od hiperp³aszczyzny rozdzielaj¹cej
zbiór {X} na podzbiory.

Interpretacja wyników odnosi siê do znaku wskaŸnika Z(x). Wtedy gdy (Brigham
2000):

— Z(x) = 0 – prawdopodobieñstwo przysz³ej upad³oœci wynosi 0,5,
— Z(x) < 0 – prawdopodobieñstwo upad³oœci jest mniejsze ni¿ 0,5, im mniejsza wartoœæ

Z, tym ni¿sze prawdopodobieñstwo upad³oœci,
— Z(x) > 0 – prawdopodobieñstwo upad³oœci jest wiêksze ni¿ 0,5.
Funkcja zaproponowana przez Fishera zdoby³a popularnoœæ w finansach g³ównie dziêki

badaniom E. Altmana. Altman przeprowadza³ badania na rynku Stanów Zjednoczonych do-
tycz¹ce kondycji finansowej przedsiêbiorstw. Wyznaczy³ funkcjê opart¹ na wskaŸnikach
dochodowoœci, zad³u¿enia i struktury kapita³u w³asnego pozwalaj¹c¹ odseparowaæ spó³ki
które w ci¹gu najbli¿szych dwóch lat zbankrutuj¹ lub nie.

Ogólna liniowa postaæ liniowej funkcji przedstawia siê nastêpuj¹co:

D a x ai i o

i

m

� �

�

�
1

(2)

gdzie:
ai – wspó³czynniki dyskryminacji,
xi – zmienne niezale¿ne, dla których dokonujemy dyskryminacji.

Zastosowanie takiej postaci funkcji dyskryminuj¹cej ma jednak pewne ograniczenia.
Zak³ada siê bowiem, ¿e istnieje liniowa separowalnoœæ zbiorów. Mo¿na to przedstawiæ jak
na rysunku 1.

Czêsto spotykany jest przypadek, kiedy nie ma mo¿liwoœci przeprowadzenia linii oddzie-
laj¹cej dwie klasy i wtedy zastosowanie liniowej funkcji dyskryminuj¹cej jest niemo¿liwe.
Stosuje siê wówczas inne postacie funkcji (np. kwadratowe) lub dokonuje klasyfikacji
innymi metodami (np. opisowa lub stochastyczna).
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3. Zastosowanie analizy dyskryminacyjnej w ocenie sytuacji finansowej kopalñ

wêgla kamiennego

Modele analizy dyskryminacyjnej zyska³y du¿e uznanie wœród praktyków oraz teo-
retyków ¿ycia gospodarczego i by³y stosowane w wielu krajach. Jednak mo¿liwoœæ sku-
tecznego stosowania funkcji proponowanych przez kolejnych naukowców z pierwotnie
okreœlonymi wielkoœciami granicznymi by³a jednak ograniczona do krajów, w których
powstawa³y. By³o to powodowane g³ównie specyfik¹ systemu rachunkowoœci i lokalnymi
warunkami ekonomicznymi kraju, w którym zbierane by³y dane empiryczne s³u¿¹ce bu-
dowie modeli.

Dlatego te¿ próby korzystania w Polsce z modeli, opracowanych na potrzeby przed-
siêbiorstw w krajach o ustabilizowanej gospodarce rynkowej, nie by³y i nie s¹ w³aœciwe.
W konsekwencji mo¿e to prowadziæ do b³êdnych ocen, a co za tym idzie wniosków. Firmy
kwalifikowane w jednym kraju (czy czasie) do jednego zbioru, w innym mog³yby – bior¹c
pod uwagê poziom tych samych wskaŸników – zostaæ uznane za przedsiêbiorstwa kwa-
lifikuj¹ce siê do zbioru drugiego. Aby miarodajnie wykorzystywaæ funkcjê dyskryminacji
w Polsce, koniecznym jest oszacowanie parametrów modelu odzwierciedlaj¹cego polskie
warunki gospodarcze (Ho³da 2001).

W przypadku kopalñ wêgla kamiennego zastosowanie analizy dyskryminacyjnej wymaga
specjalnego podejœcia, które uwzglêdni szereg czynników typowych dla tego sektora.

Kopalnie wêgla kamiennego mo¿na w ocenie kondycji finansowej traktowaæ jak sa-
modzielne jednostki, które w okreœlonym zakresie prowadz¹ jednostkow¹ ewidencjê eko-
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Rys. 1. Zbiór podzielony liniow¹ funkcj¹ dyskryminacyjn¹.(opracowanie w³asne)

Fig. 1. Data set segmented by discriminant function



nomiczn¹. Jednak proces oceny ich kondycji, a zarazem wykorzystanie do tego celu analizy
dyskryminacyjnej wymaga uwzglêdnienia szeregu czynników.

Specyfika oraz uwarunkowania funkcjonowania przemys³u wydobywczego powoduj¹ ¿e
sprawne i efektywne zarz¹dzanie w tym sektorze jest utrudnione. W przypadku kopalñ wêgla
kamiennego ta specyfika przek³ada siê na ka¿dy poziom zarz¹dzania i podejmowania
decyzji. Przyjmuje siê, ¿e w górnictwie wêgla kamiennego zarz¹dzanie uznane jest za
czynnik przes¹dzaj¹cy o osi¹ganiu ekonomicznej efektywnoœci lub te¿ jej braku. Zarz¹-
dzanie tu jest rozpatrywane jako elementarny cykl decyzyjny – poczynaj¹c od obserwacji
zasz³oœci i identyfikacji stanu obecnego kopalni, przez prognozowanie efektywnoœci wa-
riantów dzia³alnoœci do optymalizacji decyzji planistycznych. Dodatkowo, koniecznoœæ
uwzglêdniania zmiennoœci warunków geologicznych oraz wystêpowania zagro¿eñ natu-
ralnych podczas podejmowania decyzji komplikuje ten proces.

Eksploatacja wêgla kamiennego nieod³¹cznie wi¹¿e siê z szeregiem dzia³añ, d¹¿¹cych do
eliminacji zagro¿eñ naturalnych takich jak wybuchy py³u wêglowego i metanu, wyrzuty
gazów i ska³, t¹pniêcia, czy zagro¿enia wodne. Jednoczeœnie, podjêcie decyzji inwestycyjnej
dotycz¹cej eksploatacji jest strategiczne dla danej kopalni, zatem b³¹d na tym etapie mo¿e
prowadziæ do du¿ych start finansowych. Uzbrojenie wyrobiska œcianowego w konieczny do
eksploatacji sprzêt jest procesem czasoch³onnym i skomplikowanym technologicznie, a przy
tym bardzo kosztownym. Najistotniejsze jednak jest to, ¿e taka inwestycja jest nieroz³¹cznie
zwi¹zana z dan¹ jednostk¹ nie tylko nak³adami ale tak¿e miejscem, przez co nie mo¿e byæ
zbyta innemu podmiotowi gospodarczemu.

Specyfika ta powoduje, ¿e niejednokrotnie ocena stanu finansowego kopalñ wêgla
kamiennego wymaga odmiennego podejœcia ni¿ w przypadku ocen innych podmiotów
gospodarczych (Sukiennik 2007).

Funkcja dyskryminacyjna pozwala w najlepszy sposób dzieliæ dany zbiór przypadków na
wystêpuj¹ce w naturalny sposób grupy. W przypadku kopalñ wêgla kamiennego grupy te to
kopalnie bêd¹ce w dobrej kondycji finansowej oraz te w z³ej kondycji finansowej. Funkcja konstruo-
wana jest poprzez optymalny dobór zmiennych (w przypadku kopalñ ich wskaŸniki ekonomiczne).

Zanim jednak wyznaczona zostanie funkcja dyskryminacyjna, konieczne jest przepro-
wadzenie pewnych wstêpnych zabiegów na danych. Na koñcu natomiast nale¿y dokonaæ
oceny jej jakoœci. Ca³y proces wyznaczania funkcji dyskryminacyjnej przebiega³ bêdzie
w nastêpuj¹cych etapach:
1. Wybór wskaŸników finansowych stanowi¹cych podstawê dyskryminacji.
2. Eliminacja obserwacji nietypowych, nazywanych tak¿e odstaj¹cymi.
3. Redukcja wymiaru problemu (eliminacja cech nie wnosz¹cych istotnej informacji).
4. Opracowanie kryterium dyskryminacji.
5. Zbudowanie funkcji dyskryminacyjnej i okreœlenie wskaŸników o najwiêkszej zdolnoœci

prognostycznej.
6. Klasyfikacja kopalñ o nietypowych wartoœciach cech i ocena jakoœci dyskryminacji.
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Podsumowanie

Analiza dyskryminacyjna mo¿e stanowiæ przydatne narzêdzie do oceny stanu finan-
sowego kopalñ wêgla kamiennego w Polsce. Jednak warunkiem koniecznym poprawnoœci
przeprowadzanych obliczeñ, jest prawid³owy przebieg wszystkich etapów procesu wyzna-
czania funkcji dyskryminacyjnej.

Artyku³ opracowano w ramach pracy w³asnej AGH nr 10.10.100.202

LITERATURA

B e d n a r s k i L., W a œ n i e w s k i T. (red), 1996 – Analiza finansowa w zarz¹dzaniu przedsiêbiorstwem. FRR
w Polsce, Warszawa.

B r i g h a m E.F., G a p e n s k y L.C., 2000 – Zarz¹dzanie finansami. Tom II PWE, Warszawa.
C z e k a j J., D r e s l e r Z., 2005 – Zarz¹dzanie finansami przedsiêbiorstw. Podstawy teorii. Wydawnictwo Nau-

kowe PWN, Warszawa.
H o ³ d a A., 2001 – Wstêpna weryfikacja skutecznoœci funkcji dyskryminacyjnej ZH w warunkach gospodarki

polskiej. Rachunkowoœæ – 10/2001, s. 625.
S i e m i ñ s k a E., 2002 – Metody pomiaru i oceny kondycji finansowej przedsiêbiorstw. UMK, Toruñ.
M o r r i s o n D. F., 1990 – Wielowymiarowa Analiza Statystyczna. PWN, Warszawa.
S u k i e n n i k M., 2007 – Koncepcja analizy porównawczej metod oceny kondycji finansowej kopalñ wêgla

kamiennego w Polsce. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroc³awskiej, Prace naukowe Instytutu Górnictwa
PW 120/49, s. 297–304, Wroc³aw.

T a r c z y ñ s k i W., 1997 – Rynek kapita³owy – metody iloœciowe. Wyd. PLACET, Warszawa.

MARTA SUKIENNIK

THE DISCRIMINANT ANALYSIS AS A TOOL OF FINANCIAL AUDIT POLISH MINES

K e y w o r d s

Financial audit, discriminant analysis, enterprises finance

A b s t r a c t

The paper contains consideration about usage discriminant analysis in financial audit polish hard coal mines.
The paper also presents methods and conditions of multiple discriminant analysis.
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Systemy e-learningowe w szkoleniu kadry kierowniczej

na przyk³adzie Symulacji Biznesowej Marketplace

S ³ o w a k l u c z o w e

E-learning, symulacje, zarz¹dzanie, szkolenia

S t r e s z c z e n i e

W referacie przedstawiono rolê i znaczenie systemów e-learningowych w procesie szkolenia kadry kie-
rowniczej. Szczególn¹ uwagê zwrócono na Symulacjê Biznesow¹ Marketplace, która wykorzystywana jest
w ramach prac Studenckiego Ko³a Naukowego „Zarz¹dzanie”. Przedstawiono ogólne za³o¿enia, przebieg procesu
dydaktycznego z wykorzystaniem Symulacji oraz uzyskane wyniki gry i efekty dydaktyczne. Zaprezentowano
równie¿ wyniki badañ ankietowych przeprowadzonych wœród uczestników Symulacji.

Wprowadzenie

Postêpuj¹cy rozwój naukowy i techniczny nieustannie dezaktualizuje wiedzê pracow-
ników, która musi byæ nieustannie uzupe³niana, wiedza bowiem stanowi cenny kapita³.
Kierownictwo firm i jednostek edukacyjnych powinno dok³adaæ starañ, by w efektywny
i zarazem ekonomiczny z punktu widzenia pracodawcy sposób sprostaæ zadaniu koniecz-
noœci aktualizowania i podnoszenia kwalifikacji kadry pracowniczej przedsiêbiorstwa oraz
uczniów i studentów. Oferta firm szkoleniowych jest bardzo zró¿nicowana – od najprost-
szych metod szkolenia do zaawansowanych technologicznie, jak e-learning czy gry sy-
mulacyjne. E-learning jest odpowiedzi¹ na coraz wiêksze zapotrzebowanie edukacyjne
spo³eczeñstwa. Z oferty serwisów e-learningowych mog¹ korzystaæ zarówno studenci uni-

* Dr in¿., Wydzia³ Górnictwa i Geoin¿ynierii, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków.



wersytetów jak i pracownicy przedsiêbiorstw, traktuj¹c go jako formê uzupe³niaj¹c¹ do
tradycyjnych kursów. Zalety e-learningu to przede wszystkim szybkie szkolenia pracow-
ników, bez nara¿ania siê na koszty wynikaj¹ce z czêsto kosztownych zewnêtrznych kursów.
Pracownik mo¿e uzupe³niaæ swoj¹ wiedzê w dowolnym czasie, zakresie i nie opuszczaæ przy
tym miejsca pracy (Stryszowska, Œlósarz 2006).

Wraz ze zmianami gospodarczymi po roku 1989 firmy polskie ucz¹ce siê funkcjo-
nowania w nowych warunkach ekonomicznych coraz wyraŸniej zaczê³y dostrzegaæ potrzebê
i znaczenie szkoleñ. Choæ rynek szkoleñ rozwija³ siê ju¿ wczeœniej, to nowa sytuacja
polityczna i gospodarcza – zw³aszcza rozwój firm prywatnych i przekszta³cenia w³asnoœci –
przyczyni³a siê do dynamicznego wzrostu zapotrzebowania na szkolenia. Dzisiaj to du¿y
i ci¹gle rozwijaj¹cy siê obszar dzia³ania firm, instytucji prowadz¹cych szkolenia i samych
trenerów (£aguna 2004).

Konieczny jest ci¹g³y monitoring potrzeb organizacji w zakresie rozwoju poszcze-
gólnych kompetencji jej pracowników i konsekwentne kszta³towanie zasobu tych kom-
petencji tak, by mog³y one wesprzeæ realizacjê zamierzeñ strategicznych firmy. Wynika
z tego, ¿e proces szkoleniowy w firmie powinien mieæ charakter ci¹g³y, cykliczny. Kolejno
po sobie nastêpuj¹ce etapy tego procesu to:

— analiza potrzeb szkoleniowych,
— projektowanie planu szkoleñ,
— realizacja planu szkoleñ,
— ewaluacja przebiegu i efektów przeprowadzonych szkoleñ.
Aby dok³adnie okreœliæ potrzeby szkoleniowe firmy, nale¿y precyzyjnie odpowiedzieæ

na nastêpuj¹ce pytania:
— Jak¹ wiedzê i umiejêtnoœci powinny opanowaæ kierownicy i mened¿erowie, aby

skutecznie realizowaæ misje firmy?
— Jak¹ wiedzê i umiejêtnoœci powinni opanowaæ kierownicy i mened¿erowie, aby

zapewniæ efektywnoœæ kierowanych przez siebie pionów dzia³ów i sekcji?
— Jak¹ wiedzê i umiejêtnoœci powinni opanowaæ pracownicy, aby osi¹gaæ postawione

przed nim cele?
— Czy aktualna wiedza i umiejêtnoœci posiadane przez pracowników firmy s¹ wystar-

czaj¹ce z punktu widzenia potrzeb organizacji jako ca³oœci i jej poszczególnych
szczebli (Adamiec, Ko¿usznik 2000)?

1. E-learning w szkoleniu pracowników

Jedn¹ z definicji e-learningu podaje w swej ksi¹¿ce Marek Hyla: „E-learning to wszelkie

dzia³ania wspieraj¹ce proces szkolenia, wykorzystuj¹ce technologie teleinformatyczne.”
(Hyla 2005). Zgodnie z tym okreœleniem do nauczania w tym systemem nale¿¹:

— typowe kursy e-learningowe, pozwalaj¹ce na indywidualn¹ pracê z materia³em dy-
daktycznym wedle zaprojektowanych przez twórcê regu³ nawigacyjnych, dostêpne
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zarówno w sieci komputerowej jak i dystrybuowane na noœnikach informacji (p³yty
CD, DVD),

— internetowe wyk³ady dostarczane zarówno w trybie synchronicznym przez sieæ („na
¿ywo”) jak i asynchronicznym (z opóŸnieniem, na ¿¹danie) – przez sieæ lub na p³ytach
kompaktowych,

— wideokonferencje realizowane przy wykorzystaniu dedykowanego sprzêtu lub roz-
wi¹zañ bazowych na typowych stacjach roboczych,

— dystrybucja treœci (np. poprzez e-mail) oraz komunikacja drog¹ e-mailow¹,
— wykorzystanie listy dyskusyjnej jako efektywnego forum asynchronicznej wymiany

informacji i wiedzy,
— wykorzystywanie komunikatorów w celu prowadzenia sprawnej wymiany informacji,
— wykorzystanie telefonu w procesie wsparcia dzia³añ szkoleniowych (Hyla 2005),
— gry symulacyjne maj¹ce przes³anie zarówno przekazu jak i weryfikacji posiadanych

przez kursantów wiedzy i umiejêtnoœci.
Pomimo wystêpuj¹cej du¿ej korelacji e-learningu z technologi¹ teleinformatyczn¹ na-

le¿y wyraŸnie stwierdziæ, ¿e nie jest on systemem informatycznym, bli¿szy jest on dzia-
³aniom dzia³ów szkoleñ czy personalnego ni¿ dzia³u informatycznego.

Do najwiêkszych zalet e-learningu nale¿¹:
— redukcja kosztów szkoleñ,
— centralizacja procesu nauczania,
— standaryzacja wiedzy,
— u³atwiony (wbrew pozorom) kontakt z mentorem lub trenerem,
— powtarzalna jakoœæ szkoleñ,
— ³atwoœæ modyfikacji treœci i jej natychmiastowa dystrybucja,
— wygoda realizacji szkoleñ,
— kontekstowoœæ, wielow¹tkowoœæ i indywidualizacja szkoleñ,
— interaktywna i anga¿uj¹ca forma szkolenia,
— mo¿liwoœæ lepszego wykorzystania zasobów wiedzy organizacji,
— mo¿liwoœæ lepszego poznania i zrozumienia kapita³u ludzkiego organizacji,
— mo¿liwoœæ dobrego uzupe³nienia innych metod szkoleniowych,
— œrodowisko nauczania wolne od sankcji,
— zmniejszenie fluktuacji pracowników.
Do najczêœciej wymienianych wad tego systemu szkoleñ nale¿¹:
— dodatkowa, czêsto spora inwestycja,
— du¿y odsetek osób, które nie koñcz¹ kursów e-learningowych,
— opór osób szkolonych wobec pracy z komputerem,
— brak niezbêdnych umiejêtnoœci obs³ugi komputera,
— powtarzalna jakoœæ szkolenia (jeœli szkolenie zosta³o zaprojektowane Ÿle),
— atomizacja wiedzy grozi utrat¹ kontekstu i lukami w wiedzy,
— uzale¿nienie od dostawców kursów e-learningowych, jeœli chodzi o program szko-

lenia,
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— szkolenie jest powierzchowne, bo koncentruje siê na rozwi¹zaniu problemu a nie na
dog³êbnym poznaniu jego istoty,

— ma³a wiarygodnoœæ w procesie zdalnej komunikacji, mo¿liwoœæ podszycia siê pod
eksperta,

— koniecznoœæ zaanga¿owania du¿ych zasobów podczas realizacji procesów e-lear-
ningu,

— negatywny wp³yw na kulturê organizacyjn¹,
— wysoki koszt opracowania i konserwacji treœci szkoleniowej,
— koniecznoœæ adaptacji sieci komputerowej do wymogów kursów (Hyla 2005).
Wa¿n¹ spraw¹ przy decydowaniu siê o podjêciu dzia³añ w kierunku wdro¿eniu systemów

e-learningowych jest dog³êbna analiza wszystkich wad i zalet tego systemu. Obecnie dostêp-
nych jest wiele systemów organizacji szkoleñ e-learningowych. Liderami w produkcji
symulacyjnego contentu s¹ jego wynalazcy: SmartForce, DigitalThink, SkillSoft i NETg.
Hybrydowa konstrukcja rozwi¹zañ symulacyjnych sprzyja du¿ej indywidualizacji produk-
tów i us³ug. Czo³owymi integratorami i dostawcami specjalizuj¹cymi siê w platformach
tworzonych pod konkretnego klienta s¹ firmy Cognitive Arts i Indeliq.

Natomiast najwiêkszymi klientami e-learningu s¹ instytucje rz¹dowe, korporacje oraz
du¿e firmy, które maj¹ jasno okreœlon¹ politykê szkoleniow¹ oraz sprecyzowane ocze-
kiwania wobec dostawców. Du¿¹ grupê potencjalnych klientów stanowi¹ równie¿ firmy
z sektora finansowego, ponadnarodowych koncernów medycznych oraz instytucje naukowe,
w tym uniwersytety oraz placówki badawcze.

W Europie najbardziej zaawansowane we wdra¿aniu systemów telenauczania s¹ kraje
by³ej piêtnastki. Prawie 30 procent korporacji dokona³o ju¿ inwestycji w narzêdzia e-edu-
kacyjne, a tylko 13 procent w ogóle nie jest tym zainteresowane. Natomiast wœród nowych
cz³onków UE inwestycje te planowane s¹ na póŸniejsze lata i tylko nieca³e 15 procent
przedsiêbiorstw dokona³o ju¿ inwestycji w telenauczanie. Tak wiêc nowi cz³onkowie UE
mog¹ siê staæ wkrótce kluczowym rynkiem dla lokalnych oraz œwiatowych firm e-learnin-
gowych (Teluk 2004). W tabeli 1 przedstawiono wydatki na e-learning w Unii Europejskiej
wraz z prognoz¹ na przysz³oœæ. Jak widaæ z zamieszczonej tabeli przewiduje siê niezwykle
dynamiczny wzrost wydatków na tê formê szkolenia pracowników. Mo¿na w e-learningu
upatrywaæ bardzo du¿ego udzia³u tej formy nauczania w procesie doskonalenia kadry
w przedsiêbiorstwie.

Przedsiêbiorstwo decyduj¹c siê na wdro¿enie systemu e-learningu musi zdawaæ sobie
sprawê z koniecznoœci podo³ania nastêpuj¹cemu procesowi wyboru, wdro¿enia i eksploa-
tacji rozwi¹zania (platformy e-learningowej):

— dostosowanie strategii e-learningu do celów przedsiêbiorstwa,
— analiza wymagañ dotycz¹cych potrzeb szkoleniowych,
— okreœlenie zapotrzebowania na treœci nauczania,
— okreœlenie zapotrzebowania na niezbêdne narzêdzia,
— uœciœlenie wymagañ wobec dostawców,
— wybór partnera biznesowego,
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— nadzorowanie nad wdra¿anymi projektami,
— monitorowanie procesów e-learningowych,
— pod¹¿anie za standardami,
— reakcja na zmiany [www.brandonhall.com]

TABELA 1

Obroty oraz prognoza obrotów rynku e-learningu w UE w mld dolarów

TABLE 1

Turns and forecast of turn of market of e-learning in UE in billion dollars

Sektor/Lata 2002 2006 2012

Szkolnictwo podstawowe i œrednie 1,8 11 18

Szkolnictwo wy¿sze 1,5 23 44

Doradztwo personalne 0,8 4,6 11,7

Korporacje i biznes 4,6 16,4 42,6

Instytucje pañstwowe 0,6 2,7 13,4

Symulacje 0,3 6,1 37

Specjaliœci 0,4 8,6 19,2

Konsumenci 0,2 7,3 16

Stowarzyszenia 0,1 3,4 11

Razem 10,3 83,1 212,9

�ród³o: Tomasz Teluk, IT w firmie, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2004

Analizuj¹c dane zawarte w powy¿szej tabeli mo¿na stwierdziæ, ¿e rynek us³ug e-lear-
ningowych bêdzie rós³ w najbli¿szych latach zdecydowanie. Oznacza to dobr¹ koniunkturê
dla firm oferuj¹cych tego typu us³ugi. Z drugiej strony rozwój ten bêdzie dla korzy-
staj¹cych z systemów nauczania równie¿ korzystny, gdy¿ bêdzie mo¿liwoœæ wyboru
spoœród wielu systemów szkoleniowych, co zawsze pozytywnie wp³ywa na poziom cen i ja-
koœci us³ug.

2. Symulacja Biznesowa Marketplace i jej znaczenie w procesie edukacyjnym

Jednym z wielu rozwi¹zañ systemu szkoleñ z wykorzystaniem e-learningu s¹ Strate-
giczne Gry Biznesowe. Cechuj¹ siê one tym, ¿e mo¿liwym jest prowadzenie wirtualnych
przedsiêbiorstw funkcjonuj¹cych na wirtualnym rynku. Jedn¹ z gier – symulacji bizneso-
wych jest Marketplace.

Marketplace oparta jest na wirtualnym, globalnym rynku. Uczestnicy gry podzieleni
zostaj¹ na kilka zespo³ów (do szeœciu w jednej rozgrywce). Ka¿dy z zespo³ów tworzy jedno
wirtualne przedsiêbiorstwo, które funkcjonuje na rynku konkurencyjnym, tworzonym przez
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wszystkie dru¿yny z danej rozgrywki. Zadaniem ka¿dego przedsiêbiorstwa jest utworzenie
struktury organizacyjnej przedsiêbiorstwa, ustalenie celów i priorytetów, zakup, a nastêpnie
zapoznanie siê z badaniami marketingowymi potencjalnego rynku. Na podstawie uzys-
kanych informacji studenci wybieraj¹ lokalizacjê zak³adu produkcyjnego, opracowuj¹ nowe
produkty (dzia³aj¹ na rynku komputerów dla biznesu), planuj¹ zdolnoœci produkcyjne,
reklamê, ustalaj¹ ceny i lokalizacjê punktów sprzeda¿y. Nastêpnym krokiem jest wpro-
wadzenie produktów do sieci sprzeda¿y, obserwacja reakcji rynku na oferowany produkt,
jego cenê, reklamê i promocjê. W kolejnych kwarta³ach (rozgrywka podstawowa trwa 8
kwarta³ów) poszczególne zespo³y po zleceniu przeprowadzenia kolejnych badañ marke-
tingowych w interesuj¹cych je regionach mog¹ uzyskaæ informacje zwrotne o swoich
produktach i dzia³aniach handlowych. W dalszych kwarta³ach wprowadza siê do produkcji
i sprzeda¿y kolejne, udoskonalone wersje produktów (www.marketplace.pl).

W trakcie rozgrywki wa¿ne s¹ równie¿ dzia³ania zwi¹zane z zarz¹dzaniem finansami.
Przed zatwierdzeniem decyzji ka¿dego kwarta³u nale¿y wykonaæ analizê przep³ywów finan-
sowych oraz analizê bilansu przedsiêbiorstwa. W dalszej czêœci rozgrywki bierze siê pod
uwagê badania rozwojowe, które nale¿y przewidzieæ ju¿ w pi¹tym kwartale.

Ocen¹ dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa jest Zrównowa¿ona Karta Wyników, która zawiera
informacje z zakresu:

— Wynik finansowy przedsiêbiorstwa,
— Wynik rynkowy,
— Skutecznoœæ marketingu,
— Inwestowanie w przysz³oœæ,
— Maj¹tek firmy i zarz¹dzanie nim.
Przebieg gry umo¿liwia studentom (menad¿erom) stopniowe zapoznawanie siê z po-

szczególnymi aspektami zarz¹dzania przedsiêbiorstwem produkcyjno-handlowym. Szcze-
gólnie cenne s¹ mo¿liwoœci reagowania na potrzeby rynku, umiejêtnoœæ odczytywania
wyników badañ marketingowych zawieraj¹cych potrzeby i oczekiwania klienta, dzia³alnoœæ
konkurencji. W trakcie dzia³añ studenci nabywaj¹ nowych umiejêtnoœci, których nie sposób
nauczyæ siê na zajêciach teoretycznych w trakcie studiów.

Poni¿ej przedstawiono wybrane etapy podejmowania decyzji przez uczestników roz-
grywki Marketplace, która odby³a siê w ramach prac Studenckiego Ko³a Naukowego
„Zarz¹dzanie”.

Etap 1

W ramach tego etapu studenci okreœlali kompetencje w przedsiêbiorstwie, wybierali
lokalizacjê zak³adu produkcyjnego, projektowali nowy produkt dla wybranego segmentu
rynku. Na rysunku 1 przedstawiono proces zatrudniania nowych sprzedawców, natomiast na
rysunku 2 ustalenie potencja³u wytwórczego fabryki.

Etap 2

W etapie tym uczestnicy rozgrywki rozpoczynaj¹ testow¹ sprzeda¿ produktów na wy-
branych rynkach. Kolejnymi dzia³aniami s¹ ocena i analiza uzyskanych opinii na temat
produktów, ocena kampanii reklamowych i oczekiwañ klienta. W wyniku tych dzia³añ na-
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Rys. 1. Zatrudnienie sprzedawców

�ród³o: Rozgrywka Gry Marketplace, SKN Zarz¹dzanie, 2005 r.

Fig. 1. Employment of vendor

Rys. 2. Ustalenie potencja³u wytwórczego fabryki

�ród³o: Rozgrywka Gry Marketplace, SKN Zarz¹dzanie, 2005 r.

Fig. 2. Installation of factory potential



stêpuje korekta dzia³añ przedsiêbiorstwa i wyznaczenie kolejnych celów do realizacji. Przy-
k³adowe dzia³ania uczestników rozgrywki biznesowej przedstawiono na rysunkach 3 i 4.

Ca³a rozgrywka monitorowana i prowadzona jest przez instruktora gry. Ma on w ka¿dej
chwili mo¿liwoœæ ingerencji w dzia³alnoœæ poszczególnych grup – zespo³ów, s³u¿y pomoc¹
i rad¹ w sytuacjach decyzyjnych. Rol¹ instruktora jest równie¿ rozstrzyganie ewentualnych
sporów i protestów zespo³ów, reagowanie na k³amliw¹ reklamê, stosowanie kar za nie-
terminowe podejmowanie decyzji. Instruktor dydponuje swoim panelem zarz¹dzanie gr¹, za
pomoc¹ którego mo¿e kontaktowaæ siê z jej uczestnikami (e-maile do wybranych ucze-
stników, zespo³ów), prowadziæ konsultacje online. Przedstawia on równie¿ bie¿¹ce wyniki
gry na zebraniach z jej uczestnikami. Przyk³adowy ekran wyników gry przedstawiono na
rysunku 5.

Podsumowanie

Systemy szkoleñ oparte na e-learningu stanowi¹ interesuj¹c¹ i efektywn¹ alternatywê dla
szkoleñ tradycyjnych. Jedn¹ z mo¿liwoœci stosowanie tego typu nauczania s¹ biznesowe gry
symulacyjne. Z trzyletnich doœwiadczeñ autora – instruktora Gry Marketplace wynika, ¿e
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Rys. 3. Ustalenie harmonogramu produkcji

�ród³o: Rozgrywka Gry Marketplace, SKN Zarz¹dzanie, 2005 r.

Fig. 3. Installation of schedule of production
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Rys. 4. Ustalenie planu taktycznego przedsiêbiorstwa

�ród³o: Rozgrywka Gry Marketplace, SKN Zarz¹dzanie, 2005 r.

Fig. 4. Installation of enterprise plan of tactical

Rys. 5. Udzia³ w rynku poszczególnych firm

�ród³o: Rozgrywka Gry Marketplace, SKN Zarz¹dzanie, 2005 r.

Fig. 5. Market share of individual firm



studenci s¹ bardzo zainteresowani t¹ form¹ zdobywania wiedzy i doœwiadczenia. Po prze-
prowadzeniu ka¿dej rozgrywki przeprowadzane by³y badania ankietowe, których wybrane
wyniki przedstawiono poni¿ej:

— Na pytanie o atrakcyjnoœæ tej formy szkolenia a¿ 75% ankietowanych odpowiedzia³o,
¿e jest ona najbardziej atrakcyjn¹ z form, z jak¹ spotka³a siê w trakcie studiów,
natomiast 25 % stwierdzi³o, ¿e jest jedn¹ z ciekawszych form. Nie by³o odpowiedzi
negatywnych.

— Wiêksza ró¿norodnoœæ wyst¹pi³a w odpowiedziach na pytanie o zakres merytoryczny
gry symulacyjnej: 45% ocenia³o j¹ jako zadowalaj¹c¹, 30% odczuwa³o pewien
niedosyt, natomiast 20% uzna³o, ¿e zagadnieñ poruszanych w symulacji jest zbyt
du¿o, pozostali nie mieli zdania.

— Oceniaj¹c interfejs i przyjaznoœæ gry wiêkszoœæ oceni³a je pozytywnie, choæ po-
jawia³y siê opinie o trudnoœciach obs³ugi programu (z poziomu przegl¹darki in-
ternetowej) wynikaj¹ce z dzia³ania zabezpieczeñ internetowych, obs³ugi plików
cookies. Problemy te dotyczy³y jednak g³ownie aspektów technicznych.

— Wiêkszoœæ ankietowanych wyraŸnie pozytywnie odbiera³o proponowan¹ formê na-
uki. Prawie wszyscy wyrazili chêæ ponownego uczestnictwa w rozgrywkach, na
uczelni podczas studiów czy w przysz³ej pracy zawodowej, zw³aszcza, ¿e Market-
place oferuje równie¿ inne, bardziej rozbudowane, 12 kwarta³owe rozgrywki.

Zespó³ SKN Zarz¹dzanie bra³ dwukrotnie bra³ udzia³ w Ogólnopolskich Rozgrywkach
Marketplace, co zosta³o potwierdzone stosownymi certyfikatami, stanowi³o podstawê na-
pisania pracy dyplomowej.

Przedstawiona, z koniecznoœci krótka charakterystyka Symulacji Biznesowej Market-
place, i doœwiadczenie autora w zakresie gier symulacyjnych pokazuje, ¿e istniej¹ du¿e
mo¿liwoœci w uatrakcyjnianiu procesu szkolenia ju¿ na etapie uczelni. Propagowanie tej
formy podnoszenia kwalifikacji i zdobywania doœwiadczenia jest zdaniem autora bardzo
korzystne i uzasadnione.

Publikacja zosta³a wykonana w ramach pracy statutowej 11.11.100.972
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MIECZYS£AW ŒLÓSARZ

BUSINESS SIMULATION MARKETPLACE AS EXAMPLE OF MANAGEMENT STAFF EDUCATION

K e y w o r d s

E-learning, simulations, management, education

A b s t r a c t

In the article there ware presented importance of e-learning systems in management education process.
Business Simulation Marketplace was pointed as used in work of Student Circle of Scientific “Management”. The
paper presents assume and usage of BS Marketplace in didactic process. There ware also presented the results and
didactic effects of this game. The opinions of this Simulation was also presented.
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Analiza kosztów wzbogacania rud cynku i o³owiu

S ³ o w a k l u c z o w e

O³ów, cynk, wzbogacanie, koszty

S t r e s z c z e n i e

Wielkoœæ kosztów procesów wzbogacania jest istotnym zagadnieniem z punktu widzenia ekonomiki pro-
cesów przeróbczych. Oprócz czynników zewnêtrznych, analiza kosztów u³atwia podejmowanie decyzji stra-
tegicznych dotycz¹cych poprawy efektywnoœci pracy zak³adu przeróbczego. W referacie przedstawiona zosta³a
analiza kosztów wzbogacania rud cynku i o³owiu oraz omówione zosta³y mo¿liwoœci poprawy efektywnoœci
zak³adu. Przedstawiono równie¿ miejsce polskiego przemys³u cynkowo-o³owiowego w œwiatowej produkcji
tych metali.

Wprowadzenie

Obszar wystêpowania z³ó¿ rud cynku i o³owiu w pó³nocnym i pó³nocno-wschodnim
obrze¿eniu Górnoœl¹skiego Zag³êbia Wêglowego zwany jest równie¿ obszarem œl¹sko-
-krakowskim. Lokalizuj¹ siê w nim z³o¿a rud Zn-Pb o znaczeniu przemys³owym. Wy-
stêpuj¹ce tu z³o¿a zwi¹zane s¹ z formacj¹ ska³ wêglanowych, który jest zbudowany ze ska³
permo-mezozoicznych monoklinalnie le¿¹cych na utworach paleozoicznych. Okruszco-
wanie cynkowo-o³owiowe wystêpuje w ska³ach od dewonu po jurê. Znaczenie przemys³owe
maj¹ g³ównie rudy zwi¹zane z tzw. dolomitami kruszconoœnymi œrodkowego triasu (wa-
pienia muszlowego). Rudy te wystêpuj¹ w postaci pseudo-pok³adów, poziomych soczew lub
wype³nieñ gniazdowych. G³ównym minera³em cynku w naszych z³o¿ach jest sfaleryt (ZnS),

* Dr hab. in¿., ** Dr in¿., Wydzia³ Górnictwa i Geoin¿ynierii, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków.



czêsto tworz¹cy naskorupienia blendy cynkowej. Sfalerytowi na ogó³ towarzysz¹ galena
(PbD) oraz piryti markasyt (FeS2).

W obszarze œl¹sko-krakowskim wyró¿nia siê rejony: bytomski, chrzanowski, olkuski
i zawierciañski. Obecnie wydobycie rud prowadzi siê ze z³o¿a Balin-Trzebionka w rejonie
chrzanowskim oraz ze z³ó¿ Olkusz i Pomorzany w rejonie olkuskim. Bytomski rejon z³ó¿ rud
Zn-Pb ma tylko znaczenie historyczne. Wydobycie prowadzono tu od wieków œrednich
i w z³o¿ach pozosta³y jedynie zasoby rud pozabilansowych. Z³o¿a czwartego rejonu –
zawierciañskiego, nie s¹ zagospodarowane i nie by³y dotychczas eksploatowane.

W cechsztyñskich z³o¿ach miedzi monokliny przedsudeckiej wystêpuj¹ koncentracje
cynku i o³owiu towarzysz¹ce rudom miedzi. Maj¹ one niewielkie znaczenie praktyczne,
choæ czêœæ o³owiu jest pozyskiwana z koncentratów miedzi w trakcie ich przetwarzania
hutniczego.

Wydobycie rud cynku i o³owiu w Polsce w 2005 r. wynios³o 4574 tys. ton rudy,
zawieraj¹cej 162 tys. ton cynku i 71 tys. ton o³owiu.

Przy przeróbce rud cynku i o³owiu powstaje znaczna iloœæ odpadów przeróbczych,
w 2005 r. powsta³o 2,66 mln ton odpadów z czego 0,32 mln ton wykorzystano, a pozosta³e
sk³adowano w stawach osadnikowych.

Krajowa produkcja górnicza cynku i o³owiu nie jest wystarczaj¹ca dla potrzeb przemys³u
przetwórczego. Zapotrzebowanie pokrywane jest równie¿ importem koncentratów. Znaczna
czêœæ produkcji cynku i o³owiu przeznaczana jest na eksport. W tabelach 1 i 2 przedstawiono
kierunki import i eksportu cynku o³owiu z Polski.

1. Zak³ady wzbogacania rud cynku i o³owiu

Uproszczony schemat wzbogacania rudy cynkowo-o³owiowej przedstawiono na rysunku 1.
Zak³ady Górnicze „Trzebionka” prowadz¹ eksploatacjê rudy cynku i o³owiu o niskiej

zawartoœci metali (œrednio: dla cynku �Zn =3,3%; dla o³owiu �Pb = 1,2%) oraz produkuj¹
koncentraty tych metali: blendê cynkow¹ i galenê o³owiow¹. Kocentraty te s¹ surowcami
hutniczymi, u¿ywanymi do wytwarzania obu metali. G³ównymi odbiorcami koncentratów s¹
krajowe huty w Szopienicach, Miasteczku Œl¹skim i Bukownie. Po zaopatrzeniu krajowych
odbiorców pozosta³a czêœæ produkcji kierowana jest na eksport, co stanowi w przypadku
koncentratu cynku oko³o 25% produkcji, natomiast w przypadku o³owiu 90–100%.

Zak³ady „Olkusz Pomorzany” wzbogacaj¹ rudê o zawartoœci 3,89% Zn i 1,04% Pb.
Nie wydzielaj¹ koncentratu grawitacyjnego galeny, natomiast produkuj¹ koncentraty flota-
cyjne o zawartoœci 94,38 Zn i 95,94% Pb. Odpady zawieraj¹ 1,16% Zn i 0,52% Pb.

Roczna produkcja w ZG „Trzebionka” wynosi œrednio:
— oko³o 74 130 ton koncentratu selektywnego blendy cynkowej o zawartoœci 58–60%

Zn, co daje ³¹cznie QZn = 43 740,6 ton metalu;
— oko³o 31 790 ton koncentratu selektywnego galeny o³owiowej o zawartoœci 69–76%

Pb, co ³¹cznie daje QPb = 23 208,2 tony metalu (Saramak, Tora 2005).
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TABELA 1

Kierunki polskiego importu i eksportu cynku [Ÿród³o: PIG]

TABLE 1

Import and export of zinc

Import Eksport

lp. kraj
iloœæ

[tys. ton]
wartoœæ

[tys. PLN]
lp. kraj

iloœæ
[tys. ton]

wartoœæ
[tys. PLN]

Œwiat (ogó³em) 118,65 262 368 Œwiat (ogó³em) 153,37 493 084

1. Belgia 13,82 69 002 1. Niemcy 38,33 151 729

2. Australia 35,16 41 730 2. Czechy 16,49 73 867

3. Kanada 27,88 31 926 3. S³owacja 16,11 73 511

4. Finlandia 5,30 23 843 4. Bu³garia 30,25 45 065

5. Rumunia 7,74 18 197 5. Wêgry 8,23 37 939

6. Holandia 7,94 13 128 6. Rosja 12,98 19 900

7. S³owacja 2,93 12 451 7. Francja 3,40 14 904

8. Kazachstan 2,27 10 078 8. Austria 2,87 12 440

9. Niemcy 1,98 9 696 9. W³ochy 2,32 9 783

10. Hiszpania 4,13 7 099 10. Norwegia 5,01 8 197

11. Macedonia 3,19 4 465 11. Luksemburg 1,78 7 766

12. Czechy 1,87 4 288 12. Wielka Brytania 1,80 7 294

13. Ukraina 0,76 3 031 13. Serbia 4,02 6 813

14. Wêgry 1,08 3 016 14. Rumunia 3,01 4 436

15. W³ochy 0,56 2 619 15. Ukraina 1,00 4 154

16. Francja 0,45 1 477 16. Holandia 0,94 4 074

17. Rosja 0,28 1 302 17. Serbia i Czarnogóra 2,02 2 855

18. Austria 0,18 982 18. Belgia 1,12 2 095

19. Peru 0,19 819 19. Finlandia 0,53 1 454

20. Wielka Brytania 0,12 677 20. Bia³oruœ 0,31 1 374

21. Turcja 0,16 519 21. Litwa 0,21 780

22. Brazylia 0,07 463 22. Hiszpania 0,16 726

23. Chiny 0,28 422 23. S³owenia 0,17 688

w tym: rudy i koncentraty w tym: cynk niestopowy

Œwiat (ogó³em) 78,74 90 858 Œwiat (ogó³em) 71,45 338 030

1. Australia 35,16 41 730 1. Niemcy 24,06 122 644

2. Kanada 27,83 31 748 2. S³owacja 15,60 71 573

3. Holandia 4,33 4 486 3. Czechy 13,66 62 477

4. Rumunia 4,79 4 466 4. Wêgry 6,82 31 828

5. Macedonia 3,19 4 465 5. Francja 3,37 14 782

6. Hiszpania 3,19 3 672 6. Austria 2,36 10 716

7. S³owacja 0,23 237 7. W³ochy 1,66 7 428

8. W³ochy 0,01 50 8. Wielka Brytania 1,80 7 294

9. Niemcy 0,00 3 9. Holandia 0,84 3 580

10. Ukraina 0,79 3 523

11. S³owenia 0,17 688
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TABELA 2

Kierunki polskiego importu i eksportu o³owiu [Ÿród³o: PIG]

TABLE 2

Import and export of lead

Import Eksport

lp. kraj
iloœæ

[tys. ton]
wartoœæ

[tys. PLN]
lp. kraj

iloœæ
[tys. ton]

wartoœæ
[tys. PLN]

Œwiat (ogó³em) 53,61 188 836 Œwiat (ogó³em) 141,36 279 788

1. Szwecja 16,51 59 452 1. Niemcy 68,20 161 076

2. Kazachstan 13,96 49 203 2. Bu³garia 21,69 29 762

3. Rumunia 8,97 28 565 3. Chiny 14,53 20 198

4. Niemcy 4,96 18 107 4. Rumunia 16,80 16 800

5. Czechy 2,21 7 658 5. Czechy 4,35 14 014

6. Estonia 2,04 7 000 6. Austria 2,58 8 928

7. Wielka Brytania 1,53 5 647 7. W³ochy 2,26 7 685

8. Belgia 1,02 3 642 8. S³owacja 5,69 6 805

9. W³ochy 0,15 2 581 9. Belgia 1,49 4 961

10. Kanada 0,48 1 843 10. Bia³oruœ 0,83 2 355

11. Austria 0,32 1 416 11. Szwecja 1,00 1 712

12. Holandia 0,46 723 12. Wielka Brytania 0,61 1 693

13. Rosja 0,18 609 13. Szwajcaria 0,36 1 279

14. Turcja 0,16 480 14. Francja 0,22 572

15. Hiszpania 0,19 476 15. Litwa 0,15 568

w tym: o³ów rafinowany i nierafinowany,
nieobrobiony

w tym: rudy i koncentraty

Œwiat (ogó³em) 32,72 115 111 Œwiat (ogó³em) 92,80 118 084

1. Kazachstan 13,96 49 203 1. Niemcy 32,76 42 560

2. Szwecja 7,83 28 245 2. Bu³garia 21,69 29 762

3. Niemcy 3,45 12 162 3. Chiny 14,53 20 198

4. Rumunia 2,65 9 245 4. Rumunia 16,78 16 715

5. Czechy 1,71 5 886 5. S³owacja 5,64 6 629

6. Wielka Brytania 1,17 3 582 6. Szwecja 1,00 1 712

7. Belgia 0,99 3 571 7. Kazachstan 0,34 400

8. Estonia 0,47 1 631 8. Austria 0,06 107



2. Analiza kosztów wzbogacania

Ogólnie zysk zak³adu mo¿na zapisaæ jako ró¿nicê pomiêdzy przychodami ze sprzeda¿y
(P) a kosztami wzbogacania (K):

Z = P – K = QZnCZn + QPbCPb – (Kjedn. Zn QZn + Kjedn. Pb QPb) (1)

gdzie:
QZn — ca³kowita iloœæ cynku w koncentracie blendy,
QPb — ca³kowita iloœæ o³owiu w koncentracie galeny,
CZn — gie³dowa cena cynku,
CPb — gie³dowa cena o³owiu,
Kjedn. Zn — jednostkowy koszt produkcji tony cynku w koncentracie,
Kjedn. Pb — jednostkowy koszt produkcji tony o³owiu w koncentracie.

Efekty ekonomiczne zak³adu zale¿¹ w du¿ej mierze od ponoszonych nak³adów.
Koszty wzbogacania pogrupowane s¹ w nastêpuj¹ce kategorie

1) koszty rudy (wsadu) – s¹ to górnicze koszty wydobycia rudy;
2) koszty materia³ów bezpoœrednich – obejmuj¹ one m.in. koszt mielników w procesach

mielenia, koszty odczynników flotacyjnych itp.;
3) koszty materia³ów pomocniczych – czêœci maszyn, taœmy do taœmoci¹gów, ³o¿yska,

materia³y trudnoœcieralne, ¿arówki, tak¿e koszty us³ug obcych;
4) p³ace;
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Rys. 1. Schemat procesu wzbogacania rudy cynku i o³owiu

Fig. 1. Scheme of the Zn-Pb ore beneficiation process



5) koszty amortyzacji;
6) koszt energii;
7) inne koszty – zlecenia dla obcych firm, ekspertyzy, podatki, pozosta³e koszty.

Koszt produkcji blendy stanowi 69% ca³oœci kosztów przeróbczych, a koszt produkcji
o³owiu 31%. Jednak z uwagi na to, ¿e globalnie iloœæ metalu w wyprodukowanym konce-
ntracie blendy przewy¿sza prawie dwukrotnie ca³kowit¹ iloœæ metalu w galenie, dlatego
analiza kosztów jednostkowych ponoszonych na tonê metalu zawartego w koncentracie
lepiej obrazuje koszt produkcji cynku i o³owiu.

Udzia³ poszczególnych sk³adników kosztów rodzajowych w technicznym koszcie wy-
tworzenia dla przeróbki rud cynku i o³owiu zosta³ zaprezentowany na rysunku 2.

W strukturze kosztów 74,35% kosztów ponoszonych na produkcjê koncentratów blendy
i galeny stanowi¹ koszty wydobycia rudy. Zaliczane s¹ do kosztów górniczych. Oceniaj¹c
efektywnoœæ zak³adu wzbogacania nale¿y przeanalizowaæ tylko koszty ponoszone na w³aœ-
ciwy proces wzbogacania. Struktura kosztów wzbogacania przedstawiona jest na rysunku 2,
w kosztach tych zdecydowanie dominuj¹ koszty zu¿ytej energii, które stanowi¹ oko³o 30%
ca³oœci kosztów, co w przypadku przeróbki metali nie¿elaznych jest powszechn¹ zale¿-
noœci¹. Dla przyk³adu, w procesach wzbogacania rud miedzi koszty zu¿ywanej energii
stanowi¹ œrednio tak¿e nieco ponad 30% ca³ych kosztów. Najwiêkszy udzia³ maj¹ koszty
inne, a wynika to g³ównie z zaszeregowania do tej kategorii kilku ró¿nych pozycji kosz-
towych (np. us³ug obcych czy wykonywanych podzleceñ oraz ekspertyz).

W kategorii inne koszty, stanowi¹cej oko³o 35% kosztów przeróbki, mieszcz¹ siê m.in.
podatki. Zak³ad p³aci dwa rodzaje podatków:

— dochodowy – obliczany na ogólnych zasadach obowi¹zuj¹cych przedsiêbiorstwa,
— op³atê eksploatacyjn¹.
Wysokoœæ op³aty eksploatacyjnej oblicza siê jako iloczyn stawki dla danej kopaliny

i iloœci wydobytej kopaliny w okresie obliczeniowym. Stawka eksploatacyjna dla rud
cynkowo-o³owiowych wynosi od 0,84 do 4,21 z³/tonê. Ustalana jest corocznie w roz-
porz¹dzeniu Rady Ministrów, p³ata za rok 2004 wynosi³a 0,94 z³/tonê.
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Rys. 2. Struktura kosztów przeróbki cynku i o³owiu dla ZG Trzebionka

Fig. 2. The cost of lead-zinc ore processing strukture – Processing Plant “Trzebionka”



Op³ata eksploatacyjna p³atna jest kwartalnie – 60% odprowadza siê do gminy, 40% do
Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej.

W przypadku inwestycji górniczych znacznym sk³adnikiem kosztów produkcji s¹ koszty
œrodowiskowe. Obejmuj¹ one wydatki na ochronê œrodowiska i sk³adowanie odpadów.
Koszt œrodowiskowe siêgaj¹ œrednio 2–8% kosztów produkcji. Dla zak³adów szczególnie
uci¹¿liwych dla œrodowiska osi¹gaj¹ 10–12%. Na ogó³ po³owa, a niekiedy 80–90% tych
kosztów przypada na op³aty za korzystanie ze œrodowiska. Op³aty œrodowiskowe ponoszone
zgodnie z Prawem ochrony œrodowiska za wprowadzanie gazów i py³ów do powietrza,
wprowadzanie œcieków do wód lub do ziemi, pobór wody, sk³adowanie odpadów.

Odrêbnym kosztem œrodowiskowym jest fundusz likwidacyjny zak³adu górniczego.
Œrodki funduszu stanowi¹ od 3 do 10% odpisów amortyzacyjnych od œrodków

trwa³ych.
Wysokie koszty s¹ spowodowane charakterystyk¹ mineralogiczn¹ rudy – ruda sk³ada siê

z dwu sk³adników litologicznych (galeny i blendy), jest drobnowpryœniêta, wymaga wzbo-
gacania w procesie kilkustopniowej flotacji. W tabeli 3 zosta³a dodatkowo przedstawiona
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TABELA 3

Porównanie struktury kosztów procesów górniczo-przeróbczych dla ZGH „Olkusz-Pomorzany” i „Trzebionka”

TABLE 3

The comparison C-of the cost structure of mining and beneficiation proceses for “Trzebionka”
and “Olkusz-Pomorzany” Plant

Lp. Nazwa
Olkusz-

-Pomorzany
[%]

Trzebionka
[%]

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Wsad

Transport, rozdrabnianie i przesiewanie rudy

Wzbogacanie w cieczach ciê¿kich i gospodarka kamieniem p³ukanym

Wydzielanie galeny osadowej

Mielenie i klasyfikacja

Flotacja galeny

Flotacja blendy

Zagêszczanie i filtracja galeny

Zagêszczanie i filtracja blendy

Suszenie blendy

Rozdrabnianie i sortowanie kamienia p³ukanego

Gospodarka odpadami flotacyjnymi

Postoje

Transport wydzia³owy

Postêp techniczny

Koszty wspólne

Utrzymanie stawów osadowych

75,56

1,62

2,29

0,08

4,98

1,52

3,48

0,45

0,58

1,47

0,08

0,30

–

0,06

–

6,72

0,18

75,00

1,94

2,62

0,24

3,39

1,66

2,89

0,44

0,67

0,98

0,17

1,92

0,01

0,19

0,01

7,89

0,01

Ogó³em 100,00 100,00



struktura kosztów w uk³adzie stanowiskowym dla ZG Trzebionka w porównaniu z analo-
gicznymi kosztami ponoszonymi przez zak³ad przeróbczy Olkusz-Pomorzany,

3. Ocena przychodów ze sprzeda¿y koncentratów flotacyjnych

Wp³ywy finansowe zak³adu pochodz¹ ze sprzeda¿y surowca mineralnego i zale¿¹
od jego ceny, wielkoœci sprzeda¿y, cech i wielkoœci sprzeda¿y surowców towarzy-
sz¹cych.

Surowce towarzysz¹ce mog¹ byæ pozyskiwane w trakcie eksploatacji lub przeróbki
kopaliny g³ównej np. dolomit z rud cynkowo-o³owiowych, lub na etapie przetwarzania
surowca pierwotnego np. srebro z koncentratów galenowych. Niekiedy pozyskiwanie
surowców towarzysz¹cych wymuszone jest wzglêdami technologicznymi lub œrodowis-
kowymi (np. pozyskiwanie rtêci, arsenu, siarki w hutach metali nie¿elaznych).

Podstawowe znaczenie w kszta³towaniu cen na rynkach miêdzynarodowych maj¹
notowania gie³dowe jako rzeczywiste odzwierciedlenie relacji pomiêdzy popytem a po-
da¿¹. Cynk i o³ów s¹ notowane na Londyñskiej Gie³dzie Metali (London Metal Exchange-
-LME).

Wartoœæ koncentratów metali nie¿elaznych okreœlona jest formu³¹ sprzeda¿y:

NSR = a C – (Kt + Qw + Or) – kd + Pd (2)

gdzie:
NSR — formu³a sprzeda¿y (Net Smelter Return)
a — p³atna iloœæ metalu (mo¿liwa do uzyskania w procesie metalurgicznym

a = � – �, (� – straty),
C — cena metalu,
Kt — jednostkowy koszt transportu koncentratu do huty,
Ow — op³ata za wytop 1 tony koncentratu (TC — Treatement Charge),
Or — op³ata za rafinacjê 1 tony metalu (RC — Refining Charge),
Kd — kara za obecnoœæ w koncentracie domieszek szkodliwych powy¿ej

ustalonego poziomu),
Pd — premia za domieszki powy¿ej ustalonego poziomu

W zak³adzie stosuje siê uproszczon¹ formu³ê sprzeda¿y w postaci:

NSR = (0,85 C – Chut) (3)

gdzie:
Chut — koszty przerobu hutniczego koncentratu
C — cena metalu (Zn lub Pb) na gie³dzie metali w Londynie (LME)
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Wartoœci koncentratów oszacowaæ mo¿na wed³ug aktualnych cen surowców na gie³dzie
londyñskiej, oraz œrednich cen dolara z tego okresu.

Poprawa wyników ekonomicznych przedsiêbiorstwa mo¿e nast¹piæ poprzez powiêksze-
nie przychodów z wyprodukowanych koncentratów, b¹dŸ obni¿enie kosztów wzbogacania.
Sk³adnikiem, który ma najwiêkszy udzia³ w kosztach wzbogacania jest koszt energii, zatem
strategia postêpowania powinna uwzglêdniaæ redukcjê udzia³u tego sk³adnika w kosztach
wzbogacania. Zak³ad natomiast nie ma du¿ego wp³ywu na zwiêkszenie przychodów (cena
metali jest dyktowana przez rynek), mo¿e jednak podnosiæ jakoœæ wzbogacanych koncen-
tratów. Porównuj¹c stosunek osi¹gniêtych przychodów do kosztów poniesionych na wypro-
dukowanie obu koncentratów wprowadzamy wskaŸnik umownie okreœlony jako „zyskow-
noœæ produktu” zdefiniowany jako:

Ef
przychód z produktu

koszt wyprodukowania produktu
�

(4)

Dla cynku EfZn = 2,27 a dla o³owiu EfPb = 1,93, zatem bardziej zyskowna jest produkcja
blendy cynkowej ni¿ galeny. Innymi czynnikami wp³ywaj¹cymi bezpoœrednio na efekty
ekonomiczne zak³adu ale niezale¿nymi od niego s¹ kurs dolara oraz ceny gie³dowe metali,
które notowane s¹ w dolarach. Z uwagi na ten fakt wzrost lub spadek notowañ tej waluty
przek³ada siê bezpoœrednio na wzrost lub spadek przychodów przy pozostaj¹cej niezmiennej
wartoœci kosztów. Spadek notowañ dolara w ci¹gu ostatniego roku ale te¿ wzrost cen metali
nie wp³yn¹³ zbytnio na obni¿enie efektywnoœci ekonomicznej zak³adu. Iloœci wyprodu-
kowanych metali w koncentratach s¹ powi¹zane z równaniem bilansu masy, (wzór (5)) które
mo¿na z kolei przedstawiæ jako wycinek paraboloidy hiperbolicznej.

100 · � = � · � + (100 – �) · � (5)

gdzie:
� — zawartoœæ sk³adnika u¿ytecznego w nadawie,
� — zawartoœæ sk³adnika u¿ytecznego w koncentracie,
� — zawartoœæ sk³adnika u¿ytecznego w odpadach.

Przebieg procesu technologicznego reprezentuje pewna krzywa le¿¹ca na tej powierz-
chni. W równaniu bilansu masy koszty s¹ uwzglêdnione niejako w naturalny sposób,
poniewa¿ aby produkowaæ koncentraty o odpowiedniej jakoœci nale¿y odpowiednio pro-
wadziæ proces technologiczny. Zmiana zaœ prowadzonej technologii wzbogacania powoduje
zmianê kosztów ponoszonych na wyprodukowanie tych koncentratów.

Przy ocenie osi¹ganych przez zak³ad przeróbczy efektów ekonomicznych nale¿y uw-
zglêdniæ wiele czynników, wœród których bardzo istotn¹ rolê odgrywaj¹ koszty przeróbcze
oraz wskaŸniki technologiczne. Nale¿y prowadziæ proces technologiczny w sposób stabilny
ale jednoczeœnie zwracaæ uwagê na efekt ekonomiczny osi¹gany przez zak³ad przeróbczy.
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O ile bowiem na przychody zak³ad nie ma decyduj¹cego wp³ywu (decyduj¹ tutaj g³ównie
ceny rynkowe metali), o tyle koszty wzbogacania s¹ wielkoœciami, które mo¿na w pewnym
zakresie kontrolowaæ oraz wp³ywaæ na nie poprzez odpowiedni¹ strategiê decyzyjno-pro-
dukcyjn¹.

Podsumowanie

Znaczenie krajowej bazy cynku i o³owiu systematycznie maleje. W 2004 roku geolo-
giczne zasoby bilansowe rud cynku i o³owiu wynosi³y 174,1 mln ton rudy zawieraj¹cej
6,75 mln ton cynku i 3,09 mln ton o³owiu. Obecnie zasoby te znajduj¹ siê na wyczerpaniu,
a ich iloœæ systematycznie spada ze wzglêdu na wydobycie, które od 1991 roku utrzymuje siê
na prawie niezmiennym poziomie ok. 5 mln ton rudy rocznie. Wydobycie cynku me-
talicznego zmniejszy³o siê z ponad 250 tys. ton w 1992 roku do 173 tys. ton w roku 2004,
a o³owiu metalicznego utrzymuje siê na poziomie 74–77 tys. ton rocznie. Oko³o 40 tys. ton
o³owiu metalicznego rocznie odzyskuje siê z rud miedzi.

W produkcji cynku (obecnie 12 miejsce na œwiecie) Polska odgrywa coraz mniejsz¹ rolê;
utrzymuje natomiast 6 pozycjê wœród producentów o³owiu. W przypadku o³owiu warto
jednak zwróciæ uwagê na fakt, i¿ oko³o 50% produkcji o³owiu rafinowanego stanowi odzysk
ze z³omu o³owiowego, z³omu stopów o³owiowych oraz odpadów przetwórstwa hutniczego
o³owiu, cynku i innych surowców.

Eksport cynku z Polski charakteryzowa³ siê w latach 1989–2004 doœæ wyraŸnymi
zmianami. Najszybszy wzrost nastêpowa³ na prze³omie lat 1991/1992, kiedy eksport osi¹g-
n¹³ poziom 150 tys. ton. W kolejnych latach wystêpowa³y nieznaczne wahania, a wzrost
nast¹pi³ w latach 2001–2002 (do ponad 160 tys. ton). W strukturze eksportu dominuje cynk
metaliczny oraz rudy i koncentraty.

Zak³ady Górniczo-Hutnicze Boles³aw S.A. w Bukownie s¹ jednoosobow¹ spó³k¹
Skarbu Pañstwa. Przedmiotem dzia³alnoœci spó³ki jest wydobycie rud cynkowo-o³owia-
nych oraz produkcja cynku. Ze wzglêdu na koniunkturê na rynku metali nie¿elaznych,
sytuacja firmy jest dobra. Zysk netto spó³ki za 10 miesiêcy 2006 r. wyniós³ 85 mln z³,
zaœ zysk za ca³y rok oscylowaæ bêdzie wokó³ 100 mln z³. Spó³ka wyprodukowa³a
75 531 ton cynku w 2005 roku, zamierzenia na obecny rok s¹ podobne i wynosz¹ oko³o
75 500 ton cynku.

Zagro¿eniem dla dzia³alnoœci firmy jest mo¿liwoœæ wyczerpania rud cynku w perspek-
tywie 5–6 lat eksploatowanych przez obecnie dzia³aj¹c¹ kopalniê „Pomorzany”. Spó³ka
przeprowadzi³a ju¿ badania z³ó¿ „Klucze I” oraz „Laski” po³o¿onych na pó³noc i zachód
od obecnie eksploatowanych, a ponadto trwaj¹ badania geologiczne w celu rozpoznania
nowych z³ó¿ rud cynku i o³owiu (z³o¿a „Zawiercie”). Wstêpne wyniki s¹ pozytywne, jednak
pe³ne rozpoznanie zostanie zakoñczone do po³owy 2007 r. Pomyœlne rezultaty oznacza³yby
perspektywê ok. 20 lat dalszego dzia³ania spó³ki. Jednoczeœnie spó³ka przygotowuje do-
kumentacjê prawn¹ dotycz¹c¹ tych z³ó¿.
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Ministerstwo Skarbu Pañstwa rozwa¿a prywatyzacjê ZGH Boles³aw S.A. poprzez wpro-
wadzenie do obrotu na Warszawskiej Gie³dzie Papierów Wartoœciowych. Ewentualna po-
zytywna decyzja zostanie podjêta w oparciu o wyniki dzia³añ spó³ki skierowanych na
pozyskanie nowych z³ó¿. W takim przypadku przeprowadzona by³aby zarówno sprzeda¿
akcji MSP jak i nowa emisja w celu pozyskania kapita³u na budowê kopalni rud cynku.
Emisja jest konieczna ze wzglêdu na koniecznoœæ pozyskania kapita³u oraz ograniczone
mo¿liwoœci spó³ki finansowania rozwoju we w³asnym zakresie. Docelowy udzia³ Skarbu
Pañstwa po tym etapie powinien wynieœæ oko³o 40%. Przewidywany debiut móg³by nast¹piæ
w I po³owie 2008 roku.

Ministerstwo Skarbu Pañstwa jest zdania, ¿e prywatyzacja ZGH Boles³aw S.A. s³u¿yæ
bêdzie spó³ce, jej obecnemu akcjonariuszowi, pracownikom oraz lokalnym spo³ecznoœciom.
W mniejszej skali mo¿e byæ powtórzony pozytywny przyk³ad KGHM Polska MiedŸ S.A.
W perspektywie 2–3 lat ZGH Boles³aw S.A., mo¿e zostaæ nowoczesn¹ zintegrowan¹ pio-
nowo firm¹ o stabilnych szansach rozwoju.
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BARBARA TORA, DANIEL SARAMAK

COST ANALYSIS OF ZINC – LEAD ORE PROCESSING

K e y w o r d s

Lead, zinc, beneficiation, cost

A b s t r a c t

Costs of enrichment processes are a significant issue in the economics of mineral processing. The cost analysis,
apart from other exterior factors, make it easier to take some strategic decision concerning the improvement
of work efficiency of mineral processing plant. In the article the cost analysis for zinc and lead ore enrichment
was presented as well there were described possibilities of work efficiency improvement. Shot analysis of a place
of polish Zn-Pb industry in international market was done.
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ARKADIUSZ UTRATA*

Metoda operacyjnego sterowania antycypacyjnego procesami

realizowanymi w ramach procesu wydobywczo-przeróbczego

S ³ o w a k l u c z o w e

Prognozowanie ekonomiczne, krótkoterminowa predykcja, antycypacyjny model sterowania, procesy robocze
i oddzia³ywania w kopalni, analiza procesu

S t r e s z c z e n i e

W pracy przedstawiono rozwa¿ania dotycz¹ce metody krótkoterminowej predykcji zmiany trendu cech
(wielkoœci) charakteryzuj¹cych procesy robocze lub oddzia³ywania, realizowane w kopalni. Podstaw¹ tej metody
jest antycypacyjny model sterowania operacyjnego. Danymi wejœciowymi wykorzystywanymi w tym modelu s¹
szeregi czasowe, charakteryzuj¹ce badane procesy. Natomiast danymi wyjœciowymi, uzyskanymi w wyniku
rozwi¹zania modelu, s¹ sygna³y prawdopodobieñstwa zmiany trendu wartoœci cechy analizowanego procesu. Dane
te mog¹ stanowiæ podstawê podejmowanie decyzji niweluj¹cych skutki odwrócenia (mo¿liwej zmiany) trendu
badanej cechy procesu.

Wprowadzenie

Model antycypacyjnego sterowania procesami na poziomie operacyjnym oraz odpowied-
nia metoda pozwalaj¹ca na rozwi¹zanie tego modelu, umo¿liwiaj¹ monitoring i krótkoter-
minowe sterowanie procesami roboczymi i oddzia³ywania, realizowanymi w ramach procesu
wydobywczo-przeróbczego. Model ten wykorzystuje szeregi czasowe, uwzglêdnia ró¿ne
warianty sk³adowe szeregu czasowego oraz umo¿liwia wykorzystanie sprzê¿eñ zwrotnych
i wyprzedzaj¹cych. Bior¹c pod uwagê kryterium poznawcze, model ten ma podwójny
charakter; jest modelem tendencji rozwojowej (w aspekcie analizy retrospektywnej i pros-

* Dr in¿., Wydzia³ Górnictwa i Geoin¿ynierii, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków.



pektywnej) oraz modelem symptomatycznym (w aspekcie analizy prospektywnej). Metoda
predykcji zmiany trendu, jako metoda rozwi¹zania modelu, wykorzystuje techniki ob-
liczeniowe oparte na oscylatorach: Momentum, ROC i RSI, stosowanych równie¿ w analizie
technicznej.

1. Operacyjne sterowanie antycypacyjne procesami roboczymi

1.1. S t e r o w a n i e o p e r a c y j n e

Sterowanie antycypacyjne (sterowanie wyprzedzaj¹ce) wykorzystuje zarówno sprzê-
¿enie zwrotne (feedback) jak i wyprzedzaj¹ce (feedforward). Mo¿e ono mieæ charakter:

— operacyjny,
— taktyczny,
— strategiczny.
Kryterium podzia³u sterowania antycypacyjnego na: operacyjne, taktyczne, czy te¿

strategiczne mo¿e byæ zarówno poziom zarz¹dzania w przedsiêbiorstwie, jak równie¿ hory-
zont predykcji (Utrata 2006, 2007). W rozwa¿aniach przeprowadzonych w niniejszej pracy
bardziej logiczny wydaje siê kontekst czasowy, poniewa¿ pewne cechy (wielkoœci), charak-
teryzuj¹ce procesy robocze i oddzia³ywania, wystêpuj¹ na ró¿nych poziomach zarz¹dzania,
a ich analiza mo¿e mieæ charakter bie¿¹cy z niedu¿ym horyzontem predykcji. St¹d przyjêto,
¿e sterowanie antycypacyjne strategiczne dotyczy generalnie horyzontu czasu powy¿ej
3–5 lat, antycypacyjne taktyczne dotyczy horyzontu czasu obejmuj¹cego od 1 do 3 lat,
zaœ sterowanie antycypacyjne operacyjne (adaptacyjne, szybkie, wra¿liwe – zapewniaj¹ce
zdolnoœæ szybkiej adaptacji) dotyczy okresów czasu poni¿ej 1 roku.

Oznacza to, ¿e sterowanie antycypacyjne operacyjne zawiera siê w kontroli bie¿¹cego
przebiegu procesów (produkcyjnych, ekonomicznych, finansowych, itp.) oraz w predykcji
krótkoterminowej wielkoœci (cech) charakteryzuj¹cych te procesy.

1.2. A n t y c y p a c y j n y m o d e l s t e r o w a n i a o p e r a c y j n e g o

Do antycypacyjnego modelowania operacyjnego mo¿na wykorzystaæ model, w którym
uwzglêdnia siê zarówno sprzê¿enia zwrotne, jak i wyprzedzaj¹ce. Ideê takiego modelu
przedstawiono na rysunku 1. Jest to model oparty na szeregach czasowych, uwzglêdniaj¹cy
ró¿ne warianty sk³adowe szeregu czasowego oraz mo¿liwoœæ wykorzystania sprzê¿eñ zwrot-
nych i wyprzedzaj¹cych. Bior¹c pod uwagê kryterium poznawcze, model ten ma podwójny
charakter; jest modelem tendencji rozwojowej (w aspekcie analizy retrospektywnej i pros-
pektywnej – feedback i feedforward control) oraz modelem symptomatycznym (w aspekcie
analizy prospektywnej – feedforward control). Charakter modelu tendencji rozwojowej jest
oczywisty, wszak model ten wykorzystuje szeregi czasowe, charakteryzuj¹ce wybrane cechy
(wielkoœci) opisuj¹ce dany proces. Natomiast charakter symptomatyczny modelu wynika
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z faktu przewidywania zmiany trendów cech procesu roboczego, czy oddzia³ywania. Prze-
widywanie to nastêpuje na podstawie zachowania siê szeregu czasowego i pewnych cha-
rakterystyk (oscylatorów), wykorzystuj¹cych dane szeregu czasowego.

1.3. M e t o d a p r e d y k c j i z m i a n y t r e n d u c e c h p r o c e s u

Podstawowymi technikami obliczeñ wykorzystywanymi w metodzie predykcji zmiany
trendu cech procesu s¹ oscylatory. Oscylatory s¹ to wykresy przedstawiaj¹ce wartoœci cech
procesu, oraz ich œrednie wartoœci z kilku lub kilkunastu poprzednich okresów. Obserwuje
siê na nich oscylacje (sk³anianie siê) cech ponad, lub poni¿ej œrednich. Ze wzglêdu na
pe³nion¹ funkcje oscylatory mo¿emy podzieliæ na dwie grupy:

— wyprzedzaj¹ce ruch cech,
— potwierdzaj¹ce ruch cech.
Do pierwszych grupy oscylatorów zalicza siê miêdzy innymi:
— Momentum (Impet),
— ROC,
— RSI.
Do drugiej zalicza siê oscylatory oparte na uk³adzie dwóch œrednich, w tym specjalny

przypadek takiego uk³adu, a mianowicie oscylator MACD.
Szczególnie interesuj¹ce s¹ wskaŸniki nale¿¹ce do grupy pierwszej, wskaŸniki tej grupy

okreœlaj¹ tempo wzrostu lub spadku cech. Wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e trend nie zmienia siê
z regu³y gwa³townie, lecz towarzyszy jej faza przejœciowa, oscylatory te s¹ tak skonstruo-
wane, aby powiadomiæ wczeœniej o mo¿liwoœci wyst¹pienia odwrócenia trendu.
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Rys. 1. Model ze sprzê¿eniem zwrotnym i wyprzedzaj¹cym (feedback i feedforward control)

�ród³o: (Utrata 2007)

Fig. 1. Feedback and feedforward control models



Oscylatory drugiej grupy stanowi¹ wzajemne po³o¿enie dwóch œrednich krocz¹cych i s¹
bardzo dobrymi wskaŸnikami potwierdzaj¹cymi trend.

1.3.1. Momentum (Impet)

Jest to wskaŸnik mierz¹cy tempo lub szybkoœæ zmian i stanowi Ÿród³o sygna³ów ostrze-
gawczych o krótkoterminowych zmianach kierunku ruchu cech. Oscylator Momentum ob-
licza siê wed³ug formu³y przedstawionej wzorem (1).

M n P Pt t n( ) � � � (1)

gdzie:
Pt — wartoœæ teraŸniejsza (obecna) cechy,
Pt–n — wartoœæ cechy n okresów czasu wstecz.

Momentum dzia³a jako wskaŸnik wyprzedzaj¹cy ruch cech. G³ównym sygna³em gene-
rowanym przez Momentum jest przeciêcie linii zerowej. Przeciêcie tej linii od do³u jest
interpretowane jako sygna³ wzrostu, przeciêcie od góry jest interpretowane jako sygna³
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Rys. 2. Kszta³towanie siê wartoœci cechy procesu oraz sygna³y wzrostu i spadku generowane przez oscylator

Momentum (n = 20)

�ród³o: opracowanie w³asne

Fig. 2. The formation of process range, growth and decrease signals generated by Momentum oscillator

(n = 20)



spadku. Zasady wykorzystania wskaŸnika Momentum do predykcji ruchu cechy przedsta-
wiono na rysunku 2.

Na rysunku tym przedstawiono dwa wykresy. Górny (linia ci¹g³a) przedstawia kszta³to-
wanie siê w czasie pewnej cechy (wielkoœci) procesu wydobywczo-przeróbczego w kopalni
wêgla kamiennego. Jest to szereg czasowy 132 elementowy. Dolny wykres (linia prze-
rywana) przedstawia kszta³towanie siê wskaŸnika Momentum o okresie n = 20 wraz z dwoma
wybranymi sygna³ami wzrostu i spadku wartoœci cechy procesu wydobywczo-przeróbczego.
Sygna³ów wzrostu/spadku jest oczywiœcie wiêcej, przy czym nale¿y zauwa¿yæ, ¿e niektóre
sygna³y s¹ nieco spóŸnione, co mo¿e nieco utrudniaæ podejmowanie decyzji niweluj¹cych
skutki odwrócenia trendu odpowiedniej cechy procesu. St¹d wynika wniosek, ¿e ten oscy-
lator nie mo¿e byæ jedynym wskaŸnikiem, na podstawie którego podejmuje siê decyzje
dotycz¹ce mo¿liwoœci odwrócenia trendu badanej cechy procesu. Wykorzystanie tego oscy-
latora wymaga podjêcia tak¿e decyzji, co do liczby okresów n, praktycznie sprowadza siê to
do decyzji, które dane szeregu czasowego, opisuj¹cego analizowan¹ cechê procesu, s¹ ze
sob¹ porównywalne, przez obliczanie ró¿nicy.

1.3.2. ROC – Rate of Change

Jest to oscylator bardzo podobny do Momentum, liczony jest wed³ug nastêpuj¹cego
wzoru:

ROC n
P

P
t

t

t n

( ) %� �

�

100 (2)

gdzie:
Pt — wartoœæ teraŸniejsza (obecna) cechy,
Pt–n — wartoœæ cechy n okresów czasu wstecz.

Odpowiednikiem linii zerowej z Momentum jest linia na poziomie 100%, która oznacza,
¿e wartoœci cechy: dzisiejsza i sprzed n okresów s¹ takie same. Zatem sygna³ wzrostu lub
spadku s¹ generowane przy przecinaniu (przekraczaniu) linii na poziomie 100%. Sygna³
wzrostu wystêpuje, gdy linia jest przekraczana przez oscylator od do³u, spadku – gdy jest
przekraczana od góry. Zasady wykorzystania wskaŸnika ROC do predykcji ruchu cechy
przedstawiono na rysunku 3. Na rysunek tym, podobnie jak na rysunku 2, przedstawiono
dwa wykresy. Pierwszy (linia ci¹g³a) przedstawia kszta³towanie siê w czasie pewnej cechy
(wielkoœci) procesu wydobywczo-przeróbczego w kopalni wêgla kamiennego. Jest to szereg
czasowy 132 elementowy. Drugi wykres (linia przerywana) przedstawia kszta³towanie siê
wskaŸnika ROC o okresie n = 6 wraz z dwoma wybranymi sygna³ami wzrostu i spadku
wartoœci cechy procesu. Sygna³ów wzrostu/spadku jest oczywiœcie wiêcej, przy czym nie-
które sygna³y s¹ niejednoznaczne do interpretacji, co mo¿e nieco utrudniaæ podejmowanie
decyzji niweluj¹cych skutki odwrócenia trendu odpowiedniej cechy procesu. Wynika z tego,
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¿e ten oscylator, podobnie jak Momentum, nie mo¿e byæ jedynym wskaŸnikiem, na pod-
stawie którego podejmuje siê decyzje dotycz¹ce mo¿liwoœci odwrócenia trendu badanej
cechy procesu. Wykorzystanie tego oscylatora wymaga podjêcia tak¿e decyzji, co do liczby
okresów n, praktycznie sprowadza siê to do decyzji, które dane szeregu czasowego, opisu-
j¹cego analizowan¹ cechê procesu, s¹ ze sob¹ porównywalne, przez obliczanie ilorazu.

1.3.3. RSI – wskaŸnik si³y wzglêdnej

WskaŸnik ten porównuje obecne zachowanie siê wartoœci danej cechy z jej w³asnym
zachowaniem w przesz³oœci.

Oscylator RSI oblicza siê wed³ug formu³y przedstawionej wzorem (3).

RSI
RS

RS

RS
� �

�

�

�
�

�
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�
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Rys. 3. Kszta³towanie siê wartoœci cechy procesu oraz sygna³y wzrostu i spadku generowane przez oscylator

ROC (n = 6)

�ród³o: opracowanie w³asne

Fig. 3. The formation of process range, growth and decrease signals generated by ROC oscillator (n = 6)



gdzie:
AU — suma przyrostów wartoœci cechy dla okresów, które zakoñczy³y siê wzrostem

wartoœci cechy w stosunku do okresu poprzedniego za n ostatnich okresów,
AD — suma spadków wartoœci cechy dla okresów, które zakoñczy³y siê spadkiem

wartoœci cechy w stosunku do okresu poprzedniego za n ostatnich okresów.

WskaŸnik przyjmuje wartoœci od 0 do 100 i mo¿e byæ u¿ywany do rozpoznawania stanów
kszta³towania siê wartoœci cech analizowanego procesu roboczego. Dla wskaŸnika RSI
mo¿na wyró¿niæ dwa poziomy (np. 70 i 30), które maj¹ istotne znaczenie. Poziom 70
okreœla granice, powy¿ej której roœnie prawdopodobieñstwo za³amania siê trendu rosn¹cego
i w efekcie spadek wartoœci analizowanej cechy. Natomiast poziom 30 okreœla granice,
poni¿ej której roœnie prawdopodobieñstwo odwrócenia trendu ze spadkowego na rosn¹cy.
Zasady wykorzystania wskaŸnika RSI do predykcji ruchu cechy przedstawiono na rysunku 4.

Na rysunek tym, podobnie jak na rysunkach poprzednich, przedstawiono dwa wykresy.
Pierwszy (linia ci¹g³a) przedstawia kszta³towanie siê w czasie pewnej cechy (wielkoœci)
procesu wydobywczo-przeróbczego w kopalni wêgla kamiennego. Jest to szereg czasowy
132 elementowy. Drugi wykres (linia przerywana) przedstawia kszta³towanie siê wskaŸnika
RSI o okresie n = 12 wraz z dwoma wybranymi sygna³ami prawdopodobieñstwa zmiany
trendu wartoœci cechy procesu (powy¿ej linii 70 i poni¿ej linii 30). Sygna³ów tych jest
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Rys. 4. Kszta³towanie siê wartoœci cechy procesu oraz sygna³y prawdopodobieñstwa zmiany trendu

generowane przez oscylator RSI (n = 12)

�ród³o: opracowanie w³asne

Fig. 4. The formation of process range, growth and decrease signals generated by RSI oscillator (n = 12)



oczywiœcie wiêcej, przy czym niektóre sygna³y s¹ niejednoznaczne do interpretacji, co mo¿e
nieco utrudniaæ podejmowanie decyzji niweluj¹cych skutki odwrócenia trendu odpowied-
niej cechy procesu. St¹d wynika wniosek, ¿e ten oscylator, podobnie jak Momentum i ROC,
nie mo¿e byæ jedynym wskaŸnikiem, na podstawie którego podejmuje siê decyzje dotycz¹ce
mo¿liwoœci odwrócenia trendu badanej cechy procesu. Wykorzystanie tego oscylatora wy-
maga podjêcia tak¿e decyzji, co do liczby okresów n, praktycznie sprowadza siê to do
decyzji, które dane szeregu czasowego, opisuj¹cego analizowan¹ cechê procesu, s¹ ze sob¹
porównywalne, przez obliczanie i porównanie sum przyrostów i spadków wartoœci cechy
w okresie n.

1.4. Ocena wiarygodnoœci sygna³ów dotycz¹cych zmiany trendu cech procesu

Przedstawione powy¿ej trzy techniki, stosowane w metodzie predykcji zmiany trendu
cech procesu, a mianowicie: Momentum, ROC oraz RSI, traktowane niezale¿nie nie zawsze
daj¹ sygna³y jednoznaczne do interpretacji, co mo¿e utrudniaæ podejmowanie decyzji niwe-
luj¹cych skutki odwrócenia (mo¿liwej zmiany) trendu analizowanej cechy procesu. Dlatego
przyjêto za³o¿enie, ¿e za wiarygodny sygna³ odwrócenia trendu uwa¿a siê taki sygna³, który
jest potwierdzony przez co najmniej dwa wskaŸniki.

Ale nawet po stwierdzeniu wiarygodnoœci sygna³u odwrócenia trendu, nale¿y siê za-
stanowiæ, jaka mo¿e byæ przyczyna odwrócenia trendu badanej cechy procesu. Inaczej
mówi¹c nale¿y zweryfikowaæ hipotezê zak³adaj¹c¹, ¿e zmiana kierunku trendu nie jest
spowodowana wahaniami okresowymi. Dopiero przeprowadzenie takiej analizy pozwoli na
ostateczne podjêcie decyzji, dotycz¹cej wiarygodnoœci sygna³u odwrócenia trendu.

Zakoñczenie

W pracy przedstawiono rozwa¿ania dotycz¹ce metody monitoringu i krótkoterminowego
sterowania procesami roboczymi i oddzia³ywania, realizowanymi w ramach procesu wydo-
bywczo-przeróbczego.

Na postawie analiz przeprowadzonych w pracy mo¿na stwierdziæ, ¿e:
— techniki obliczeniowe wykorzystywane w analizie technicznej, w tym oscylatory:

Momentum, ROC oraz RSI mog¹ znaleŸæ zastosowanie w krótkoterminowej predyk-
cji prawdopodobieñstwa odwrócenia trendu, opisuj¹cego kszta³towanie siê wartoœci
obserwowanych cech (wielkoœci) procesów roboczych i oddzia³ywania, realizowa-
nych w kopalni;

— oscylatorów tych nie nale¿y stosowaæ niezale¿nie od siebie, poniewa¿ niektóre
sygna³y (wyniki dzia³ania oscylatorów) uzyskane w ten sposób, nie s¹ jednoznaczne
do interpretacji. Taka niejednoznacznoœæ utrudnia podejmowanie decyzji niweluj¹-
cych skutki odwrócenia trendu analizowanej cechy procesu;
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— za wiarygodny sygna³ odwrócenia trendu uwa¿a siê taki, który potwierdzony jest
przez co najmniej dwa z trzech wskaŸników, przy czym wiarygodnoœæ tego sygna³u
powinna zostaæ zweryfikowana przez analizê wahañ okresowych.

Referat opracowano w ramach pracy statutowej AGH nr 11.11.100.972
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A b s t r a c t

The paper contains some considerations about short-term prediction of trends changes (values) related to
production processes in coal mines. This method is based on anticipation model of operational control. Input data
for this model are time series describing analyzed processes and output is a signal of trend’s change probability.
This output could be base for making decisions for reducing effects of trend’s inverting.
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Prognozowania obsad dla wybranych procesów górniczych

z wykorzystaniem modelowania stochastycznego

S ³ o w a k l u c z o w e

Prognozowanie ekonomiczne, nieklasyczne metody prognozowania, modelowanie stochastyczne, modele
masowej obs³ugi, pomocnicze roboty do³owe, analiza obsady

S t r e s z c z e n i e

W pracy omówiono zastosowanie metody predykcji, wykorzystuj¹cej model masowej obs³ugi. Model ten ma
charakter stochastyczny i umo¿liwia cyfrowe modelownie funkcjonowania niestabilnych robót pomocniczych
w kopalni. Modelowanie to pozwala na przewidywanie skutków przebiegu procesów, realizowanych w ramach
robót pomocniczych, a tym samym na podjêcie odpowiednich decyzji zarz¹dczych, dotycz¹cych wielkoœci obsad.

Wprowadzenie

Prognozowanie maj¹ce na celu wyznaczenie wielkoœci obsad dla procesów, czy te¿ robót
realizowanych w górnictwie, a charakteryzuj¹cych siê pewn¹ niestabilnoœci¹ jest procesem
maj¹cym na celu okreœlenie takiego ob³o¿enia robót górniczych, aby nie powodowaæ do-
datkowych zak³óceñ w przebiegu realizacji procesu wydobywczo-przeróbczego. W tego
rodzaju prognozowaniu wykorzystuje siê analizê danych Ÿród³owych, dostêpnych w postaci
szeregu czasowego. Mo¿na wykorzystaæ równie¿ dane Ÿród³owe opisuj¹ce badan¹ rze-
czywistoœæ w postaci zmiennych objaœnianych i objaœniaj¹cych, co pozwala na tworzenie
modeli przyczynowo-skutkowych. Jednak wykorzystanie szeregów czasowych, opisuj¹cych
wybrane cechy (wielkoœci) procesów roboczych w górnictwie, czy te¿ wykorzystanie modeli
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przyczynowo-skutkowych nie zawsze jest efektywne. Dotyczy to w szczególnoœci gór-
niczych procesów, których zadaniem jest zaspakajanie potrzeb zg³aszanych przez inne
procesy realizowane w ramach procesu wydobywczo-przeróbczego (np. obs³uga robót
wybierkowych i pomocniczych przez tzw. niestabilne roboty pomocnicze). W przypadku
tych procesów nie mo¿na ich efektywnie opisaæ poprzez okreœlenie zale¿noœci miedzy
zmienn¹ objaœnian¹ a zmiennymi objaœniaj¹cymi, trudno jest te¿ skompletowaæ odpowiedni
szereg czasowy, charakteryzuj¹cy jedn¹, czy te¿ kilka cech procesu. St¹d pozostaje badanie
relacji, jakie mog¹ zachodziæ miêdzy strumieniem zg³oszeñ wymagaj¹cych realizacji (stru-
mieniem wchodz¹cym) i strumieniem zaspokajanym (strumieniem wychodz¹cym). Znajo-
moœæ tych relacji pozwala na przewidywanie skutków przebiegu tych procesów i podjêcie na
tej podstawie odpowiednich decyzji zarz¹dczych. Taki sposób podejœcia do opisu procesu
jest charakterystyczny w modelowaniu stochastycznym, wykorzystuj¹cym teoriê i modele
masowej obs³ugi.

1. Krótka charakterystyka pomocniczych robót do³owych

Pomocniczymi robotami do³owymi w kopalniach nazywa siê wszystkie roboty wyko-
nywane pod ziemi¹, a niezaliczane do robót przodkowych (Szczypa 1961; Utrata 1983;
Banaœ, Utrata 1991). S¹ to zatem roboty niezwi¹zane bezpoœrednio technologicznie z po-
stêpem przodków wybierkowych (eksploatacyjnych) i przygotowawczych, ale konieczne do
prawid³owego funkcjonowania tych przodków. Od iloœci i jakoœci pracy wykonawców
zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych zale¿y ci¹g³oœæ pracy przodków, a tym
samym zale¿y wielkoœæ wydobycia kopaliny u¿ytecznej. Do wykonywania robót pomoc-
niczych wydziela siê w strukturze ka¿dej kopalni oddzia³y robót pomocniczych, o odpo-
wiednim zakresie obowi¹zków s³u¿bowych (np. oddzia³y mechaniczne, elektryczne, ³¹cz-
noœci i sygnalizacji, itp.).

W ka¿dym oddziale robót pomocniczych mo¿na wyró¿niæ nastêpuj¹ce grupy wyko-
nawców:

— wykonawcy maj¹cy sta³y zestaw czynnoœci do wykonywania (wykonawcy obs³u-
guj¹cy stabilne roboty pomocnicze i posiadaj¹cy sta³e miejsca pracy),

— wykonawcy niemaj¹cy sta³ego zestawu czynnoœci (wykonawcy obs³uguj¹cy niesta-
bilne roboty pomocnicze).

Dla pierwszej grupy wykonawców obsadê ustala siê metodami, wykorzystuj¹cymi:
normy produkcyjne lub czasowe, normatywy liczebnoœci (normatywy obs³ugi), normatywy
wyposa¿enia technicznego, odpowiednie przepisy zwi¹zane z kontrol¹ parametrów produk-
cyjnych, bhp, wentylacyjnych, po¿arowych itp.

Druga grupa wykonawców nie ma sta³ego zestawu czynnoœci, ich praca ma niestabilny
charakter. Wykonuj¹ oni ró¿ne prace, w ró¿nych miejscach kopalni, w zale¿noœci od
przyporz¹dkowania i aktualnych obowi¹zków danego oddzia³u robót pomocniczych. Dla
tej grupy wykonawców trudno jest jednoznacznie okreœliæ wielkoœæ obsady tradycyjnymi
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metodami ze wzglêdu na du¿¹ i czêsto losow¹ zmiennoœæ w pracoch³onnoœci wykonywanych
prac, jak równie¿ ze wzglêdu na zmiennoœæ zakresu technologicznego i iloœciowego wyko-
nywanych zadañ produkcyjnych. W przypadku koniecznoœci wykonywania wiêkszego za-
kresu prac o niestabilnym charakterze, zwiêksza siê obsadê wykonawców niemaj¹cych
sta³ego zestawu realizowanych czynnoœci, poprzez zmniejszenie obsady wykonawców ma-
j¹cych sta³y zestaw realizowanych czynnoœci.

2. Model funkcjonowania niestabilnych robót pomocniczych

Ogólny schemat modelu obrazuj¹cego funkcjonowanie niestabilnych robót pomocni-
czych przedstawiono na rysunku 1.

Model ten opracowano w oparciu o teoriê procesów stochastycznych. W strukturze tego
modelu wyró¿niono nastêpuj¹ce elementy (£uczak, Utrata 2005):

— Strumieñ niestabilnych prac scharakteryzowany przez alternatywnie wykorzysty-
wane zmienne losowe:
– Z – liczba prac koniecznych do wykonania w ci¹gu zmiany,
– S – zmienna charakteryzuj¹ca strumieñ niestabilnych prac koniecznych do wyko-

nania w ci¹gu zmiany.
— Obs³ugê scharakteryzowan¹ przez:

– zmienne losowe:
• L – liczebnoœæ zespo³u wykonawców obs³uguj¹cych poszczególne roboty

niestabilne,
• C – czasoch³onnoœæ obs³ugi niestabilnych prac,
• D – czas dojœcia wykonawców do miejsca wykonania niestabilnych prac,
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Rys. 1. Ogólny schemat modelu funkcjonowania niestabilnych robot pomocniczych

�ród³o: (£uczak, Utrata 2005)

Fig. 1. The scheme of unstable auxiliary works in mine



• R – rezerwa – liczba wykonawców niezajêta, w danym momencie czasowym,
obs³ug¹ (wykonywaniem) prac o charakterze niestabilnym;

– parametry:
• w – ogólna liczba wykonawców (obsada) realizuj¹cych obs³ugê niestabilnych

prac,
• p – liczba obs³u¿onych prac.

— Poczekalnia scharakteryzowana przez zmienne losowe:
– T – czasy oczekiwania niestabilnych prac w kolejce na swoj¹ realizacjê,
– K – liczba niestabilnych prac oczekuj¹cych w kolejce na swoj¹ realizacjê.

Danymi wejœciowymi do rozwi¹zania modelu s¹:
— zmienne losowe: Z, S, L, D, C,

— parametr: w (okreœlony wielowariantowo).
Danymi wyjœciowymi z rozwi¹zania modelu dla ka¿dego wariantu obsady w s¹:
— zmienne losowe: T, K, R,

— parametr: p.
Z uwagi na charakter stochastyczny modelu, jego rozwi¹zanie nastêpuje przy pomocy

modelowania stochastycznego, korzystaj¹cego z symulacji komputerowej i z tego wzglêdu
dane wyjœciowe z tego modelowania maj¹ charakter prognozy (dane wyjœciowe maj¹
charakter prognostyk).

Interpretacja opracowanego modelu funkcjonowania niestabilnych robót pozaprzodko-
wych jest nastêpuj¹ca: w rejonie dzia³ania oddzia³u robót pomocniczych powstaje strumieñ
niestabilnych prac koniecznych do wykonania w ci¹gu zmiany; do obs³ugi pojawiaj¹cych siê
prac wydzielona jest grupa wykonawców okreœlonych zawodów, niemaj¹ca sta³ego zestawu
realizowanych czynnoœci; liczbê tych wykonawców w modelu okreœla siê parametrem w,
a stopieñ zaanga¿owania prac¹ charakteryzuje zmienna losowa R, tzn. liczba wykonawców
pozostaj¹ca w danym momencie w rezerwie. Na pocz¹tku zmiany pojawia siê Z prac o cha-
rakterze niestabilnym, do ka¿dej z tych prac mo¿e zostaæ skierowana ró¿na liczba wyko-
nawców, w zale¿noœci od rodzaju pracy i aktualnych mo¿liwoœci oddzia³u. Liczebnoœæ
poszczególnych brygad wykonuj¹cych dane prace o charakterze niestabilnym charakte-
ryzuje zmienna losowa L (liczba wykonawców realizuj¹cych dane zadanie), przy czym
liczebnoœæ brygady powinna byæ taka, aby mo¿liwe by³o wykonanie zadania roboczego
w ci¹gu zmiany roboczej. Z tego te¿ wzglêdu nie zawsze wszystkie prace bêd¹ mia³y
zapewnion¹ natychmiastow¹ obs³ugê, czêœæ prac, które nie maj¹ zapewnionej obs³ugi, nie
mo¿e zostaæ wykonana w ci¹gu analizowanej zmiany. Sytuacjê tak¹ w modelu obrazuje
poczekalnia, tzn. prace o niestabilnym charakterze, niemaj¹ce zapewnionej obs³ugi (zmienna
R = 0), musz¹ zaj¹æ miejsce w kolejce, oczekuj¹c na swoj¹ realizacjê. Ka¿da brygada
wykonawców, po otrzymaniu zadañ roboczych, musi dojœæ (dojechaæ) do miejsca wy-
konywania pracy. Fakt ten charakteryzuje zmienna losowa D. Po dotarciu do miejsca
wykonywania pracy wykonawcy realizuj¹ zg³oszone im zadania robocze. Czasoch³onnoœæ
wykonania zadania roboczego w modelu scharakteryzowana jest przez zmienn¹ losow¹ C.
Po wykonaniu zadania roboczego brygada wykonawców mo¿e podj¹æ obs³ugê kolejnego
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zadania roboczego lub, gdy zbli¿a siê koniec dniówki, koñczyæ swoj¹ pracê. Dane wyjœciowe
z rozwi¹zania modelu obrazuj¹cego funkcjonowanie niestabilnych robót pozaprzodkowych
mog¹ stanowiæ materia³ wyjœciowy do ustalania racjonalnej obsady wykonawców niema-
j¹cych sta³ego zestawu realizowanych czynnoœci w analizowanym oddziale pomocniczym
(£uczak, Utrata 2005).

Dlatego te¿ z opracowanym modelem œciœle koreluje funkcja celu, która okreœla maksy-
malizacjê wspó³czynnika pewnoœci ruchu (£uczak, Utrata 2005):

�( ) ( ) max ( )w P T to� � � � 1

w w w1 2� �

dla �( ) max ( )w O w� � �1

(1)

gdzie:
�(w) — wspó³czynnik pewnoœci ruchu, okreœlony prawdopodobieñstwem tego,

¿e ka¿da praca o charakterze niestabilnym zostanie obs³u¿ona natychmiast
lub co najwy¿ej bêdzie oczekiwa³a na obs³ugê to jednostek czasu, tzn.
przyjêty maksymalny czas oczekiwania na realizacjê zlecenia,

w — wielkoœæ obsady wykonawców, przyjêta w danym wariancie
rozwi¹zania modelu,

w1, w2 — odpowiednio: minimalna i maksymalna wielkoœæ obsady wykonawców
przyjêta przy rozwi¹zywaniu modelu funkcjonowania robót
pomocniczych,

to — arbitralnie ustalony dopuszczalny czas oczekiwania prac niestabilnych
na pocz¹tek ich realizacji; wielkoœæ tê przyjmuje decydent systemu
w zale¿noœci od posiadanych u siebie warunków lokalnych,

O — obsada wykonawców wytypowanych zarówno do sta³ego jak i do
doraŸnego wykonywania robót niestabilnych – wielkoœæ poszukiwana
(prognozowana) przy rozwi¹zywaniu modelu.

Wspó³czynnik pewnoœci ruchu okreœliæ mo¿na ze wzoru:

�( )w
p

z
�

(2)

gdzie:
p — liczba prac o niestabilnym charakterze, które zosta³y obs³u¿one podczas

przebiegu symulacyjnego,
z — liczba prac o niestabilnym charakterze, które przyby³y (powinny zostaæ

obs³u¿one) podczas przebiegu symulacyjnego.
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Ka¿demu wariantowi obsady w, przyjêtej do rozwi¹zania prezentowanego modelu,
odpowiada odpowiedni wspó³czynnik pewnoœci ruchu, z których szczególne znaczenie
w prezentowanej metodzie posiada wspó³czynnik �(O), tzn. wspó³czynnik pewnoœci ruchu
okreœlony dla obsady O.

3. Wykorzystanie modelowania stochastycznego do predykcji wielkoœci obsady

w niestabilnych robotach pomocniczych

Prognozowanie liczebnoœci obsady w z wykorzystaniem modelu funkcjonowania niesta-
bilnych robót przebiega wed³ug nastêpuj¹cych etapów:
1. Zbieranie danych Ÿród³owych.
2. Statystyczna analiza danych Ÿród³owych.
3. Modelowanie stochastyczne – symulacyjne rozwi¹zanie modelu.
4. Prognoza obsady (dobór racjonalnej wielkoœci obsady).

Celem etapu pierwszego jest zgromadzenie materia³u faktograficznego, charakteryzu-
j¹cego analizowany oddzia³ robót pomocniczych. W etapie tym uzyskuje siê parametry
i zmienne modelu funkcjonowania niestabilnych robót pomocniczych. Zbieranie danych
polega na wype³nieniu odpowiedniej ankiety (dane ogólne o oddziale) oraz formularzy (dane
szczegó³owe o pracy oddzia³u).

Okreœlenie rodzaju i parametrów rozk³adów zmiennych losowych: Z, S, L, D, C, opisu-
j¹cych model funkcjonowania niestabilnych robót jest zadaniem drugiego etapu progno-
zowania. Do analizy statystycznej wykorzystuje siê test zgodnoœci �2 opracowany w formie
programu komputerowego. Zak³ada siê, ¿e zmienne losowe: D, S oraz C mog¹ mieæ jeden
z podanych rozk³adów: równomierny ci¹g³y, normalny, wyk³adniczy, Erlanga, hiperwy-
k³adniczy, logarytmiczno-normalny, potêgowy.

Natomiast w stosunku do zmiennych losowych Z i L postawiono hipotezê, ¿e mog¹ one
mieæ jeden z nastêpuj¹cych rozk³adów: równomierny, dwumianowy, Pascala, Poissona.
W przypadku, gdy nie potwierdzi siê ¿adna ze stawianych hipotez, przyjmuje siê w dalszych
obliczeniach rozk³ad empiryczny.

W celu zweryfikowania hipotez o rozk³adzie zmiennych losowych: Z, L, D, C wykorzy-
stano program komputerowy TEST, który pozwala na ustalenie: rodzaju najlepiej dobranego
rozk³adu, parametrów rozk³adu, wartoœci testu �2, wartoœci krytycznej rozk³adu �2. Z uwagi
na analizê zmiennej losowej Z nie badano zmiennej S, poniewa¿ w modelu zmienne te
wykorzystuje siê alternatywnie. Wyniki analizy statystycznej przyk³adowego oddzia³u robót
pomocniczych, realizuj¹cego, obok robót stabilnych, równie¿ roboty niestabilne przed-
stawiono w tabeli 1.

Celem modelowania stochastycznego (trzeci etap prognozowania) jest rozwi¹zanie mo-
delu funkcjonowania niestabilnych robót pomocniczych. Powy¿szy model rozwi¹zuje siê dla
ró¿nych wariantów obsady w dla ka¿dej analizowanej grupy robót pomocniczych. Jako
metodê rozwi¹zania modelu zastosowano metodê symulacyjn¹, wykorzystuj¹c¹ technikê
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Monte Carlo. Czas trwania cyklu symulacyjnego oraz liczbê cykli symulacyjnych okreœla siê
indywidualnie dla ka¿dego przypadku. Najczêœciej jednak czas trwania cyklu symula-
cyjnego pokrywa siê z czasem dyspozycyjnym zmiany, a liczba cykli symulacyjnych z liczb¹
dni roboczych w kwartale. Wyniki badania modelu, dla ka¿dej analizowanej obsady wyko-
nawców, s¹ drukowane w postaci tabulogramu, obejmuj¹cego:

— liczbê prac o niestabilnym charakterze, które wymaga³y obs³ugi w czasie przebiegu
symulacyjnego,

— liczbê prac o niestabilnym charakterze, które zosta³y obs³u¿one w czasie przebiegu
symulacyjnego,

— liczbê prac o niestabilnym charakterze oczekuj¹cych w kolejce, wraz z podaniem
œredniej d³ugoœci kolejki i œredniego czasu oczekiwania,

— dane charakteryzuj¹ce stopieñ wykorzystania wykonawców obs³uguj¹cych prace
o niestabilnym charakterze wraz z podaniem rozk³adu zajêtoœci tych wykonawców
w czasie przebiegu symulacyjnego.
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TABELA 1

Dane wyjœciowe z programu testuj¹cego – Oddzia³ MD

TABLE 1

Input data – section MD

Zmiana
Rodzaj

rozk³adu

Pierwszy
parametr
rozk³adu

Drugi parametr
rozk³adu

Wartoœæ testu
�2 obliczona
dla próbki

Liczba stopni
swobody

Wartoœæ
krytyczna

rozk³adu �2

Zmienna losowa: D – czas dojœcia do miejsca obs³ugi

A równomierny 0 0 3,87 2 13,815

B równomierny 0 0 0,308 3 16,268

C empiryczny 0 0 0 0 0,0

Zmienna losowa: L – liczebnoœæ zespo³u wykonawców

A dwumianowy 0,463 0 0,754 1 10,827

B dwumianowy 0,292 0 0,883 1 10,827

C dwumianowy 0,304 0 4,294 1 10,827

Zmienna losowa: C – czasoch³onnoœæ obs³ugi

A równomierny 0 0 0,988 3 16,268

B normalny 728,889 248,802 4,173 2 13,815

C normalny 703,333 196,094 8,434 1 10,827

Zmienna losowa: Z – liczebnoœæ zg³oszeñ

A dwumianowy 0,600 0 0,556 1 10,827

B Pascala 0,788 1 1,117 1 10,827

C dwumianowy 0,876 0 0,428 1 10,827

�ród³o: opracowanie w³asne



Dane wyjœciowe z programu symulacyjnego (zmienne losowe: T, K, R oraz parametr: p)
stanowi¹ podstawê do predykcji obsady wykonawców prowadz¹cych obs³ugê prac o niesta-
bilnym charakterze, co jest przedmiotem analiz w etapie czwartym prognozowania. Przyk³a-
dowe wyniki z modelowania organizacji niestabilnych robót, realizowanych przez oddzia³
robót pomocniczych przedstawiono w tabeli 2.

Dane wyjœciowe z programu symulacyjnego stanowi¹ podstawê do ustalenia racjonalnej
obsady wykonawców prowadz¹cych obs³ugê prac o niestabilnym charakterze.

Celem czwartego etapu prognozowania jest ostateczne ustalenie liczebnoœci ob³o¿enia
pracowników oddzia³u robót pomocniczych, realizuj¹cych prace o niestabilnym charakterze.
W tym celu wykorzystuje siê zestawienie tablicowe wyników symulacji przeprowadzonej
w etapie poprzednim. Racjonaln¹ obsadê O, wykonawców realizuj¹cych niestabilne roboty
pomocnicze dla analizowanego oddzia³u, odczytuje siê w wierszu zestawienia tablicowego,
w którym funkcja celu osi¹ga ¿¹dan¹ przez u¿ytkownika wartoœæ liczbow¹.

Jak wynika z tej tabeli racjonalne wielkoœci obsady dla poszczególnych zmian przed-
stawiaj¹ siê nastêpuj¹co:

— dla zmiany A – 14 wykonawców, przy czym 10 wykonawców bêdzie na sta³e
zatrudnionych przy obs³udze prac niestabilnych, 4 pozosta³ych bêdzie stanowiæ
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TABELA 2

Dane wyjœciowe z programu symulacyjnego – Oddzia³ MD

TABLE 2

Output data – section MD

Zmiana

Liczebnoœæ
zespo³u

wykonawców
w

Stopieñ zaspokojenia
potrzeb na wykonanie
prac o niestabilnym

charakterze [%]

Prawdopodobieñstwo,
¿e ka¿da praca o

niestabilnym
charakterze zostanie

wykonana �(w)

Œrednia liczba
wykonawców
pozostaj¹ca
w rezerwie

Wspó³czynnik
postoju zespo³u
wykonawców

A

11 82,9 0,829 1,59 0,15

12 89,4 0,894 2,07 0,17

13 94,5 0,945 2,78 0,21

O = 14 99,8 0,988 3,82 0,27

B

2 41,0 0,410 0,18 0,09

3 84,0 0,840 0,77 0,26

O = 4 99,0 0,990 1,71 0,43

5 99,0 0,990 2,68 0,54

C

13 84,0 0,840 2,20 0,17

14 91,2 0,912 2,83 0,20

15 93,4 0,934 3,48 0,23

O = 16 98,2 0,982 4,38 0,27

�ród³o: opracowanie w³asne



rezerwê ruchom¹ (zimn¹), tzn. bêd¹ sporadycznie wykorzystywani do obs³ugi prac
niestabilnych, w zale¿noœci od potrzeb; natomiast, na co dzieñ zatrudnieni bêd¹ przy
obs³udze prac o charakterze stabilnym, niewymagaj¹cych ci¹g³ej obsady,

— dla zmiany B – odpowiednio 4, 2 i 2 wykonawców,
— dla zmiany C – odpowiednio 16, 12 i 4 wykonawców.
Liczebnoœæ zaœ ca³ego oddzia³u okreœla siê, uzupe³niaj¹c obsadê O o wieloœæ obsady

wykonawców zatrudnionych wy³¹cznie przy obs³udze stabilnych robót pomocniczych, wyz-
naczonej przez zak³adowe s³u¿by normowania pracy (liczebnoœæ ta nie jest okreœlana pod-
czas modelowania stochastycznego).

Zakoñczenie

W pracy zaprezentowano rozwa¿ania dotycz¹ce zastosowania stochastycznego modelo-
wania do predykcji obsady pracowników, realizuj¹cych niestabilne roboty pomocnicze.
Okreœlenie racjonalnej obsady tych robót jest konieczne do w³aœciwego przebiegu procesów
pomocniczych, zabezpieczaj¹cych prawid³owe funkcjonowania przodków eksploatacyjnych
i przygotowawczych.

Na podstawie analiz przeprowadzonych w pracy mo¿na sformu³owaæ nastêpuj¹ce uwagi
i wnioski:

— w prognozowaniu wielkoœci techniczno-organizacyjnych, charakteryzuj¹cych proce-
sy górnicze o charakterze niestabilnym, mo¿na wykorzystaæ nieklasyczn¹ metodê
predykcji, bazuj¹c¹ na modelowaniu stochastycznym,

— procedura prognozowania liczebnoœci obsad dla niestabilnych robót, z wykorzysta-
niem modelowania stochastycznego powinna przebiegaæ wed³ug czterech etapów,
gwarantuje to poprawnoœæ procesu prognozowania.

Referat opracowano w ramach pracy statutowej AGH nr 11.11.100.972
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USAGE OF STOCHASTIC MODELS TO FORECAST OF THE STAFF IN MINING PROCESSES
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A b s t r a c t

The paper contains some considerations about models of the mass servicing which is one of the prediction
methods. The type of this model is stochastic and enable the numerical modelling unstable auxiliary works in mine.
This type of modelling simplify prediction the effects of auxiliary works in mines.
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Alternatywne ujêcie ryzyka w metodzie oceny ekonomicznej

projektów inwestycyjnych (NPV lub MNPV)

S ³ o w a k l u c z o w e

Górnictwo, ekonomika, zarz¹dzanie, inwestycje

S t r e s z c z e n i e

Przep³ywy pieniê¿ne w projektach inwestycyjnych zwi¹zane s¹ z ryzykiem, a zatem nie s¹ pewne. Problem ten
rozwi¹zuje siê w dwojaki sposób. Pierwszy polega na uwzglêdnieniu w stopie dyskontowej premii za ryzyko,
natomiast drugi polega na korekcie przep³ywów pieniê¿nych wspó³czynnikiem ekwiwalentu pewnoœci.

Wprowadzenie

Do oceny op³acalnoœci ekonomicznej projektów inwestycyjnych stosuje siê standardowo
metodê wartoœci obecnej netto przysz³ych przep³ywów pieniê¿nych generowanych przez
projekt (NPV) lub jej zmodyfikowan¹ wersjê (MNPV).

Przep³ywy pieniê¿ne generowane przez projekt s¹ obarczone ryzykiem. �ród³a takiego
ryzyka s¹ powi¹zane z samym projektem, np. z wartoœci¹ kopaliny w z³o¿u lub te¿ z oto-
czeniem transakcyjnym lub kontekstowym. Otoczenie transakcyjne tworz¹ konkurenci,
dostawcy, nabywcy i dystrybutorzy. Otoczenie kontekstowe tworz¹ instytucje pañstwowe
i finansowe, a tak¿e spo³ecznoœæ lokalna. Przep³ywy pieniê¿ne generowane przez projekt s¹
projekcj¹ przysz³oœci, w której nie mo¿na przewidzieæ wszystkich scenariuszy zdarzeñ, do-
tycz¹cych zmiennych objaœniaj¹cych i ich wp³ywu na zmienn¹ objaœnian¹. Dlatego ryzyko,
w szczególnoœci dotycz¹ce ujemnych przep³ywów pieniê¿nych musi byæ uwzglêdnione

* Dr in¿., KGHM CUPRUM Sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe, Wroc³aw.



w rachunku efektywnoœci projektów. Istniej¹ dwie alternatywne metody uwzglêdniania
ryzyka we wzorach opisuj¹cych NPV i MNPV.

Pierwsza polega na powiêkszeniu w stopie dyskontowej kosztu kapita³u o premiê
za ryzyko.

Druga polega na korekcie niepewnych przep³ywów pieniê¿nych wspó³czynnikiem ekwi-
walentu pewnoœci.

1. Stopa dyskontowa uwzglêdniaj¹ca ryzyko

Ogólne wzory do obliczenia NPV i MNPV maj¹ postaæ:

NPV =
NCF

(1 k)

t
t
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NCF (1 )
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gdzie:
NPCV — wartoœæ obecna netto [z³],
MNPV — zmodyfikowana wartoœæ obecna netto [z³],
NCFt — saldo przep³ywów pieniê¿nych netto w t-tym roku [z³/rok],
NCFt

(-) — ujemne saldo przep³ywów pieniê¿nych w t-tym roku [z³/rok],
NCFt

(+) — dodatnie saldo przep³ywów pieniê¿nych w t-tym roku [z³/rok],
T — okres obliczeniowy [lata],
r — stopa reinwestycji,
k — stopa dyskontowa.

We wzorach (1), (2) w mianownikach wystêpuje zmienna „k”, tj. stopa dyskontowa.
Zazwyczaj stopê dyskontow¹ przyjmuje siê na poziomie œredniego kosztu kapita³u po-
wiêkszonego o premiê ryzyka:

k = RADR = WACC + PR (3)

gdzie:
RADR — stopa dyskontowa uwzglêdniaj¹ca premiê za ryzyko
WACC — œredniowa¿ony koszt kapita³u
PR — premia za ryzyko
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Premiê za ryzyko ustala siê czêsto w sposób arbitralny, np. na podstawie danych
historycznych lub te¿ wykorzystuje siê w tym celu inne metody.

Jeden ze sposobów polega na analizie scenariuszowej. Scenariusze s¹ projekcj¹ zmien-
nych objaœniaj¹cych NPV. Zazwyczaj opracowuje siê trzy scenariusze: bazowy, opty-
mistyczny i pesymistyczny. Poszczególnym scenariuszom przypisujemy przewidywane
prawdopodobieñstwa. Na tej podstawie obliczamy oczekiwan¹ wartoœæ NPV (lub MNPV)
i odchylenie standardowe ze wzorów:

E(NPV) NPV pi i
i 1

n
� �

�

�
(4)

�
NPV i

2
i

i 1

n
[NPV E(NPV)] p2

� �

�

�
(5)

� �NPV NPV
2

�
(6)

gdzie:
E(NPV) — wartoœæ oczekiwana NPV [z³],
n — iloœæ scenariuszy,
NPVi — wartoœæ obecna przep³ywów pieniê¿nych netto przy i-tym scenariuszu

zdarzeñ [z³],
pi — prawdopodobieñstwo wyst¹pienia i-tego scenariusza zdarzeñ,
�NPV — odchylenie standardowe od wartoœci oczekiwanej.
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TABELA 1

Premia za ryzyko jako funkcja wspó³czynnika zmiennoœci

TABLE 1

The risk premium as function of coefficient of variation

Wspó³czynnik zmiennoœci CV
Premia za ryzyko PR Stopa dyskontowa RADR

od do

0,0 0,1 – WACC

0,1 0,3 0,01 WACC + 0,01

0,3 0,5 0,03 WACC + 0,03

0,5 0,7 0,06 WACC + 0,06

0,7 0,9 0,10 WACC + 0,10

0,9 1,1 0,15 WACC + 0,15

1,1 1,4 0,22 WACC + 0,20

�ród³o: M. Sierpiñska, T. Jachna 1993 – Ocena przedsiêbiorstwa wed³ug standardów œwiatowych. War-
szawa. PWN.



Nastêpnie obliczamy wspó³czynnik zmiennoœci ze wzoru:

CV
E(NPV)

NPV
NPV

�
� (7)

Na podstawie doœwiadczeñ praktycznych okreœlono zalecan¹ premiê za ryzyko w za-
le¿noœci od wspó³czynnika zmiennoœci.

2. Wspó³czynnik ekwiwalentu pewnoœci

Metoda ekwiwalentu (równowa¿nika, wspó³czynnika) pewnoœci jest alternatywn¹ me-
tod¹ uwzglêdnienia ryzyka w stosunku do premii za ryzyko w stopie dyskontowej. W me-
todzie wspó³czynnika pewnoœci koryguje siê przep³ywy pieniê¿ne (licznik wzoru 1, 2),
natomiast w stopie dyskontowej koryguje siê mianownik wzoru (1, 2).

Wspó³czynnik ekwiwalentu pewnoœci definiuje siê jako liczbê, która pozwala zamieniæ
niepewne salda przep³ywów pieniê¿nych (NCFR) na pewne salda przep³ywów pieniê¿nych
(NCFRF), co opisuje wzór:

NCFRF = CE · NCFR (8)

gdzie:
NCFRF — saldo przep³ywów pieniê¿nych netto wolne od ryzyka [z³/rok],
NCFR — saldo przep³ywów pieniê¿nych obarczone ryzykiem [z³/rok],
CE — wspó³czynnik ekwiwalentu pewnoœci,

który przyjmuje wartoœæ w przedziale 0–1.

Wspó³czynnik szacuje siê metod¹ subiektywn¹ (eksperck¹), statystyczn¹ lub opart¹ na
stopie dyskontowej (Rogowski 2004).

W metodzie eksperckiej przyjmuje siê zazwyczaj wspó³czynniki zestawione w tabeli 2.
W metodzie statystycznej wartoœæ wspó³czynnika pewnoœci jest okreœlana na podstawie

rozk³adu prawdopodobieñstwa salda przep³ywów pieniê¿nych opracowanego np. metod¹
scenariuszy. Je¿eli inwestor przyjmuje prawdopodobieñstwo wartoœci oczekiwanej sald
pieniê¿nych na poziomie:

— 99,7% to wartoœæ CE obliczymy ze wzoru:

CE =
E(NCF ) 3

NCF

R NCF

R

R
� � (9)

— 99,5% to wartoœæ CE obliczymy ze wzoru:
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CE =
E(NCF ) 2

NCF

R NCF

R

R
� � (10)

— 68,3% to wartoœæ CE obliczymy ze wzoru:

CE =
E(NCF )

NCF

R NCF

R

R
� � (11)

Je¿eli w ocenie ekonomicznej projektu stosujemy kryterium NPV, to NPV z uwzglêd-
nieniem wspó³czynnika ekwiwalentu pewnoœci obliczymy ze wzoru:

NPV
NCF CE

(1 WACC)
CE

t 0

T
R

t
�

�

��

�
(12)

W metodzie wyznaczenia wspó³czynnika ekwiwalentu pewnoœci na podstawie stopy

dyskontowej z ryzykiem i bez ryzyka porównujemy dwa równania:
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TABELA 2

Wspó³czynniki ekwiwalentu pewnoœci

TABLE 2

Factors of safety equivalent

Je¿eli wyst¹pienie NCF w danej wysokoœci jest to wartoœæ wspó³czynnika ekwiwalentu pewnoœci CE wynosi

zupe³nie niemo¿liwe 0

nadzwyczaj nieprawdopodobne 0,01–0,1

bardzo nieprawdopodobne 0,05–0,2

prawie nieprawdopodobnie 0,1–0,3

nieprawdopodobne 0,2–0,4

mimo wszystko mo¿liwe 0,3–0,5

ca³kiem mo¿liwe 0,4–0,6

bardzo mo¿liwe 0,5–0,7

prawdopodobne 0,6–0,8

prawie prawdopodobne 0,7–0,9

bardzo prawdopodobne 0,8–0,95

nadzwyczaj prawdopodobne 0,9–0,99

ca³kowicie pewne 1

�ród³o: Rogowski W. 2004 – Rachunek efektywnoœci przedsiêwziêæ inwestycyjnych”. Kraków. Oficyna
Ekonomiczna.



PV
NCF

(1 RADR)
NCF

Rt
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PV
CE NCF

(1 WACC)
NCF

t Rt
tRF

�
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gdzie:
PVNCFR

— wartoœæ obecna przep³ywów pieniê¿nych netto w t-tym roku
obarczonych ryzykiem [z³],

PVNCFRF
— wartoœæ obecna przep³ywów pieniê¿nych netto w t-tym roku bez

ryzyka [z³],
NCFRt — przep³ywy pieniê¿ne w t-tym roku obarczone ryzykiem [z³/rok],
CEt — wspó³czynnik ekwiwalentu pewnoœci w t-tym roku.

Poniewa¿:

PVNCFR
= PVNCFRF

(15)

to podstawiaj¹c (13), (14) do (15) otrzyma siê:

NCF

(1 RADR)

CE NCF
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Rt
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t

�
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(16)

sk¹d:

(1 + RADR)t · CEt · NCFRt = (1 + WACC)t · NCFRt (17)

sk¹d:

(1 + RADR)t · CEt = (1 + WACC)t (18)

sk¹d:

CE
(1 WACC)

(1 RADR)
t

t

t
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(19)

lub:

CE
(1 WACC)

(1 WACC+ PR)
t

t

t
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�

(20)
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Przyk³ad

Przyjmijmy, ¿e saldo przep³ywów pieniê¿nych w trzecim roku wynosi 3 · 106 z³. Œredni
koszt kapita³u wynosi 10%, a premia za ryzyko 5%.

Wartoœæ obecna przep³ywów z uwzglêdnieniem ryzyka wyniesie:
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Obliczymy wspó³czynnik ekwiwalentu pewnoœci:

CE3 =
( , )

( , )

1 01

1 015

3

3

�

�

= 0,87

Obliczamy wartoœæ obecn¹ przep³ywów pieniê¿nych wykorzystuj¹c wskaŸnik ekwi-
walentu pewnoœci:
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Otrzymujemy zatem identyczne wyniki.

Podsumowanie

W metodach oceny projektów inwestycyjnych (NPV i MNPV) ryzyko zwi¹zane z mniej-
szymi, ani¿eli pierwotnie zak³ada siê, saldami przep³ywów pieniê¿nych mo¿na uwzglêdniæ
na dwa sposoby:
1) powiêkszaj¹c koszt kapita³u w stopie dyskontowej o premiê za ryzyko,
2) koryguj¹c niepewne przep³ywy pieniê¿ne tzw. wspó³czynnikiem ekwiwalentu pewnoœci,

ale wówczas stopa dyskontowa nie zawiera premii za ryzyko.
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ALTERNATIVE APPROACH TO RISK IN ECONOMIC EVALUATION METHOD OF INVESTMENT PROJECTS

(NPV OR MNPV)

K e y w o r d s
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A b s t r a c t

Cash flow in the investment projects is connected with a risk and therefore is not sure. Such problem is solved
in a double way. The first consist in taking into consideration the risk premium in the discount rate, while in the
second the cash flows are adjusted using the coefficient of the confidence equivalent.
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