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Streszczenie 
Folski przemysł wydobywczy nadal nale2y do najwamiejszych gałęzi polskiej gospodarki, a w XX 

wieku mial niewątpliwie decydujący wpływ na jej dynamiczny rozwój. Fak.'t ten potwierdza tezę, że 
górnictwo od wieków stanowi podstawę cywilizacyjnego rozwoju społeczeństw w ZJn.ieniającym się 
świecie. Nowe uwarunkowania jakie zaistniały w Polsce w latach d1iewięćdziesiątych minionego wieku, 
1\tawiająprz;ed przemysłem wydobywczym trudne zadania, szczególnie dotyczące: 

- nowoczesności i konkurencyjności w skali światowej, 
- bczpieczeitstwa pracy, 
- ograniczenia oddziaływania na środowisko naturalne. 

Realizacja tych zadań jest praktycznie warunkiem niezbędnym do efektywnego funkcjouowania 
polskiego przemysłu wydobywczego w XXI wieku. Drogą do uzyskania sukcesów w ich realiz,acji jest 
wyraźne zwiększenie innowacyjności rozwiązań, które będą oprocowywane i wdrażane. Należy 
slwicrdz.ić, że obecny poziom innowacyjności w polskiln przemyśle wydobywczym pozo!\tawia jcszcre 
wiele do 2yczenia. Przede wszystkim nie są dobrze rozwinięte mechanizmy, które stymulowałyby 
i przyśpieszały procesy ilmowacyjne. 

Główny Instytut Górnictwa od wielu dziesięcioleci :stanowi podstawową jednostkę zaplecza 
naukowo-badawc;,.ego polskiego prz~;:mysłu wydobywczego, .szczególnie w sferze bezpieczei1stwa procy 
i ochrony środowiska na terenach górniczych. Dzialalność ta, co prawda w ostatnich latach XX wieku 
koncentrowała się na górnictwie węgla kamiennego, którego potrzeby badawcze były największe, 
chociażby z racji tego, z.e jest najważniejszą częścią polskiego przemysłu wydobywczego, tym 1uemniej 
opracowane przez Instytut rozwiązania cechują się dUźą uniwersalnością i mogą znaleźć zastosowanie 
w innych rodzajach górnictwa. 

Przeprowadzona została, między innymi, analiza aktualnego stanu poszczególnych gałęzi górnictwa, 
w tym również w aspekcie bazy zasobowej i w związku z tym prognozy czasu ich istnienia w XXI wieku. 
Dokonano identyfikacji podstawowych potrzeb badawczych na najbliższe dziesięciolecia. Na tej 
podstawie opracowane zostały główne kierunki, które obejmują: 

- rozwój teclmologii wydobywania kopalin zapewniających \\'Zrost wydajności pracy oraz 
obniżanie kosztów ich produkcji, 

- poprawę jakości kopnlin wraz z rozszerzeniem motliwości ich wykorzystania, 
- osiągnięcie \V)'Sokiego poziomu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, 
- wymagmua dotyczące ochrony środowiska, zgodnie z hasłem Gómictwo przemysłem przyjaznym 

dla .irodowiska nańmilnogo i mieszkańców, 
- modelowe rozwiązania w zakresie problemów społecznych związanych z rcstruktury7..acją 

przemysłu wydobywczego, 
- dostosowanie polskiego przemysłu wydobywcLego i prlelwórstwa kopalin do standardów Unii 

Europejskiej. 
Zgodnie z tymi kierunkami podejmowane są konkretne zadania badawcze, które Instytut realizuje 

w ramach dz.ialalności statutowej (rocznie ponad 100 zadai1), a także w formie projel-.16w badawczych 
finansowanych lub dofinansowanych przez Komitet Bada1\ Naukowych. Analiza doświadczeń minionych 
lat jednoznacwie wskazuje, że najlepszą i nnjbardt.iej efektywną formą realizowania zadań badawczych, 
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wspierających nowe potrzeby polskiego przemysłu wydobywczego, są projekty badawcze celowe. 
Wspólne zainteresowanie podmiotu wdraZąjącego (kopalnia, spółka, fab1yka itp.) i Instytutu oraz 
finansowe zaangażowanie tego podmiotu w proces realizacji przedsięwzięcia i.nnowacY.inego, są 
czynnikami skutecznie oddziałującymi ua szybkie osiągnięcie efeltu kol1cowcgo. 

Utrzymanie w najbliższych dzie~ięcioleciach wiodącej pozycji Głó·wnego Jnstytutu Gumietwa jako 
jednostki badawczej wymagać będzie: 

- wyprzedzającego identyfikowania i podejmowania priorytetowych oraz innowacyjnych tematów 
badawczych, 

- uzyskania statusu Pań~1.wowego lnstyą~tu Badawczego dla naukowo-badawczego wsparcia 
polskiego przemysłu wydobywczego w kolejnych dziesięcioleciach XXI wieku, 

• osiągnięcia stabilnej pozycji instytutu badawczego wśród instytucji naukowo-badawczych 
w Europie w zakresie specjalności związanych z górnictwem i inżynierią środowiska. 

The Central Mining lnstitute against the background o f future research-related 
needs o f t he Polish extractive industry 

Summary 
Tite :Polish extractive iudustry belongs still to the most importaut branches of the Polish economy, and 

in t:he 201h century this industry bad undoubtedly a decisive impact on its dyna1nic developmcnt. This fact 
confinns the thesis that mining constitutes from many centuries the basis of the civilizing development of 
societies in the chnnging world. New conditionings that came i.nto bcing in Polan.d in the ni.neties of the 
past century raised difficult tasks to be solved by the extraction industry, concemi.ng particularły the 
fołlowiDg faeton;: 

- modemity nnd competitiveness on a world-wide scale, 
- occupational safety, 
- reduction of impact on the m1tural environment. 

Thc realization of thcsc tasks is practically an indispcnsablc condition for the effcctive functioning o f 
the Polish extractive industry in the 21'1 century. Tite way to gai.n :mccess in task: realiz.ation is the distinct 
increase of the innovative character of solutions. which will he developed and implemented. One should 
emphas.ize that the present lcveł of this innovative character in the Polish extractive industry still leaves 
a lot to he desired. First of all, there have not been .sufficiently developcd mccllauisms, which would 
stimulate and accelerate innovative processes. 

The Central Mining lnstitute constitutes from many decades the fundamental entity o f the scicntific
research basis of the Polish extractive industry, especially with.i.n lhe dornain of occupational safety and 
enviromnental protection in min.ing areas. These activ1ties were concentrated in tilC last years of the 20th 
century on the hard coal minfig sector, which was charactcrized by lhe greatest research-related needs. 
by virtue of thc fact that it is the most important part of the Polish extractive industry. Neverthcless, thc 
solutions worked out hy the Institute are characterized by high lUliversality and can find application in 
other brauchcs of industry. 

lllere has been carried out, among others. an analysis of the state of individual branches or industry, 
also in the aspect o f the resource basis, and in corutection with it. in respect o f thc time predi ction rclati.ng 
to their existence in the 21•' century. One has perfonm:d the identification of the flmdamental research
related needs for the next decades. On this basis the main research directions were detem1ined, na.mely: 

development of minerais mini.ng teclmologics, assuring the increase of productivity and reduction 
o f produet i on costs, 
achievcment uf a high Icvcl ofwork safety and hcał!h protcction, 
requirements conceming cnvironmental protection in eontonnity with the motto: "M.ining - an 
industry friendly to the natura{ envimnment and t/Je inlwbitanu '', 
model solutions with respect to social problems coru1ected with extractive industry restructuring, 
adaptation ofthe Polish extractive industry and minerais processing to European Union standards. 

In eonfonnity with these directions defmed research tasks arc being undertaken, realized by our 
lnstitute in the fi'amcwork of statutory activity (arumally more tl1an 100 tasks), as well as in the form of 
researcb projects fmanced or supported by tbe Commitlee of Scientific Research. The analysis of 
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expericnce of the past years ind:icates unambiguom;ly that the bcst and most effective form of realization 
of research tasks, supportil1g new needs of the Polish extractive industry, are targeted research projects. 
Common intcrest ofthe implementing eolity (mine, company, factory, etc.) and ofthe Institute, as ~n as 
the fuumcial involvemt:nt of this entity in the realization process of an innovative undertaking are factors 
that have au effective influence on the quick ach.ievement afthis finał effect. 

The maintenance of the leading positi011 of the Central Mining fustitute as a rcsearch organization in 
the next decades will require: 

- advanced identiflcation and undertaking o f priority-based and innovative research tllemes, 
- obtairting of the status of a State Research hJSlitute for scientific and research support of the Polish 

extracli ve industry in the n ex t decades o f the 2151 century, 
- achievement of a stable position o f a research institute arnong scientific-research organiz.ations in 

Europe with respect to specialist areas connected with mining and cnvirorunental engirlecńng. 

l. WPROWADZENIE 

"Górnictwo jest podstawą cywilizacji w zmieniającym się świecie" (Mining, the 
basis civilization in the changing worki)- to hasło, które towarzyszyło obradom XVII 
Światowego Kongresu Górniczego w Acapulco w Meksyku. Liczne przykłady wielu 
krajów, w tym także Polski, potwierdzają słuszność takiego stwierdzenia. Hasło to 
było szczególnie ważne w okresie szybkiego rozwoju gospodarczego, a więc zmian. 
jakie zachodziły w świecie w XIX i XX wieku. 

Nicwątpliwie rola bogactw naturalnych i technologia ich wydobywania będzie 
nadal istotna dla dalszego istnienia i rozwoju ludzkości . Jednak ogólnoświatowe 
tendencje globalizacji gospodarki, coraz bardziej powszechna konieczność 
wprowadzania zasad zrównoważonego rozwoju oraz humanizacji pracy, zmieniają 
vvymagania, jakim będzie musiał podporządkować się również przemysł wydobywczy 
[9]. Wpływ tych tendencji jest coraz bardziej widoczny także w polskim górnictwie 
i aby nadal funkcjonować w XXI wieku, przemysł ten musi się dostosować nie tylko 
do europejskich, ale także do światowych standardów. Doświadczenia światowe, 
a szczególnie doświadczenia górnictwa europejskiego, charakteryzującego się 
warunkami naturalnymi zbliżonymi do polskich, jednoznacznie potwierdzają, że 
niezwykle ważną rolę w procesach, zwanych często restmkturyzacją lub 
reformowaniem, odgrywa nauka związana z przemysłem wydobywczym. 
Nowoczesne górnictwo bowiem w realizowaniu tych procesów wymaga 
kompleksowych rozwiązań, które uwzględniają złożone tcclmologie i towarzyszące 
im zjawiska o wielokierunkowym oddziaływaniu na produkcję, środowisko pracy 
i znajdującego się w nim człowieka. na środowisko naturalne i wiele innych 
elementów. Rozwiązania takie powinny stanowić wzajemne powiązanie problemów 
technicznych, środowisko,vych, ekonomicznych i społecznych . 

W polskim przemyśle wydobywczym GJówny Instytut Górnictwa spełnia 
niezwykle ważną rolę, bowiem od 1945 roku stanowi podstawową jednostkę jego 
zaplecza naukowo-badawczego, a będąca obecnie cz~ścią składową Instytutu 
Kopalnia Doświadczalna ,,Barbara" została powołana w 1925 roku. Podkreśljć należy, 
że szczególnie pierwsze dziesięciolecia po ll wojnie światowej były niezwykle 
owocne w kompleksowe opracowania powstałe w Głównym Instytucie Górnictwa, 
które doprowadziły do lUlOWOCześnienia i zwiększenia bezpieczeństwa W polskich 
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kopalniach. Shtszny wydaje się powszechny pogląd, że to właśnie w GIG stworzone 
zostały techniczne i prawne podstawy bezpieczeństwa górniczego oraz ochrony 
środowiska na terenach górniczych. Dotyczy to szczególnie wyraźnie najważniejszej 
gałęzi polskiego przemysłu wydobywczego, to jest górnictwa węgła kamiennego. 

Wsponmiane powyżej uwarunkowania XXI wieku powodują, że polskie 
górnictwo oczekuje dzisiaj innych rozwiązań od zaplecza naukowego. Zatem, aby 
nadal pełnić swoją służebną rolę wobec przemysłu wydobywczego w Głównym 
Instytucie Górnictwa musiało zajść wiele zmian. Proces tych zmian wcale się nie 
zakończył - Instytut nadal musi go kontynuować. Pod pojęciem zmian rozumieć 
należy zarówno zmiany w tematyce badawczej, strukturze organizacyjnej, kadrowej, 
jak i formach pracy oraz w wielu innych sferach działalności. Podkrcślić należy, że 
dostrzeżenie potrzeby tych zmian i identyfikacja sfer, gdzie są one niezbędne oraz 
podjęcie adekwatnych do nich działań, to podstawowy warunek dalszego efektywnego 
funkcjonowania Instytutu. 

Prognozowane w XXI wieku globalne zmiany, a więc pojawienie się cywilizacji 
inforynacyjnej oraz społeczeństwa wiedzy, jednoznacznie wskazują, że prace 
badawcze, w tym szczególnie badania stosowane, decydować będą o innowacyjności 
i konkurencxjności gospodarki krajowej oraz poszczególnych gałęzi przemysłu. 

2. CHARAKTERYSTYKA PODSTA WOWYCH RODZAJÓW GÓRNICTWA 
W POLSCE W ASPEKCIE KIERUNKÓW ICH ROZWOJU W XXI WIEKU 

2.1. Górnictwo węgla kamiennego 

Przełom polityczno-gospodarczy, który dokonał się w Polsce w 1989 roku 
ujawnił niekorzystną sytuację górnictwa węgla kamiennego. Było to powodem 
opracowania w latach dziewięćdziesiątych minionego stulecia programów rządowych 
w celu zreformowania tej gałęzi przemysłu, tak ważnej dla polskiej gospodarki. 
Zakres tych programów obejmował dostosowanie górnictwa węgla kamiennego do 
efektywnego ekonomicznie funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej, 
utrzymanie konkurencyjności polskiego węgla na krajowym rynku paliw oraz 
zapewnienie ekonomicznie uzasadnionego eksportu, przy równoczesnym spełnianiu 
wymagań dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy [l, 8]. 

W ostatnich latach daje się zauważyć spadek roli węgla kamiennego w polskiej 
gospodarce paliwowo-energetycznej (tabl. l), tym niemniej przez nąjbllższe 
dziesięciolecia węgiel kamienny będzie nadal dominującym źródłem energii 
pierwotnej w Połsce. 

Zgodnie z prognozami wydobycie węgla kamie1mego wyniesie 90 mln ton 
w 2010 roh i 80 mln ton w 2020 roku, przy wydobyciu w minionym 2001 roku 102,8 
mln ton. Przypuszczalny udział w~gla kamiennego w bilansie nośników energii 
pierwotnej w Polsce w 2020 roku będzie się zawierał w granicach 41 +45%. 
W kontekście wstąpienia Połski do Unii Europejskiej zwrócić należy uwagę na 
Dyrekty\:vę 96/92/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 19 
grudnia 1996 roku, w której, między innymi, zawarte jest stwierdzenie o priorytecie 
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dla krajowych paliw pierwotnych w gospodarce paliwowo-energetycznej krajów 
członkowskich. Nie ma wątpliwośCi, że w Potsce węgiel kamienny jest z pewnością 
takim paliwem. Polska ma bowiem zasoby węgła kamiennego, które mogą zapevvnić 
jej bezpieczeństwo energetyczne przez najbliższe dziesięciolecia XXI wieku. Na dzień 
31.12.2000 roku w złożach zagospodarowanych stan bazy zasobowej był następujący: 
- zasoby bilansowe - 16,661 mld ton, 

zasoby przemysłowe - 7,847 mld ton. 

Tablica l. Struktura zużycia nośników energii pierwotnej 
W POS eJ eospo arce narodowet l ki . d , 

Rok 
Nośnik energij 1980 1990 1995 1996 1997 1998 1999 

Udział procentowy 
wegiel kamiemw 73,5 63,5 59,8 60.2 58,6 55,8 51,9 
węgiel brunatny 5,4 ł3,3 12,8 12,4 12,7 13,0 13,7 
ropa naftowa 13,2 12,5 13,4 1_3,9 14,7 16,4 18,7 
gazziemny 7,5 9,5 9,8 9,6 9,9 10.3 11 ,1 
inne 0,4 1,3 4,3 3,9 4,0 4,4 4,6 

Anahza tej bazy i jej zmian wskazuje na: 
- wykorzystywanie głównie pokładów umożliwiających koncentrację produkcji 

(odpowiednia grubość, regularne zaleganie, słabo rozwinięta tektonika), których 
liczba jest ograniczona, 

- drastyczne ubywanie zasobów, szczególnie węgli koksujących, w wyniku ich 
przekwalifikowywania do pozabilansowych, wskutek różnych przyczyn, 

- stagnację prac związanych z rozpoznaniem nowych zasobów. 

W wyniku dotychczas przeprowadzonych refonn struktura polskiego górnictwa 
węgla kamiennego uległa wyraźnej zmianie [6]. Przykładowo, w stosunku do roku 
1989 liczba kopalń czynnych zmniejszyła się z 70 do 41 w roku 200 l, a liczba ścian 
·wydobywczych odpowiednio z 861 do 169. Wyraźnie zwiększyły się takie parametry, 
jak: średnia długość ścian, średnie vrydobycie ze ściany, wydajność dołowa i ogólna. 
Pomimo tych pozytywnych zmian parametry te nie są jeszcze zadowalające, jeśli 
porówna się je ze standardami światmvymi. 

Cechą charakterystyczną większości polskich kopalń węgła kamiennego jest 
występowanie licznych zagrożeń naturalnych, które często są przeszkodą 
w uzyskiwaniu wysokiego poziomu produkcji (koncentracja wydobycia), a także 
generują dodatkowe koszty wynikające z prowadzonej profilaktyki (2]. Można 
jednoznacznie stwierdzić, że to zagrożenia naturalne i techniczne kształtują poziom 
bezpieczeństwa pracy i stan środowiska pracy (choroby zawodowe) w polskim 
górnictwie węgla kamiennego. 

Pmktycznie każda działalność górnicza w różnym stopniu oddziałuje na 
powierzchnię i znajdujące się na niej obiekty. W polskich kopalniach węgla 
kamiennego problemy związane z ochroną powierzchniowego środowiska naturalnego 
występują wyjątkowo ostro z uwagi na zlokalizowanie podstawowego zagłębia 
wydobywczego (Górnośląskie Zagłębie Węglowe) na stosunkowo niewielkiej 

li 



Mining and Enviromneut 

powierzchni i na terenie o wysokim stopniu zurbanizowania. Należą do nich przede 
wszystkim: 
- wytwarzanie odpadów pogómiczych (w 2000 roku w procesie wydobycia węgla 

kamiennego powstało 29,165 mln ton odpadów, z czego 15,983 mln ton zostało 
zagospodarowanych do różnych celów, a 13,182 mln ton zostało ulokowanych na 
składowiskach własnych kopalń lub na składowiskach centralnych), 

- zrzuty wód słonych - w 2000 roku wypompowano 188 mln m3 wód, z których 
69 mln m3 zostalo wykorzystanych, a 119 mlQ m3 zostało zrzuconych do rzek 
i potoków zlewni Wisły i Odry, 

- deformacje powierzchni i występowanie \vstrząsów sejsmicznych, które mogą być 
przyczyną szkód w obiektach budowlanych oraz inżynierskich. 

Polskie gómictwo węgla kamiennego będzie więc oczekiwało od zaplecza 
naukowo-badawczego rozwiązań zapewniających jego dalsze przekształcanie się 
w górnictwo bardziej nowoczesne i konkurencxjne, a także bardziej przxjazne dla 
środowiska i dla pracowników, co oznacza również bardziej bezpieczne [3, 4]. 

2.2. Górnictwo węgla brunatnego 

Pod względem produkcji węgla brunatnego Polska znajduje się na piątym, 
liczącym się miejscu w świecie, a rola tego paliwa w bilansie paliwowo
-energetycznym wyraźnie wzrasta (tabl. l). Węgiel bnmatny jest zużywany głównie 
w elektrowniach i zabezpiecza około 40% produkowanej w Polsce energii 
elektrycznej. Jest niewątpliwie najtaJiszym nośnikiem energii pierwotnej (cena l GJ 
zawartego w węglu brunatnym wynosiła w 2000 roku od 0,8 do l ,2 USD/GJ i była 
dwukrotnie niższa od odpowiedniej ceny dla węgla kamiennego i ponad trzykrotnie 
niższa od ceny dla gazu ziemnego). 

Baza zasobowa węgla brunatnego w Polsce jest związana z węglonośnymi 
osadami trzeciorzędowymi rozwiniętymi na Niżu Połskim, przy czym największe 
zasoby występują w zachodniej i środkowej części tego obszaru. Rozpoznanie 
zasobów jest dobre. Aktualne zasoby bilansowe w złożach udokumentowanych 
i perspektywicznych wynoszą blisko 35 mld ton, przy czym zasoby złóż 
zagospodarowanych stanowią tylko J7% geologicznych zasobów bilansowych. 
Perspektywy zasobowe potwierdzają długi okres żywotności górnictwa węgla 
brunatnego w Polsce- utrzymanie co najmniej obecnego poziomu produkcji, około 65 
mln ton/rok, do połowy XXI wieku, a następnie zmniejszanie wydobycia praktycznie 
do końca wieku. 

Węgiel brunatny wydobywany jest obcenie wyłącznie sposobem odkrywkov1ym 
w czterech głównych kopalniach, o następujących zdolnościach wydobywczych: 
- od 4,5 do 5,0 mln tonirok -kopalnia Adamów, 
- 38,5 mln tonirok ~kopalnia Bełchatów, 

- 15 mln ton/rok -kopalnia Konin, 
- 15 mln tonirok ·kopalnia Turów. 
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Eksploatacja jest prowadzona dwuetapowo; w pierwszy1.11 etapie jest udostępniane 
właściwe złoże poprzez zdjęcie nadkładu> a następnie wybierane jest zasadnicze złoże 
węglowe. 

Podstawowe potrzeby górnictwa węgla brunatnego będą związane z dalszym: 
- doskonaleniem i rozwojem bezpiecznych i oszczędnych technik eksploatacji, 
- rozwojem bazy maszynowej zapewniającej wysoką wydajność produkcji, 
- ograniczaniem uciążliwości kopalń odkrywkowych dla środowiska naturalnego 

(zmiany stosunków wodnych, rekultywacja terenów poeksploatac}jnych, inne 
specyficzne problemy, np. wstrząsy sejsmiczne). 

2.3. Górnictwo rud miedzi 

Górnictwo rud miedzi jest związane główilie z eksploatacją złoża w rejonie 
legnicko-głogowskim. Złoże to tworzą zalegające na dość znacznej głębokości 
(600-1600 m) bilansowo okruszcowane · warstwy piaskowców, łupków i skał 
dolomityczno-wapiennych, o .zmiennej miąższości od jednego do kiłkunastu metrów. 
Głębokość eksploatacji osiąga· poziom l 000 m. 

Zasoby geologiczne rudy miedzi wynoszą około l, 7 mld ton, co odpowiada 
36 mln ton miedzi, a zasoby przemysłowe odpowiednio około 800 mln ton rudy, co 
z kolei odpowiada 20 mln ton miedzi. Fazwalają one na utrzymanie aktualnego 
poziomu wydobycia do 2020 roku. Rozszerzenie bazy zasobowej jest możliwe przez 
udostępnienie nowych złóż zalegających jednak na znacznych głębokościach - poniżej 
l 200 m (obszar "Głogów Olęboki Przemysłowy"). Pozwoliłoby to na utrzymanie 
dotychczasowego poziomu produkcji miedzi do 2030 roku, a produkcji zmniejszającej 
się do 2060 roku. Istotny wpływ na opłacalność produkcji złóż miedzi ma srebro, 
będące podstawowym pierwiastkiem towarzyszącym miedzi. W zasobach przemysło
wychjego zawartość wynosi od 40 do 85 g/Mg rudy. 

Wydobycie rudy w ostatnich łatach jest w przybliżeniu stabilne i wynosi około 
27 mln ton rudy w ciągu roku. Przykładowo; w 2001 roku w KGHM Folska Miedź 
S.A. wyprodukowano blisko 500 tysięcy ton miedzi elektrolitycznej, ponad 1160 ton 
srebra i około 350 kg złota. Podstawowym systemem wybierania złoża jest system 
filarowo-komorovvy z ugięciem stropu, które uzyskuje się dzięki stosowaniu tzw. 
szerokiego otwarcia. Istnieje wiele modyfikacji systemu podstawowego 
dostosowanych do lokalnych warunków geologiczno·górniczych. Prace górnicze są 
w znacznym stopniu zmechanizowane. 

Dalsze efektywne funkcjonowanie górnictwa rud miedzi będzie wymagało 
rozwiązania wielu istotnych i trudnych problemów. Do najważniejszych z nich należą: 
- narastające zagrożenie kJimatyczne wskutek pogarszających się warunków 

geotermicznych, 
- narastające zagrożenie sejsmiczne i powiązane z nim zagrożenie tąpaniami jako 

efekt wyraźnego wzrostu głębokości eksploatacji, mniej korzystnych warunków 
geomechanicznych i prowadzenia eksploatacji w pobliżu stref dużych dyslokacji 
tektonicznych, 

- coraz bardziej resztkowy charakter złoża, 
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- rozwój mechanizacji i automatyzacji procesów wydobywczych, szczególnie 
w odniesieniu do partii złoża o małej miąższości, możliwości selektywnej 
eksploatacji itp. · 

Problemy te wymagają nowego podejścia do zagadnień systemów wybierania 
złoża, wentylacji, tąprui i wielu innych decydujących o bezpieczeństwie pracy. 

Należy również zauważyć, że z eksploatacją rud miedzi związane są poważne 
problemy dotyczące ochrony środowiska naturalnego; przykładowo występowanie 
dużych zbiorników osadów poflotacyjnych- Żelazny Most i inne). 

2.4. Górnictwo rud cynku i ołowiu 

W Polsce rudy cynku i ołowiu są wydobyWane w Zakładach Górniczo
-Hutniczych ,,Bolesław" oraz w kopalni Trzebionka i można stwierdzić, że ich zasoby 
ulegają wyczerpaniu. Roczne wydobycie rudy wynosi 2,5 mln ton, o średniej 
zawartości 4,2% ZN i 1,6% Pb. Powzbogaceniu uzyskuje si~ około 84 tys. ton cynku 
i 28 tys. ton ołowiu w koncentratach, a roczna produkcja cynku elekrolitycznego 
:wynosi. 70 tys. ton. Pozostałe zasoby rudy są niewielkie i właśnie one determinują 
dalszą żywotność tego górnictwa. Według stanu na dzień 31.12.2001 roku wielkość 
zasobów przemysłowych wynosi sumarycznie 34,364 mln ton. Przewiduje się, że ZG 
Trzebionka może funkcjonować do roku 2008, a ZGH "Bolesław" do roku 2012. 
Na podstawie tych danych, tą gałąź górnictwa, na progu XXI wieku, naJeży uznać 
raczej za nierozwojową [7]. . 

Rudy cynku i ołowiu eksploatowane są na niewielkich głębokościach, co 
powoduje, że problemy geomechaniczne oraz inne związane z typowymi 
zagrożeniami naturalnymi występują w tym górnictwie w ograniczonym zakresie. 
Jednak płytka eksploatacja niekorzystnie oddziaływuje na powierzclmiowc 
środowisko naturalne. Typowe problemy są natury geologiczno-górniczej i dotyczą 
rozpoznania złoża oraz technologii bezpiecznego i efektywnego prowadzenia 
eksploatacji. W przyszłości do podstawowych problemów trzeba będzie zaliczyć 
problemy związane z likwidacją kolejnych zaktadów górniczych. 

2.5. Górnictwo skalne 

Górnictwo surowców skalnych w Polsce obejmuje dużą grupę skał 
o zróżnicowanej litologii i przeznaczeniu, począwszy od kamiennych surowców 
drogowych i budowlanych przez kruszywa naturalne, piaski przemysłowe, surowce 
ilaste, węglanowe, siarczanowe i wiele innych. Polska dysponuje bogatą i uro
zmaiconą bazą surowców skalnych, których udokumentowane zasoby bilansowe 
wynoszą ponad 53 mld ton, a w złożach zagospodarowanych ponad 14 mld ton. 
Gwarantuje to ich wystarczalność na ponad 120 lat, a może nawet więcej. 

Z uwagi na występowanie surowców skalnych na niedużych głębokościach, do 
ich eksploatacji stosowane są wyłącznie metody odkryv.rkowe. Wydobycie surowców 
skalnych osiągnęło w ostatnich latach blisko 180 mln ton rocznie, ale pomimo tego 
jest ono dużo mniejsze niż w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego 
stulecia. 
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Należy zauwazyc, że górnictwo surowców skalnych w Polsce jest w prze
ważającej części sprywatyzowane, z wyraźnym udziałem kapitału zagranicznego 
(renomowane finny europejskie i światowe). Zakłady górnicze mają różną wielkość, 
od zakładów o wydobyciu kilku milionów ton w roku do małych o wydobyciu 
kilkudziesięciu tysięcy ton. 

Analiza górnictwa surowców skalnych wskazuje na jego wyraźną tendencję 
rozwojową. Szacuje się, że w 20 l O roku produkcja surowców skalnych powinna 
wzrosnąć, co najmniej do 400 mln ton na rok. 

Do istotnych problemów, które wymagająjeszcze doskonalenia i rozwoju należą: 
- ograniczenia środowiskowe (hałas, drgania i zapylenie) i urbanistyczne, 
- techniczne, szczególnie w zakresie zapewnienia wysokiej jakości produktu, 
- czynniki społeczne, formalnoprawne i inne. 

2.6. Górnictwo surowców chemicznych 

Gómictwo surowców chemicznych w Polsce, to głównie eksploatacja soli i siarki. 
Obecnie pierwsze z nich znajduje się w fazie stagnacji, drugie zaś w fazie głębokiej 
restrukturyzacji z wyraźną tendencją do ograniczenia produkcji siarki. 

Zasoby soli kamiennej w Polsce są wyjątkowo bogate (ponad 80 mld ton 
geologicznych zasobów bilansowych), a produkcja roczna w 2000 roku wyniosła 
ponad 3,3 mln ton, przy znacznie większych zdolnościach produkcyjnych. 
W niektórych kopalniach soli, prowadzących eksploatację złoża sposobem 
podziemnym, wyst~pują naturalne zagrożenia górnicze, a mianowicie: metanowe, 
wyrzutowe, wodne. 

Zasoby siarki rodzimej są w Polsce jednymi z najbogatszych na świecie. 
Dynamiczny rozwój górnictwa i przetwórstv<a siarki datuje się od lat 60 XX wieku 
(produkcja około 5 mln ton w ciągu roku w latach osiemdziesiątych z dominacją 
technologii otworowej). Obecne wydobycie (około l mln ton rocznie) uzyskiwane jest 
z dwóch kopalń "Jeziórko" i .,Osiek" i będzie w kolejnych latach ograniczane. Zatem 
typowe potrzeby badawcze tej gałęzi górnictwa będą wyraźnie maleć. Przewiduje sil( 
natomiast potrzebę rozwoju prac nad: 
- gospodarczym wykorzystaniem podziemnych wyrobisk w kopalniach soli 

(magazyny dla różnego rodzaju substancji użytecznych, składowanie odpadów itp.}, 
- usuwaniem poważnych zagrożeń ekologicznych, które powstały w wyniku 

eksploatacji odkrywkowych i otworowych kopalń siarki (np. skażenie gleby, 
zmiana chemizmu wód powierzclutiowych, przeobrażenie powierzcluti terenu itp.). 

3. INNOWACYJNOŚĆ BADAŃ W GÓRNICTWIE 

Niez,vykle istotnym problemem stojącym przed Głównym Instytutem Górnictwa 
jest uzyskanie wysokiego poziomu innowacyjności badań prowadzonych dla 
polskiego przemysłu wydobywczego [5]. Podkreślić należy, że zdecydowany wzrost 
innowacyjności polskiego przemysłu, w tym także górniczego, jest niezbędnym 
warunkiem do osiągnięcia konkurencyjności nie tylko na rynku krajowym, ale 
również mi~dzynarodowym. Konkurencyjność oznacza ciągłe dążenie do obniżania 
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kosztów produkcji, osiąganie poprawy stanu bezpieczeństwa pracy oraz minimalizację 
oddziaływania górnictwa na środowisko naturalne. W ostatnim czasie w wielu 
ważnych dokumentach państwowych odnoszono się do problemu wzrostu 
innowacyjności (np. dokument "Zwiększenie innowacyjności gospodarki w Polsce do 
roku 2006"; dokument "Polska 2025 - długookresowa strategia trwałego i zrówno
ważonego rozwoju"; opracowanie "Prognozy rozwoju Polski do roku 2020"). 
Wszystkie one jednoznacznie wskazują na potrzebę rozwoju krajowego systemu 
innowacji opartego na rozwiązaniach systemowych i o uznaniu działalności 
proinnowacyjnej za strategiczny kierunek unowocześnienia polskiej gospodarki. Sfera 
badawcza ma w tym zakresie kluczowe znaczenie. 

Pod pojęciem innowacyjności, szczególnie w odniesieniu do działalności 

badawczej, należy rozumieć: 
- zdolność i motywację przedsiębiorców do ustawicznego poszukiwania i wyko~ 

rzystywania w praktyce wyników badań naukowych i prac badawczo
-rozwojowych, nowych koncepcji, pomysłów i wynalazków, 

- doskonalenie i rozwój istniejących technologii produkcyjnych, eksploatacyjnych, 
wprowadzanie nowych rozwiązań w organizacji i zarządzaniu, rozwój roz\\~ązań 
i infrastruktury dotyczącej gromadzenia, przetwarzania i udostępniania infonnacji. 

Odniesienie innowacyjności do szeroko rozumianego górnictwa dotyczy dwóch 
podstawowych stron uczestniczących w kształtowaniu związanych z nim procesów: 
- przedsiębiorcy górniczego, będącego stroną poszukującą i wdrażającą innowacyjne 

produkty (wyroby, usługi, technologie itp.), a także producenta maszyn, urządzeń, 
materiałów i innych wyrobów, które są niezbędne w kopalni do realizacji produkcji 
i innych prac z nią związanych, 

- jednostek naukowo-badawczych, które tworzą rozwiązania o cechach umowa
cyjnych i oferują je partnerom przemysłowym (kopalnie. fabryki maszyn 
górniczych, inne przedsiębiorstwa pracujące na rzecz górnictwa). 

Ważną stymulującą rolę w kszta·ltowaniu innowacyjności w górnictwie spełniają: 
Wyższy Urząd Górniczy, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Środowiska, 
Komitet Badań Naukowych, Komitety Polskiej Akademii Nauk i wiele innych 
instytucji. 

O efektywności działań innowacyjnych w górnictwie decydują: 
- . tworzenie mechanizmów i struktur sprzyjających działalności innowacyjnej, 
- kształtowanie postaw innowacyjnych zarówno w górnictwie, jak i w nauce, 
- zwiększenie sprawności wdrażania nowoczesnych rozwiązań w kopalniach i prze-

myśle związanym z górnictwem. 

Oceniając potencjał kadrowy gómictwa i współpracującego z nim przemysłu oraz 
ich zaplecze naukowe można stwierdzić, że jest on znaczący, co wskazuje, że liczba 
pracowników o wysokich kwalifikacjach jest wystarczająca, aby świadomie 
i efektywnie rozwijać procesy innowacyjne w górnictwie na miarę XXI wieku. Po obu 
stronach uczestniczących w tych procesach widoczne są już dzisiaj wyraźne zmiany 
korzystne dla rozwoju innowacyjności. Za najbardziej istotne z nich należy uznać: 
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- dostosowanie wielkości produkcji surowców mineralnych do potrzeb rynku 
krajowego i eksportu, 

- restrukturyzację praktycznie wszystkich przedsiębiorstvł pracujących na rzecz 
górnictwa oraz rozwijające się w ostatnim czasie tendencje do konsolidacji tych 
przedsiębiorstw, 

- przekształcenia jednostek naukowo-badawczych, szczególnie jednostek badawczo-
-rozwojowych nadzorowanych przez Ministra Gospodarki (GIG, EMAG, KOMAG) 
w sferze zatrudnienia, organizacji, dostosowania tematyki badawczej do potrzeb 
przemysłu, akredytacji laboratoriów badawczych, certyfikacji wyrobów i usług, 
promocji i komercjalizacji rozwiązań. 

Można jednoznacznie stwierdzić, że na progu XXI wieku, polski przemysł 

wydobywczy oraz nauka Związana z tym przemysłem wyraźnie zareagowały na 
zmiany, jakie wystąpiły w polskiej gospodarce w latach dzicwii(Ćdziesiątych XX 
wieku. Zauważa się rozwój pozytywnych procesów, które są niezbędne do wyraźnej 
poprawy innowacyjności polskiego górnictwa. 

4. ANALIZA PODSTAWOWYCH POTRZEB INNOWACYJNYCH 
PRZEMYSŁU WYDOBYWCZEGO 

W 2001 roku w Głównym Instytucie Górnictwa został opracowany wieloletni 
program badawczy pt. "Nowoczesny, konkurencyjny przemysł wydobywczy i prze
tv•órczy kopalin, z uwzględnieniem bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska". 
Zakładał on skoordynowaną współpracę całego górniczego zaplecza naukowo
-badawczego Polski w jego realizacji. Struktura programu została określona na 
podstawie analizy wspomnianych wcześniej potrzeb rozwojowych poszczególnych 
rodzajów górnictwa, a także globalnych tendencji występujących w przemyśle 
wydobywczym, ze szczególnym uwzględnieniem kryterium innowacyjności. Program 
ten być może wymaga jeszcze weryfikacji, ale obecnie jest to na pewno podstawowy 
dokument, w którym sformułowano potrzeby innowacyjne polskiego przemysłu 
wydobywczego. Obejmują one następujące grupy zagadnień: 
- rozwój technologii wydobywania kopalin zapewniających yvzrost wydajności pracy 

oraz obniżanie kosztów produkcji, 
- poprawę jakości kopalin wraz z rozszerzeniem możliwości ich wykorzystania, 
- osiągnięcie wysokiego poziomu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, 
- wymagania ochrony środowiska, zgodnie z hasłem Górnictwo przemysłem 

przyjaznym dla środowiska naturalnego i mieszkańców, 
- modelowe rozwiązania w zakresie problemów społecznych związanych z restruktu

ryzacją przemysłu wydobywczego, 
- dostosowanie polskiego przemysłu wydobywczego i przetwórstwa kopalin do 

standardów Unii Europejskiej. 

W każdej z tych grup wydzielonych zostało wiele konkretnych zadań 
szczegółowych odniesionych do różnych gałęzi górnictwa. 
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5. MOŻLIWOŚCI REALIZACJI PRAC BADAWCZYCH W GLÓWNYM 
INSTYTUCIE GÓRNICTW A 

Z uwagi na fakt, że omówiony program badawczy nie jest finansowany 
i realizowany przez jednostki zaplecza naukowo-badawczego górnictwa, 
najważniejsze jego zadania, szczególnie te odnoszące się do górnictwa węgla 
kamiennego, stanowią dla Głównego Instytutu Górnictwa podstawę do aktualnie 
podejmowanej i prowadzonej działalności badawczej. Dominują w niej zadania 
badawcze o cechach innowacyjnośc~ gdyż praktycznie tylko takie prace badawczo
-rozwojowe mają szanse wniesienia istotnego postępu w polskie górnictwo. 
Większość tych zadań realizowana jest w ramach działalności statutowej, na którą 
środki Instytut uzyskuje z Komitetu Badań Naukowych. Rocznie liczba tych zadań 
przekracza 100, a najważniejsze z nich podlegają promocj~ a więc transferowi 
infonnacji o uzyskanych parametrach rozwiązania i wynikach dla zainteresowanych 
przedstaWicieli przemysłu. Liczba około 50 spotkań promocyjnych rocznie świadczy 
o właściwym docenianiu tego elementu procesu innowacyjnego. Wyniki niektórych 
z tych prac mają zachęcić potencjalnych kontrahentów do dalszej współpracy 
i wspólnego inwestowania w rozwój określonego produktu badawczego (technologii, 
urządzenia, apanttury itp.), na przykład w formie projektu celowego. Właśnie taka 
forma realizowania prac badawczo-rozwojowych zawiera najbardziej wyraźne cechy 
działalności innowacyjnej. W przypadku projektów badawczych celowych stroną 
wnioskującą o ustanowienie projektu i jego dofinansowanie przez KBN jest podmiot 
gospodarczy - spółka węglowa, kopalnia, zakład produkujący maszyny górnicze czy 
też aparaturę kontrolno-pomiarową - natomiast stroną realizującą część badawczo
-rozwojową projektu, która jest niezbędna do rozwiązania całego zadania 
inwestycyjno-wdrożeniowego, jest jednostka naukowo-badawcza, w tym przypadku 
Główny Instytut Górnictwa. 

Cechą charakterystyczną projektów celowych jest to, że wymagają one 
częściowego finansowania fazy badawczo-rozwojowej przez wnioskodawcę projektu 
i częściowego przez Komitet Badań Naukowych. Faza inwestycyjno-wdrożeniowa 
jest finansowana w całości przez wnioskodawcę projektu. Analiza doświadczeń 
Instytutu wskazuje, że taki mechanizm fmansowania, na pewno słuszny w swoich 
założeniach, w aktualnej sytuacji finansowej górnictwa, szczególnie węgla 
kamiennego, nie jest całkowicie zadowalający. Podstawowymi przyczynami takiego 
stanu rzeczy są: 
- obawa wnioskodawcy (kopalni, zakładu związanego z górnictwem) czy podoła, 

przede wszystkim zobowiązaniom finansowym wynikającym z tej fonny 
działalności innowacyjnej, co często hamuje jego inicjatywę w formułowaniu 
nowych potrzeb, zadań czy też planowaniu inwestycji, 

- ograniczone dofmansowanie fazy B+R przez wnioskodawcę, często wskutek 
powyższych trudności, 

- możliwość odmowy dofinansowania projektów tzw. ,,góllliczych" wskutek 
niekorzystnej sytuacji finansowej wnioskującego podmiotu górniczego i uzasad-
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nionych obaw, że nie będzie on ponosil wymaganych nakładów finansowych na 
zrealizowanie całości projektu. 

W związku z powyższym dosyć powszechną cechą występującą w sferze popytu 
na rozwiązania badawcze w górnictwie jest wysoki stopień doraźności potrzeb oraz 
realizowanie prac mających często charakter wycinkov.'Y i najczęściej służących 
spełnianiu tzw. potrzeb ruchowych. W znacznie ograniczonym i w sumie niewielkim 
stopniu generowane są potrzeby bardziej ogólne, przyszłościowe i o kompleksowym 
podejściu do rozwiązania problemu. Należy także zauważyć, że aktywność 
innowacyjna w górnictwie węgla kamiennego v.-yraźnie przesunęla się w stronę 
jednostek naukowo-badawczych. 

Kolejną formą umożliwiającą realizację potrzeb badawczych są projekty celowe 
zamawiane i zamawiane, które dotyczą rozwiązania problemów istotnych dJa całej 
gałęzi przemysłu lub regionu, w tym przypadku, na przykład dla przemysłu 
wydobywczego. Wnioskującym może być centralny organ administracji rządowej lub 
samorządowej szczebla wojewódzkiego. W Głównym Instytucie Górnictwa 
realizowanych było dotychczas kilka projektów zamawianych, między innymi przez 
Wyższy Urząd Górniczy, Ministerstwo Gospodarki, Komitet Badań Naukowych i inne 
instytucje. Projekty zamawiane również powinny charakteryzować si~ innowa
cyjnością, a jednym z ich ważnych zadań jest stworzenie podstaw prawnych do 
wdrażania rozwiązań proinnowacyjnych. 

Fonną nie w pełni wykorzystywaną w Głównym Instytucie Górnictwa jest 
sprzedaż licencji na stosowanie określonych rozwiązań wynalazczych lub wiedzy 
w fonnie licencji "know-how". Wydaje się, że w łatach przyszłych udział tych właśnie 
forin powinien wyraźnie wzrastać. 

Na koniec należy podkreślić, że wszystkie podejmowane w Głównym Instytucie 
działania służą osiągnięciu założonego celu strategicznego, jakim jest stworzenie 
podstaw dla efektywnego funkcjonowania Instytutu w XXI wieku w ramach tzw. 
europejskiego obszaru badawczego (European Research Area) oraz dalszego 
zaspokajania potrzeb badawczych polskich kopalń i zakładów pracujących na rzecz 
przemysłu wydobywczego. 

6. WNIOSKI 

l. Połski przemysł wydobywczy, obejmujący górnictwo węgla kamiennego, 
brunatnego, rud metali, górnictwo skalne i surowców chemicznych, należy do 
podstawowych gałęzi gospodarki narodowej. W nowych uwarunkowaniach 
wewn((trznych i zewnętrznych, stan jego nowoczesności i konkurencyjności jest 
niezwykle istotny dla całej gospodarki. Szczególne znaczenie ma dobrze 
rozwinięte górnictwo surowców energetycznych, to jest węgla kamiennego 
i brunatnego, które stanowią podstawowe źródła energii pierwotnej w polskim 
bilansie paliwowo-energetycznym. 

2. Wyniki analizy aktualnego stanu i tendencji rozwojowych poszczególnych 
rodzajów górnictwa w Polsce wskazują na istnienie wielu problemów -
technicznych, ekonomicznych i społecznych - które będą wymagały pilnego 
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rozwiązania w najbliższych dziesięcioleciach XXI wieku. Do podstawowych 
z nich należą: 
~ zwiększenie konkurencyjności, szczególnie przez obniżenie kosztów produkcji 

i wzrost wydajności pracy, 
- osiąganie ciągłej poprawy stanu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, 
~ minimalizowanie negatywnego oddziaływania górnictwa na środowisko 

naturalne, zgodne z zasadami. zrównoważonego rozwoju. 
3. Stwierdzono, że najbardzjej efektywną drogą do uzyskania istotnego postępu jest 

realizowanie wielokierunkowego programu poprawy innowacyjności w polskim 
przemyśle wydobywczym. Dotyczy on bowiem aktywności dwóch podstawowych 
podmiotów uczestniczących w rozwoju innowacyjności - zaplecza naukowo
-badawczego oraz zakładów górniczych i produkujących na rzecz górnictwa. 

4. Główny Instytut Górnictwa jako podstawowa jednostka zaplecza naukowo
-badawczego, działalność w sferze zaspokajania potrzeb badawczych polskiego 
przemysłu wydobywczego traktuje jako swoje naczelne zadanie. Służy temu 
identyfikacja podstawowych problemów wymagających pilnego rozwiązania oraz 
podejmowanie konkretnych zadań służących ich rozwiązaniu. 
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