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Pragniemy podziękować Pana Profesorowi za zaintere-
sowanie naszym artykułem zamieszczonym w „Przeglądzie 
Górniczym”, zeszyt 8/2016 pod tytułem „Wkład Katedry 
Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle AGH do dydaktyki  
i badań naukowych w zakresie zarządzania i inżynierii 
produkcji w przemyśle wydobywczym”, gdyż daje nam to 
możliwość uzupełnienia charakterystyki Katedry o niektó-
re informacje i dane, które nie mogły być zamieszczone  
w artykule ze względu na ograniczenia objętościowe doty-
czące wszystkich artykułów zamieszczonych w tym numerze  
(7 stron manuskryptu, format A4).

Rzeczywiście, jakość kształcenia to nie tylko tzw. efektyw-
ność kształcenia, ale również kompleksowa, wielokryterialna 
ocena kierunku „inżynieria produkcji”, na którym kształcimy 
studentów. Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle jest 
katedrą wiodącą dla tego kierunku na Wydziale Górnictwa  
i Geoinżynierii AGH. O jakości naszej pracy świadczy pozycja 
w ogólnopolskim rankingu kierunku kształcenia „inżynieria 
produkcji”, opublikowanym w ramach Finału Rankingu Szkół 
Wyższych Perspektywy 2016, który zgromadził prawie 200 
liderów polskiego środowiska akademickiego (źródło: www.
ranking.perspektywy.pl). O randze tego rankingu świadczą 
słowa wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, jakie 
wygłosiła podczas Finału w dniu 8 czerwca 2016 r.: „Dzięki 
wieloletniej pracy Fundacji Edukacyjnej Perspektywy 
Ranking Szkół Wyższych zyskał wysoką renomę. Jest to jeden 
z najbardziej kompetentnych rankingów, a przy tym jest żywy 
– modyfikuje kryteria, usprawnia je, nadąża za zmianami. 
Ranking służy młodym ludziom, kiedy podejmują decyzję  
o wyborze uczelni. To także narzędzie, dzięki któremu uczel-
nie porównują się między sobą. Może też pomóc w zaistnieniu 
polskich uczelni w rankingach światowych”.

W rankingu tym kierunek „inżynieria produkcji” realizo-
wany w Katedrze Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle na 
Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii AGH został sklasyfiko-
wany na trzeciej pozycji w Polsce. Poniżej przedstawiamy 
pierwsze trzy miejsca tego rankingu dla kierunku „inżynieria 
produkcji”:
1. Politechnika Wrocławska – Wydział Mechaniczny.
2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica  

w Krakowie – Wydział Metali Nieżelaznych.
3. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica 

w Krakowie – Wydział Górnictwa i Geoinżynierii.
W uzupełnieniu należy stwierdzić, że Ranking Kierunków 

Studiów 2016 uwzględnia cztery grupy kryteriów: prestiż 
(wskaźniki, badanie akademickie, badanie pracodawców), 
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potencjał akademicki (ocena parametryczna, uprawnienia do 
nadawania stopni naukowych, nadane stopnie naukowe, do-
stępność kadr wysokokwalifikowanych dla studentów, wyróż-
niająca ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej), publikacje 
naukowe (publikacje, cytowania, indeks Hirsha) oraz dodat-
kowe kryteria (egzaminy zawodowe, patenty). Jesteśmy jako 
Katedra dumni z tego, że wśród około 200 uczelni w Polsce, 
na których realizowany jest kierunek „inżynieria produkcji” 
zostaliśmy sklasyfikowani na miejscu trzecim.

Prowadzone przez Centrum Karier AGH badania losów 
absolwentów wskazują, że absolwenci naszego kierunku 
studiów łatwo i w krótkim czasie znajdują pracę w firmach 
reprezentujących różne branże przemysłu, a także różne 
sektory gospodarki.

W ogólnym ujęciu, inżynieria produkcji zajmuje się 
projektowaniem, zarządzaniem i racjonalizacją procesu pro-
dukcji, przy wykorzystaniu komputerowego wspomagania 
(źródło: Stan i perspektywy badań naukowych w obszarze 
inżynierii produkcji. Komitet Inżynierii Produkcji PAN. 
Warszawa 2010). Opiera się na podstawach wiedzy z nauk 
matematycznych, fizycznych oraz specjalistycznej wiedzy 
z nauk technicznych, przy wsparciu elementami wiedzy 
ekonomicznej i społecznej, a także na zasadach i metodach 
inżynierskiej analizy i syntezy. Bardziej szczegółową definicję 
pojęcia „inżynierii produkcji” podał amerykański Instytut 
Inżynierii Produkcji (IIE) w 1989 r. (źródło: Istota inżynierii 
produkcji. Komitet Inżynierii Produkcji PAN. Warszawa 2012): 
„Inżynieria produkcji jest pojęciem obejmującym zagadnienia 
planowania, projektowania, implementowania i zarządzania 
systemami produkcyjnymi, systemami logistycznymi oraz 
zabezpieczania ich funkcjonowania. Systemy te rozumiane 
są jako układy socjotechniczne, integrujące pracowników, 
informację, energię, materiały, narzędzia pracy i procesy  
w ramach całego cyklu życia produktów. W celu osiągnięcia 
efektywności działania tych systemów, inżynieria produkcji 
bazuje na naukach technicznych, ekonomicznych, humani-
stycznych i społecznych, wykorzystując wiedzę o zarządzaniu, 
komunikacji społecznej i pobudzaniu kreatywności pracow-
niczej. Kluczowym elementem, którym inżynieria produkcji 
różni się od innych technicznych dyscyplin jest orientacja na 
czynnik ludzki. Najlepsze systemy funkcjonują na drodze 
ciągłego doskonalenia środowiska pracy, w którym praca 
ludzka jest najważniejszym czynnikiem wpływającym na 
wydajność, koszty i jakość pracy”.

Z ważniejszych prac obejmujących wieloetapowe badania 
naukowe zrealizowane w Katedrze Ekonomiki i Zarządzania 
w Przemyśle AGH w latach 2012-2016 (ukierunkowane na 
potrzeby górnictwa i przemysłu wydobywczego) można 
wymienić:

Prof. dr hab. inż. Roman Magda*)

Kraków, 10.11.2016 r.
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1. Projekty badawcze Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego:

– Nr: NN 524 360438 na temat: „Badania nad wykorzysta-
niem elementów, metod oraz narzędzi inżynierii finanso-
wej w górnictwie”.

– Nr: NN 524 468939 na temat: „Opracowanie podstaw 
systemu doradczego wspomagającego planowanie robót 
przygotowawczych i eksploatacyjnych w kopalniach 
węgla kamiennego”.

– Nr: NN 524 361738 na temat: „Realizacja strategii przed-
siębiorstwa górniczego węgla kamiennego z zastosowa-
niem Balanced Scorecard”.

2. Projekt badawczy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, 
Część 1.1.5. tematu badawczego pod tytułem: „Ocena 
kosztów pozyskiwania i udostępnienia złóż węgli kamien-
nych”, realizowanego w ramach zadania badawczego: 
„Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wyso-
koefektywnej produkcji paliw i energii elektrycznej”.

3. Pracę statutową AGH (wieloetapową), realizowaną pod 
ogólnym tematem: „Wybrane problemy ekonomiki, 
zarządzania i modelowania procesów w przemyśle wy-
dobywczym”,  z wyodrębnieniem następujących zadań 
badawczych:

– Techniczno-ekonomiczne modelowanie i optymalizacja 
w projektowaniu inżynierskim dla potrzeb przemysłu 
wydobywczego.

– Zarządzanie kopalniami i spółkami wydobywczymi  
w świetle zastosowania innowacyjnych rozwiązań.

– Metody analizy i optymalizacji procesu produkcyjnego  
w przodkach ścianowych kopalń węgla kamiennego.

– Uwarunkowania kosztów działalności przedsiębiorstw 
górniczych.

– Zarządzanie i efektywność w przemyśle górniczym.
Wszystkie wymienione powyżej prace badawcze były 

ukierunkowane na wdrożenie do praktyki przemysłowej. 
Przytoczenie szczegółowej listy publikacji, które powstały 
w wyniku realizacji tych prac, wykracza daleko poza ramy 
niniejszej polemiki. Analiza jakościowa i wdrożeniowa 

mogłaby być przedmiotem odrębnej publikacji. Bibliografia 
pracowników Katedry jest ogólnie dostępna na stronie inter-
netowej: www.bg.agh.edu.pl.

Jeśli chodzi o uwagę Pana Profesora do mojego arty-
kułu zamieszczonego w sierpniowym zeszycie „Przeglądu 
Górniczego” pt. „O możliwościach obniżania jednostkowego 
kosztu produkcji zakładu górniczego w świetle badań anali-
tycznych” i twierdzenie Pana Profesora, że wszystkie koszty są 
zmienne to chyba jakieś nieporozumienie. Podział na koszty 
stałe i zmienne względem wielkości produkcji w każdym 
przedsiębiorstwie przemysłowym (w tym również górniczym) 
stanowi między innymi podstawę do analizy progu rentow-
ności przedsiębiorstwa. Podziału kosztów na stałe i zmienne 
względem wielkości produkcji doświadcza co miesiąc i wie  
o tym każdy górnik, a także przedsiębiorstwo górnicze, które 
go zatrudnia i w konsekwencji ponosi koszty wynagrodzeń 
wraz z pochodnymi. Do tego dochodzi szereg kosztów w 
układzie rodzajowym, które w danym okresie są stałe lub 
częściowo stałe, a częściowo zmienne względem wielkości 
produkcji.

Oczywiście, koszty stałe względem wielkości produkcji 
należy zmieniać w taki sposób, aby ich relacja do zdolności 
produkcyjnej była jak najmniejsza. Tę relację odzwierciedla 
przytoczony w artykule wskaźnik w2, który jest zdefiniowa-
ny jako wielkość kosztu stałego przypadająca na jednostkę 
zdolności produkcyjnej przedsiębiorstwa. Mając na celu ob-
niżanie jednostkowego kosztu produkcji, należy ten wskaźnik 
zmieniać w czasie tak, aby był możliwie jak najmniejszy  
w danych warunkach geologiczno-górniczych, techniczno-
-organizacyjnych i ekonomiczno-finansowych.

W imieniu zespołu autorskiego artykułu pod tytułem 
„Wkład Katedry Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle 
AGH do dydaktyki i badań naukowych w zakresie zarządza-
nia i inżynierii produkcji w przemyśle wydobywczym” oraz 
w imieniu własnym

Prof. dr hab. inż. Roman Magda


