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Streszczenie: Wydobycie węgla w głębinowej kopalni wymaga powiązanych technologicznie 9 

procesów i wykonywanych jednocześnie prac w rozległej sieci wyrobisk podziemnych,  10 

do których należy dostarczyć niezbędny materiał, części maszyn i urządzeń. Ze względu na 11 

trudne warunki górniczo-geologiczne potrzeby transportowe charakteryzują się dużą 12 

zmiennością. Sprawny system transportu jest kluczowy dla utrzymania nieprzerwanego 13 

procesu produkcji, natomiast właściwe zarządzanie realizacją zadań transportowych jest 14 

konieczne dla optymalnego funkcjonowania systemu transportu. W artykule opisano genezę 15 

zmienności potrzeb transportowych, w odniesieniu do otocznia naturalnego, jak i techno-16 

logicznego. Na podstawie analizy pracy przykładowego układu transportu usystematyzowano 17 

potrzeby transportowe oraz określono jak kształtuje się ich poziom zmienności. 18 

Przeanalizowano metody zarządzania, wskazując na zarządzanie strategiczne jako działanie 19 

umożliwiające sterowanie procesami transportowymi z szerokiej perspektywy całościowego 20 

ujęcia zakładu produkcyjnego, uwzględniając wpływ otocznia. Przeanalizowano możliwość 21 

zwiększenia stopnia swobody wykonywania planu transportu na poszczególnych szczeblach 22 

decyzyjnych jako możliwość adaptacji do zmienności potrzeb transportowych. Wnioski  23 

z powyższych rozwiązań nakreśliły sposób zarządzania realizacją zadań transportowych  24 

w zmiennym środowisku kopalni podziemnej zapewniając optymalizację systemu transportu 25 

podziemnego. 26 

Słowa kluczowe: transport kopalniany, logistyka, zarządzanie transportem, górnictwo 27 

podziemne. 28 

  29 
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STRATEGIC MANAGEMENT OF TRANSPORT TASKS REALIZATION 1 

OF AN UNDERGROUND TRANSPORT SYSTEMS WORKING  2 

IN HARD COAL MINE  3 

Abstarct: Coal extraction in hard coal mine require technologically connected processes and 4 

simultaneously performed tasks in wide network of underground pits, which include supply of 5 

necessary materials, machine parts and devices. Due to difficult mining and geological 6 

conditions, transport requirements are extremely variable. Efficient transport system is crucial 7 

for continuous production process, however appropriate management of transport tasks 8 

realization is necessary for optimal operation of transport system. Article presents origins of 9 

transport requirements variability in relation to natural and technological environment. On the 10 

basis of work analysis of exemplary transport system, transport requirements were structured 11 

and defined how transport system level of variability is formed. Management methods were 12 

analysed, pointing to strategic management as operation that allows to control transport 13 

processes from a broad perspective of comprehensive recognition of production plant, having 14 

regard to environment impact. Possibility of increasing margin of discretion of transport plan 15 

implementation at various decision levels as possibility of adaptation to transport requirements 16 

variability was examined. Conclusions of mentioned solutions delineated a way of management 17 

of transport task implementation in volatile underground mine environment. This ensured 18 

underground transport system optimization. 19 

Keywords: underground transport, logistic , transport management, underground mining. 20 

1. Charakterystyka środowiska kopalni podziemnej w ujęciu procesów 21 

transportowych 22 

W każdej dziedzinie przemysłu proces produkcji wymaga dostaw materiałów czyli generuje 23 

potrzebę transportową, która realizowana jest przez system transportu (Rydzkowski, 24 

Wojewódzki, Król, 1997). Podziemna kopalnia węgla kamiennego w celu prowadzenia procesu 25 

produkcji, wydobycia węgla, wykonania robót przygotowawczych, wymaga nieustannego 26 

strumienia materiałów, które należy dostarczyć z powierzchni do podziemnych wyrobisk. 27 

Transport materiałów stwarza wiele problemów nie tylko z uwagi na masę ale także ze względu 28 

na różnorodność wymiarów, kształtu i stanu fizycznego ładunków (Antoniak, 1990). 29 

Współczesne kopalnie w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym charakteryzują się skompliko-30 

wanymi uwarunkowaniami górniczo-geologicznych (Cyfert, Dyduch, Latusek-Jurczak, 31 

Niemczyk, Sopińska, 2014), prowadzenie wydobycia węgla w takich warunkach generuje 32 

zmienne jakościowo i ilościowo potrzeby materiałowe. Użytkowania maszyn i urządzeń  33 

w warunkach dołowych charakteryzuje skrócenie czasokresów obsługi technicznej i wymian 34 

podzespołów ulegających przyspieszonemu zużyciu eksploatacyjnemu, powoduje to 35 

konieczność transportu części zamiennych. Występuje również zwiększone ryzyko awarii 36 

energomechanicznej danego urządzenia, które stanowiąc element łańcucha technologicznego 37 
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może spowodować wstrzymanie produkcji. W takiej sytuacji konieczna jest niezwłoczna 1 

naprawa zazwyczaj generująca potrzeby transportowe o nadrzędnym priorytecie. Ponadto, 2 

obecnie wydobycie węgla kamiennego w tym rejonie odbywa się w najwyższych kategoriach  3 

i stopniach zagrożeń naturalnych, pożarowych, metanowych, tąpaniami i klimatycznym 4 

(Zorychta, Burtan, 2008), co wymaga prowadzania w szerokim zakresie profilaktyki 5 

przeciwdziała wzrostowi poziomu zagrożenia. Takie prace, również wymagają szybkiego 6 

dostarczenia niezbędnych materiałów, często są to potrzeby transportu charakteryzujące się 7 

nagłym wystąpieniem i odległą lokalizacją względem głównych dróg transportu. 8 

Współczesne kopalnie nadal charakteryzuje koncentracja wydobycia czyli ekonomicznie 9 

uzasadniona tendencja pozyskiwania jak największego wydobycia z możliwe najmniejszej 10 

liczy jednostek eksploatacyjnych (Zorychta, Burtan, 2008) w tym celu dąży się do 11 

zoptymalizowania zasobów i nakładów na jednostki, oddziały pomocnicze. Pożądane jest aby 12 

system transportu, który wymaga stałych nakładów i angażuje licznych pracowników został 13 

zoptymalizowany tak aby w możliwe największym stopniu oraz możliwie długim i stałym 14 

okresie czasu wykorzystywał maksymalne możliwości transportowe (wydajność, 15 

przepustowość). Charakterystyczną cechą kopalni głębinowej jest ryzyko, wystąpienia 16 

zdarzenia awaryjnego lub katastroficznego o podłożu zagrożeń naturalnych np. ze względów 17 

pożarowych, powodującego wyłączenie części dróg transportowych bądź całych rejonów,  18 

z jednoczesnym utrzymaniem bądź wzrostem potrzeb transportowych dla innych lokalizacji. 19 

Co wymaga szybkiego działania technicznego i organizacyjnego w celu wytyczenia 20 

alternatywnego układu transportu. 21 

Przedstawione powyżej skrajnie zmienne i trudno przewidywalne warunki wykonywania 22 

jednocześnie wielu robót generuje również zmienne i w niewielkim stopniu przewidywalne 23 

potrzeby materiałowe. Tak zmienne środowisko nie ma odpowiednika pośród innych gałęzi 24 

przemysłu, dlatego wypracowane i powszechnie stosowane modele zaopatrzenia, zachowana 25 

łańcuchów dostaw, logistyki mogą być stosowane tylko w ograniczonym zakresie wobec 26 

systemów transportu podziemnego. Pewne podobieństwa w nieprzewidywalność i zmienność 27 

potrzeb transportowych można dostrzec w logistyce operacji wojskowych, gdzie systemy 28 

koordynacji transportu, logistyka, muszą zapewnić dostawę niezbędnych środków bojowych  29 

w bardzo zmiennych warunkach zapotrzebowania oraz należy uwzględnić możliwość trudno 30 

przewidywalnego odziaływania nieprzyjaciela na infrastrukturę logistyki oraz strumienie 31 

przepływu środków materiałowych (Brzeziński, 2005, Jałowiec, 2013). 32 

Istota systemu logistycznego to dostarczanie odpowiednich materiałów w odpowiedniej 33 

ilości, w odpowiednie miejsce, w odpowiednim czasie (Piasecki, 2009). W kopalni węgla 34 

kamiennego szczególnego znacznie nabiera powiązanie miejsca i czasu ponieważ wynikiem 35 

wydobycia węgla, robót przygotowawczych jest zmiana położenia wyrobisk w funkcji czasu. 36 

Przykładowo środki profilaktyki przeciwpożarowej niedostarczone w odpowiednim czasie  37 

i miejscu podczas biegu ściany mogą spowodować wystąpienie pożaru endogenicznego przy 38 

pracach zbrojeniowo-likwidacyjnych. 39 
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 1 

Rysunek 1. Model potrzeb transportowych w kopalni podziemnej, przykładowe prace wymuszające 2 
potrzeby materiałowe o różnym priorytecie oraz różnej przewidywalności, angażujące system transportu 3 
podziemnego. Opracowanie własne. 4 

Na Rysunku 1 przedstawiono model potrzeb transportowych w kopalni podziemnej, 5 

przedstawiono prowadzone jednocześnie prace w odległych rejonach wymuszające różne 6 

potrzeby transportowe, które zostały scharakteryzowane dwoma parametrami. Pierwszy, jest to 7 

priorytet realizacji zadania transportowego opisany w skali trzystopniowej, A – nadrzędny, 8 

który należy realizować w pierwszej kolejności, jest to na przykład dostarczanie materiałów 9 

koniecznych do neutralizacji zagrożenia pożarowego. Stopień B – wysoki, to materiały 10 

niezbędne do utrzymania produkcji, czyli np. obudowa ŁP transportowana do przodka 11 

drążonego wyrobiska chodnikowego. Stopień C – niski, to pozostałe potrzeby transportowe. 12 

Drugim parametrem jest przewidywalność również w skali trzystopniowej, gdzie pierwszy 13 

stopień to przewidywalność; I – wysoka, np. dostarczanie materiałów do zaplanowanej 14 

zabudowy rurociągu. Stopień II – przeciętna, to potrzeby transportowe, które można 15 

przywidzieć jednak występuje pewny zakres zmienność potrzeb, jest to np. bieżący transport 16 

materiałów niezbędnych do prowadzenia ściany. Stopień III – to potrzeby, których nie można 17 

przewidzieć, jednak należy uwzględniać, że mogą wystąpić jest to np. transport pomocy 18 

medycznej lub poszkodowanego w wypadku. Ten model uwidacznia złożoność potrzeb 19 

transportowych, które przy opisanych powyżej ograniczeniach wynikających z optymalizacji 20 

możliwości transportowych wymuszają określenie poziomu zmienności potrzeb oraz 21 

opracowania efektywnego sposobu zarządzania realizacją zadań transportowych. 22 
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2. Poziom zmienności potrzeb transportowych w podziemnych systemach 1 

transportu 2 

W celu określenia poziomu zmienności potrzeb materiałowych, przeprowadzono analizę 3 

zapotrzebowania na potrzeby transportowe przykładowego rejonu, w którym była 4 

eksploatowana jedna ściana. Założono, że eksploatacja będzie odbywać się w warunkach 5 

przeciętnych, czyli ściana po zakończeniu rozruchu oraz przed zbliżaniem się do linii 6 

zatrzymania, eksploatacja niewymagająca rozbudowanej profilaktyki przeciwpożarowej. 7 

Transport zapewniony był poprzez układ transportu kolejkami podwieszonymi z napędem 8 

własnym spalinowym, który umożliwiał zrealizowanie w ciągu doby czterech kursów w dzień 9 

roboczy. Zestaw transportowy był skonfigurowany z dziesięciu wciągarek hydraulicznych, 10 

czyli było dziesięć punktów podwieszeń ładunków. Analizując raporty z realizacji zadań 11 

transportowych były zliczane kursy i zajętość punktów podwieszeń materiałem z danej grupy. 12 

Okres przeprowadzania obserwacji wynosił dwanaście tygodni. Grupy materiałów zostały 13 

wyznaczone zgodnie z przedstawionym powyżej modelem. Pierwsza grupa to materiały 14 

niezbędne do zapewnienia utrzymania produkcji priorytet stopnia B – wysoki, charakteryzujące 15 

się przeciętną przewidywalnością – stopień II. Grupa druga to materiały do utrzymania rejonu, 16 

wykonania zaplanowanych prac, np. taśmy przenośnikowe, krążniki, rury, armatura, szyny, 17 

spoiwa mineralne, opisane priorytetem C – niski, oraz przewidywalnością stopień I – wyskoki. 18 

Ostatnia trzecia grupa to materiały o charakterze specjalnym, np. podzespoły energo-19 

maszynowe do usuwania awarii lub środki do zwalczania gwałtownego wzrostu zagrożeń 20 

naturalnych, scharakteryzowane priorytetem A – nadrzędny, przewidywalnością niską. 21 

 22 

Rysunek 2. Zmienności potrzeb transportowych, zależność uśrednionego tygodniowego wykorzystania 23 
podwieszeń zastawu transportowego podczas doby w dzień roboczy w okresie dwunastu tygodni biegu 24 
ściany. Opracowanie własne. 25 
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Na rysunku 2 przedstawiono jak kształtowała się zmienność realizacji zadań transpor-1 

towych, przyjęto wartości uśrednione dla każdego tygodnia roboczego ze względu na duże 2 

wahania dobowe. Widoczne jest, że potrzeba transportu materiałów o charakterze specjalnym 3 

wstępowała w każdym tygodniu, mimo, że z założenia jest to potrzeba nieprzewidziana  4 

w zakresie ilości jak i jakości materiałów. Można dostrzec, że wystąpienie potrzeb grupy III 5 

(specjalne) skojarzone było ze spadkiem zapotrzebowania materiałów grupy I, spowodowane 6 

było to zmniejszonym postępem ściany na skutek awarii energomechanicznej bądź lokalnym 7 

wzrostem trudności warunków górniczo-geologicznych, wymuszającym nieprzewidziane 8 

potrzeby transportowe. Dopiero znaczny wzrost potrzeb specjalnych lub utrzymywanie się ich 9 

przed dłuższy czas, oddziaływało na potrzeby grupy II. Występowały również sytuacje, gdzie 10 

dogodne warunki eksploatacji ściany wymuszały większe potrzeby grupy I, kosztem grupy II. 11 

 12 

Rysunek 3. Zestawienie ilościowe potrzeb transportowych dla przykładowej ściany i przodka 13 
wyrobiska chodnikowego. 14 

Na rysunku 3 przedstawiono zmiany potrzeb w ujęciu ilościowym. Można dostrzec,  15 

że ściana w całym okresie generowała potrzeby transportowe w zakresie ilościowym ziemne  16 

w niewielkim stopniu, natomiast przodek wyrobiska chodnikowego charakteryzował się 17 

dużymi zmianami ilościowymi potrzeb. Powodem było to, że ściana jako kluczowy element 18 

wykonawczy procesu produkcji cały czas generowała potrzeby transportowe, w przypadku 19 

stanów awaryjnych starano się jak najszybciej przywrócić bieg ściany dostarczając części 20 

zamienne, oraz niezbędny materiał, powodowało to optymalne wykorzystanie układu 21 

transportu w zakresie wydajności. Natomiast dla przodka wyrobiska chodnikowego 22 

wystąpienie zaburzeń geologicznych czy okresowy wzrost zagrożeń naturalnych powodował 23 

organicznie potrzeb na spowolniony postęp, z jednoczesnym brakiem innych potrzeb w tym 24 

miejscu. 25 
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3. Zarządzanie realizacją zadań transportowych w systemach transportu 1 

podziemnego 2 

Zarządzanie w potocznym znaczeniu odnosi się do przedsiębiorstwa jako całości, natomiast 3 

w literaturze w uogólnionym znaczeniu to zespół czynności, decyzji oddziałujących w sposób 4 

sterując na dany proces, strukturę. Podstawowe funkcje zarządzania to planowanie, 5 

organizowanie, kierowanie i kontrola (Strużycki, 2008) Wobec łańcucha dostaw materiałów do 6 

utrzymania produkcji czy przepływów materiałów surowców, dla procesów logistyki również 7 

stosowana jest terminologia zarządzania (Rutkowski, 2004, Cyfert, Dyduch, Latusek-Jurczak, 8 

Niemczyk, Sopińska, 2014). Sterowanie procesem transportu podziemnego materiałów  9 

w kopalni węgla kamiennego w zakresie realizacji zadań transportowych również można 10 

określić mianem zarządzania, gdyż wykonywane są podstawowe funkcje zarzadzania, 11 

przedawnione na Rysunku 2 oraz jest to złożony zespół czynności podejmowania decyzji.  12 

W zarządzaniu procesami logistycznymi można wydzielić szczeble strategiczny, taktyczny, 13 

operacyjny. Pamiętać należy, że wyróżnienie strategicznego i operacyjnego szczebla 14 

zarządzania procesami logistycznymi zależy od bardzo wielu czynników, wynikających 15 

głównie ze specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej danego przedsiębiorstwa 16 

(Świerczek, 2006). Dla rozpatrywanego przypadku kopalni podziemnej, przyjęto; szczebel 17 

operacyjny – dozór zmianowy bezpośrednio kierujący zespołami wykonawczymi, 18 

pracownikami fizycznymi obsługującymi środki transportu, zasadniczy okres odziaływania to 19 

zmiana robocza. Szczebel taktyczny, sztygar oddziałowy (Kierownik Oddziału), kierując 20 

dozorem na poszczególnych zmianach, zasadniczy horyzont czasu sterowania dobowy. 21 

Szczebel strategiczny Kierownik Robót ds. Transportu Dołowego, dozór wyższy, kierowanie 22 

podległymi sztygarami oddziałowymi poszczególnych oddziałów zaangażowanych w transport 23 

podziemny, sterowanie procesem transportu podziemnego, długi miesięczny czy kwartalny 24 

czas oddziaływania. 25 

W systemach transportu podziemnego w analizowanych kopalniach dominującym 26 

sposobem zarzadzania, realizacją potrzeb transportowych, była krótkookresowa koncepcja 27 

tworzona na szczeblu taktycznym (Rysunek 4), której wynikiem jest plan dobowy realizacji 28 

zadań transportowych. Opracowanie każdego dnia na pierwszej zmianie, na podstawie potrzeb 29 

zgłaszanych przez poszczególne oddziały oraz na podstawie aktualnych możliwości układów 30 

transportu, tj. stanu taboru oraz stanu dróg transportowych. 31 
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 1 

Rysunek 4. Schemat procesu zarządzania realizacją zadań transportowych w systemie transportu 2 
podziemnego. Opracowanie własne. 3 

Opracowany plan dobowy na rannej zmianie, mimo krótkiego okresu obwiązywania, 4 

odznaczał się zmiennością na poszczególnych zmianach. Uśrednione wartości zostały 5 

przedawnione na rysunku 5, gdzie można zaobserwować, że w przypadku nocnej zmiany 6 

zmienność sięgała 50%. 7 

 8 

 9 

Rysunek 5. Poziom realizacji planu dobowego transportu na poszczególnych zmianach dla cztero-10 
zmianowego systemu pracy. Opracowanie własne. 11 

Realizacja zadań transportowych na podstawie bieżących potrzeb materiałów w pełni 12 

dostosowuje się do zmiennych chwilowych potrzeb jednak występuje ryzyko, że realizacja 13 

przed dłuższy okres czasu zwiększonej ilości potrzeb o charakterze specjalnym lub o wysokim 14 

priorytecie, spowoduje brak realizacji zadań o mniszym priorytecie. Odczuwalne będzie to 15 

zwłaszcza wobec prac, które należy wykonać w odpowiem czasie, które są elementem procesu 16 

technologicznego lub prace wymagające bieżących dostaw materiałów. Skutkować będzie to 17 

niekorzystnym pośrednim oddziaływaniem na procesy technologiczne a w afekcie na spadek 18 

produkcji. Krótkookresowy plan sporządzany każdego dnia generuje utrudnienia w postaci 19 
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organizacji czasu pracy, skompletowanie raportów dnia poprzedniego opracowanie koncepcji  1 

i planu na dzień obecny, każdorazowo wymaga to wysiłku intelektualnego oraz niezbędnego 2 

czasu co w przypadku rozpoczęcia pracy o tej samem porze powoduje, że stopień operacyjny 3 

– pracownicy fizyczni, polecenia mogą otrzymywać z opóźnieniem, co utrudni realizację zadań 4 

transportowych. 5 

Pierwszym nasuwającym się rozwiązaniem jest zwiększenie możliwości transportowych 6 

układów transportu poprzez zwiększenie ilości środków transportu, jednak system transportu 7 

kopalnianego to łańcuch powiązanych układów transportu, gdzie zmiana wydajności jednego 8 

ogniwa wymusza kolejne zmiany, ponadto zwiększenie ilości środków transportu generuje 9 

zwiększenie nakładów na eksploatację taboru oraz zwiększenie kosztów osobowych, kolejny 10 

operator ciągnika, kolejni pracownicy obsługi technicznej. Pozwoliłoby to uzyskać zwiększenie 11 

wydajności i przepustowości systemu transportu jednak w dłuższym okresie czasu nie byłyby 12 

w pełni wykorzystywane możliwości techniczne systemu. Zaproponowanym rozwiązaniem jest 13 

wprowadzenie zmian w zarzadzaniu realizacją zadań transportowych. 14 

4. Strategiczne zarządzanie realizacją zadań transportowych 15 

Cechą zarządzania strategicznego jest uwzględnienie oddziaływania otocznia na dany 16 

proces. Strategiczny wymiar zarządzania procesami logistycznymi polega na podejmowaniu 17 

decyzji i działań, w rezultacie których następuje tworzenie i implementowanie strategii 18 

logistycznych na niższe szczeble (Świerczek, 2006; Bogdaniecko, 2010). Zaproponowaną 19 

zmianą sposobu zarzadzania jest ustalenie wiodących wytycznych realizacji zadań 20 

transportowych o charakterze długookresowym, miesięcznym, kwartalnym, na najwyższym 21 

szczeblu oraz zwrócenie szczególnej uwagi na odziaływanie otocznia w tym przypadku 22 

zmiennego środowiska kopalni podziemnej. Dla podkreślania idei spojrzenia z szerokiej 23 

perspektywy uwzględniania odziaływania systemu i otocznia oraz wytyczania kierunków  24 

i dynamicznego sterownia użyto terminu „strategiczne” wobec powyższego sposobu 25 

zarzadzania realizacją zadań transportowych. Ocena skutków decyzji z perspektywy dłuższego 26 

czasu i powiązanych uwarunkowań, które wyznaczają dodatkowe kryteria oceny powoduje, że 27 

decyzja jest bliższa rozwiązaniu optymalnemu (Cabała, 2014) Zarządzanie procesami 28 

logistycznymi złożonymi lub takimi na które oddziałuje wiele czynników należy prowadzić  29 

z poziomu szerokiej perspektywy funkcjonowania całego zakładu rozpatrzenia rzeczywistości 30 

na wszystkich poziomach współzależności (Gierszewska, Olszewska, 2013, Stabryła, 2000). 31 

Zmiana dotyczy całego procesu zarówno w fazie planowania, organizowania oraz kontroli. 32 

Opracowanie koncepcyjnego planu długoterminowego, gdzie wyszczególnione są wiodące 33 

źródła potrzeb transportowych: fronty eksploatacyjne, roboty przygotowawcze, prace 34 

zbrojeniowo-likwidacyjne, prace remontowe, konserwacyjne oraz wszelkie prace, które można 35 
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zaplanować z wyprzedzeniem, opisane lokalizacją, czasem oraz szacunkowymi potrzebami. 1 

Istotną zmianą jest też zastosowanie bufora zadań, czyli rejestrowanie i katalogowanie zadań 2 

planowanych a niezrealizowanych oraz zgłaszanie potrzeb, które nie są uwzględnione  3 

w aktualnym planie dobowym. Następnie będą uwzględniane w sporządzaniu planu dobowego 4 

na kolejny dzień. Ma to szczególne znaczenie w opisanej już konieczności realizacji zadań  5 

w odpowiednim miejscu i czasie. Plan dobowy rozszerzony został o plan zadań opcjonalnych, 6 

które mogą być zamiennie zrealizowane w przypadku wystąpienia braku możliwości 7 

wykonania zadania z planu dobowego. 8 

Większy nacisk położony jest na proces kontroli, który w zarządzaniu strategicznym 9 

stanowi sprzężenie zwrotne (Bogdaniecko, 2010) zapewnia ocenę i diagnozę stanu istniejącego, 10 

wykrycie wszelkich nieprawidłowości (Bienioka, 2001), częściowo realizowany jest przez 11 

bufor zadań opisany powyżej. Jednak podstawą jest raport zmianowy i zsumowany dobowy, 12 

który jest źródłem cennych informacji o możliwościach transportowych i własnościach 13 

adaptacyjnych układu transportu, ważne jest żeby był monitorowany w dłuższym okresie czasu, 14 

aby można dostrzec trend własności układu transportu. 15 

 16 

Rysunek 6. Schemat procesu zarządzania realizacją zadań transportowych w systemach podziemnych 17 
– zaproponowany sposób zarządzania strategicznego. Opracowanie własne. 18 
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Przygotowanie planu strategicznego nie może odbyć się bez współpracy osób kierownictwa 1 

poszczególnych działów organizacyjnych kopalni, które będą generowały potrzeby transpor-2 

towe dlatego ważne jest, aby możliwie dokładnie przywidzieć przyszłe potrzeby czy 3 

zaplanować prace, a przede wszystkim podczas składania bieżących potrzeb mieć na uwadze 4 

główne założenia koncepcyjne. Przytaczana już zmienność środowiska kopalni powoduje,  5 

że w tym przypadku dużego znaczenia nabiera kreatywność osób podejmujących decyzję, która 6 

jest kluczowa w strategicznym zarządzaniu (Polowczyk, 2014). 7 

5. Swoboda realizacji zadań transportowych 8 

Jak na początku opisano środowisku kopalni podziemnych charakteryzuje się dużą 9 

zmiennością potrzeb transportowych. Zastosowanie planu strategicznego i zobrazowania 10 

długoterminowego, pozwala uniknąć pomijania mniej priorytetowych a równie istotnych 11 

potrzeb, jednak aby zapewnić zwiększanie adaptowalności do zmiennego środowiska, 12 

zaproponowano zwiększenie stopnia swobody na niższych poziomach, tj. operacyjnym  13 

i taktycznym. 14 

Efektem jest kompilacja pozornie dwóch sprzecznych rozwiązań, paradoks planu 15 

długoterminowego oraz adaptacji do potrzeb w danym momencie czasu. Paradoks  16 

w zarządzania w systemie transportu kopalnianego nie jest wyjątkiem, paradoks i wielo-17 

znaczność występuje w wielu strategiach zarzadzania opracowanych przez menadżerów 18 

czołowych przedsiębiorstw (Polowczyk, 2014). Struktura organizacyjna działów i oddziałów 19 

odpowiadających za transport podziemny ma charakter hierarchiczny (Rysunek 7). Poprzez 20 

przekazanie uprawnień i odpowiedzialności za realizację zadań zapewnia się swobodę działania 21 

niższego szczebla umożliwiając wykazanie inicjatywy i wykorzystanie optymalnie sytuacji 22 

chwilowej. Wymaga to spełnienia warunków – podwładny musi w pełni zrozumieć zamiar 23 

przełożonego – przełożony musi mieć świadomość sytuacyjną procesu w swoim obszarze 24 

odpowiedzialności (Kręcikija, Wołejszo, 2007). Dla zachowania planu strategicznego ważne 25 

jest aby ustalić ramy swobody, w tym celu plan dobowy zostaje rozszerzony o zadania 26 

opcjonalne (Rysunek 6), zadania które można zrealizować zachowując główny kierunek planu 27 

strategicznego. 28 
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 1 

Rysunek 7. Hierarchiczna struktura organizacyjna działu odpowiadającego za transport podziemny. 2 
Opracowanie własne. 3 

Zaproponowany zakres znajomości planu oraz zakres swobody realizacji zadań na poziomie 4 

poszczególnych szczebli zarządzania został przedstawiony na Rysunku 7 oraz w Tabeli 1  5 

i Tabeli 2. Została przyjęta pięciostopniowa skala opisująca znajomość planu (Tabela 1). 6 

Najniższym stopniem jest świadomość, że działania mają charakter celowy, są zaplanowane, 7 

kolejnym jest znajomość głównych celów planu, następnie znajomość sposobu realizacji 8 

poszczególnych zadań, kolejno znajomość charakteru i zakresu wzajemnego oddziaływania  9 

z otoczeniem (środowiskiem działania), ostatni stopień – najwyższy, gdy osoba jest autorem 10 

planu czyli zna wszystkie zależności planu oraz wie na jakiej podstawie zostały odrzucane 11 

alternatywne rozwiązania w drodze tworzenia planu. 12 

Tabela 1. 13 
Opis pięciostopniowej skali znajomości planu, z poziomu osoby wdrażającej plan 14 

Stopień 

znajomości 

Wie, że działania 

są zaplanowane 

Zna cele 

wiodące 

Zna sposoby 

realizacji 

Zna czynniki otoczenia 

wpływające na 

możliwość realizacji 

Jest autorem 

planu 

1 Tak Nie Nie Nie Nie 

2 Tak Tak Nie Nie Nie 

3 Tak Tak Tak Nie Nie 

4 Tak Tak Tak Tak Nie 

5 Tak Tak Tak Tak Tak 

Źródło: opracowanie własne. 15 



Zarządzanie strategiczne realizacją zadań transportowych… 73 

Stopnie swobody zostały opisane również w skali pięciostopniowej. Najniższym stopniem 1 

jest konieczność realizacji zadań w ustalonej kolejności oraz wykonywanie czynności  2 

w obrębie każdego zadnia krok po korku, dla kolejnego stopnia zmianą jest opasanie 3 

wytycznych do realizacji zadań jednak brak koniczności zachowania kolejności czynności. 4 

Kolejnym stopniem jest dowolność sposobu realizacja zadań – potrzebne jest tylko określenie 5 

celu zadnia bez opisu sposobu wykonania, nie ma wymogu zachowania kolejności wykonania 6 

zadań. Następny stopnień umożliwia realizację zamiennie lub dodatkowo innego z zadań z puli 7 

zadań wyznaczonych przez przełożonego. Ostatnim stopniem jest możliwość wykonania 8 

zadania z wysłanej inicjatywy z zachowaniem kierunku działania. 9 

Tabela 2. 10 
Opis pięciostopniowej skali swobody realizacji planu, z poziomu osoby wdrażającej plan 11 

Stopień 

swobody 

realizacji 

planu 

Ściśle określona 

kolejność 

wykonywania 

czynności 

każdego zadania 

Zachowanie 

kolejności 

zadań 

Dowolność 

sposobu 

realizacji 

każdego 

zadania 

Możliwa 

zmiana zadań 

z puli zadań 

opcjonalnych 

Możliwe wykonanie 

zadań z własnej 

inicjatywy z zacho-

waniem kierunku 

działania 

1 Tak Tak Nie Nie Nie 

2 Nie Tak Nie Nie Nie 

3 Nie Nie Tak Nie Nie 

4 Nie Nie Tak Tak Nie 

5 Nie Nie Tak Tak Tak 

Źródło: opracowanie własne. 12 

 13 

Rysunek 7. Proponowany zakres znajomości planu oraz stopnie swobody w zarządzaniu realizacją 14 
zadań transportowych. 15 

Na Rysunku 7 przedstawiono zaproponowany zakres swobody wobec poszczególnych 16 

szczebli zarządzania. Widoczne jest na szczeblu operacyjnym obdarzenie wysokim stopniem 17 

swobody w zakresie planu zadaniowego i zmianowego oraz szczegółowa znajomość tych 18 

planów. Atrybutem szczebla taktycznego jest plan dobowy i zmianowy, natomiast szczebla 19 
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strategicznego plan strategiczny i częściowo plan dobowy. Celem jest optymalne 1 

wykorzystanie bieżących uwarunkowań zachowując wytyczne szczebla strategicznego. 2 

Wdrażając zwiększanie szczebla swobody poszczególnych szczebli decyzyjnych, 3 

zaobserwowano, że kluczowym elementem jest uzyskanie wysokich kompetencji osób szczebla 4 

operacyjnego i taktycznego. Szczególnie ważne jest rozumienie sposobu funkcjonowania 5 

systemu transportu oraz znajomość głównych wytycznych planu, rozszerzenie kompetencji 6 

powoduje poczucie współodpowiedzialności za realizację głównych wytycznych, które 7 

stanowią czynnik motywujący zwiększający efektywność pracowników oraz pobudzający do 8 

rozwijania swojej wiedzy i umiejętności (Juchowicz, 2010). Ważne jest również odpowiednie 9 

komunikowanie obranej strategii od najwyższego szczebla do najniższego, najważniejszy jest 10 

jasno określony zasadniczy kierunek, natomiast dokładne zależności i sposób realizacji 11 

odpowiedni do zakresu obowiązków (Jones, 2010). 12 

Wnioski 13 

Przedstawione rozwiązania w zakresie zarządzania realizacją zadań transportowych oraz 14 

odpowiedni dobór stopnia swobody pozwalają zoptymalizować prace sytemu transportu 15 

podziemnego w kopalni węgla kamiennego, zapewniając utrzymanie ciągłości produkcji. 16 

Najważniejsze wnioski z niniejszego opracowania zostały przedstawione poniżej. 17 

1. Środowisko kopalni podziemnej węgla kamiennego cechuje duża zmienność i współ-18 

występowanie potrzeb transportowych oraz ryzyko wyłączania części dróg transpor-19 

towych. 20 

2. W analizowanym przykładzie największe wahania jakościowe potrzeb transportowych 21 

dotyczą eksploatacji ścian, natomiast największe wahania w zakresie ilościowych 22 

przodków drążonych wyrobisk chodnikowych. 23 

3. Potrzeby transportowe nieprzewidziane, specjalne, występują bardzo często, można 24 

założyć że będą zawsze występować na pewnym poziomie. 25 

4. Wprowadzenie zarządzania strategicznego pozwala uniknąć zaniedbania potrzeb 26 

transportowych o niskim priorytecie oraz na poprawę efektywności poziomu realizacji 27 

potrzeb transportowym w dłuższym okresie czasu. 28 

5. Zwiększenie stopnia swobody niższego szczebla skojarzone ze strategicznym 29 

zarządzaniem pozwala zwiększyć możliwości adaptacji do zmiennych potrzeb 30 

transportowych. 31 

6. Zwiększenie stopnia swobody niższych szczebli decyzyjnych wymaga wysokich 32 

kompetencji pracowników oraz sprawnego przepływu informacji – wizji, strategii 33 

pomiędzy poszczególnymi szczeblami. 34 
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Kopalnia głębinowa górnictwa węgla kamiennego jest specyficzną branżą przemysłu. 1 

Przedstawione rozwiązania w zakresie zarządzania mogą znaleźć zastosowanie w sytuacjach, 2 

gdzie występuje niska przewidywalność i powtarzalność potrzeb transportowych, jak we 3 

wspomnianej logistyce operacji wojskowych czy logistyce usuwania następstw zdarzeń 4 

katastroficznych. 5 
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