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RECENZJA

pracy doktorskiej mgr inz. Doroty Lochanskiej pt.
"Metoda dostosowania regionalnego wydobycia

kruszyw piaskowo-zwirowych do struktury popytu"

1. Podstawa formalna recenzji

Przedmiotowa recenzje rozprawy doktorskiej mgr inz. Doroty Lochanskiej pt.
"Metoda dostosowania regionalnego wydobycia kruszyw piaskowo-zwirowych
do struktury popytu" opracowalem jako recenzent wyznaczony przez Rade
Wydzialu Górnictwa i Geoinzynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Zlecenie w tej sprawie wystosowal do mnie Dziekan Wydzial Górnictwa i
Geoinzynierii AGH - prof. dr hab. inz. Piotr Czaja w dniu 28 listopada 2014 r.

Przedmiotowa recenzja zostala wykonana zgodnie z wymogami obowiazujacej
Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz stopniach i tytule
w zakresie sztuki wraz z pózniejszymi zmianami. Zgodnie z ustawa (art. 13)
rozprawa doktorska "powinna stanowic oryginalne rozwiazanie problemu naukowego
(00') oraz wykazywac ogólna wiedze teoretyczna kandydata w danej dyscyplinie
naukowej oraz umiejetnosc samodzielnego prowadzenia pracy naukowej".

Stwierdzam, ze przedstawiona rozprawa pod wzgledem merytorycznym miesci
sie w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie górnictwo i geologia inzynierska.

2. Ogólna charakterystyka rozprawy

Przedmiotem recenzji jest rozprawa doktorska mgr inz. Doroty Lochanskiej pt.
"Metoda dostosowania regionalnego wydobycia kruszyw piaskowo-zwirowych do
struktury popytu", napisana pod kierunkiem prof. Marka Stryszewskiego z Wydzialu
Górnictwa i Geoinzynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Praca sklada sie z dziewieciu rozd~ialów, w tym Wprowadzenia oraz
Podsumowania i wniosków koncowych, jak równiez spisu literatury, spisu rysunków,
spisu tabel oraz dwóch zalaczników. Praca liczy 132 strony oraz 24 strony
zalaczników. Praca zawiera 43 rysunki i 27 tabel. W spisie literatury znajduje sie 124
pozycje literatury (w tym 12 opracowan niepublikowanych) oraz 4 zródla internetowe.

Struktura pracy jest ogólnie poprawna. Jej strona formalna jest
zasadniczo wlasciwa. Praca jest napisana poprawnym jezykiem zarówno pod
wzgledem merytorycznym. jak i stylistycznym. Pod wzgledem redakcyjnym
praca jest przygotowana bardzo starannie. Mozna zatem stwierdzic, ze autorka
rozprawy wykazala sie umiejetnoscia pisania prac o charakterze naukowym.
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3. Charakterystyka tematu oraz celu rozprawy

Tematyka rozprawy doktorskiej mgr inz. Doroty Lochanskiej pt. "Metoda
dostosowania regionalnego wydobycia kruszyw piaskowo-zwirowych do struktury
popytu" jest istotna zarówno z naukowego, jak i praktycznego punktu widzenia. Na
przestrzeni ostatnich kilkunastu lat powstalo stosunkowo niewiele prac na temat
bilansowania podazy i popytu dla danej grupy surowcowej w ujeciu regionalnym, z
uwzglednieniem kluczowego czynnika, jakim sa koszty transportu surowca (w tym
przypadku kruszywa) od producenta do odbiorcy. Jest to zagadnienie zlozone, co
wynika m.in. z braku dokladnych zródel informacji na temat ksztaltowania sie popytu
na surowce (w tym przypadku kruszywa zwirowe) w poszczególnych regionach, a
nawet w skali lokalnej, jak tez na temat ksztaltowania sie faktycznych przeplywów
tych surowców, zarówno pod wzgledem ilosci i kierunku, jak i uzywanego srodka
transportu. Zdecydowanie najbardziej dostepne sa informacje na temat lokalizacji
producentów (poszczególne kopalnie) oraz szacunkowej przynajmniej wielkosci
produkcji w poszczególnych kopalniach (wraz ze struktura asortymentowa) oraz w
skali calego regionu.

Celem rozprawy bylo okreslenie zasiegu bilansowania produkcji kruszyw
zwirowych z popytem na nie, celem minimalizacji pracy transportowej
potrzebnej na pokrycie popytu. Aby to osiagnac, Doktorantka podzielila prace na
trzy glówne etapy: etap 1 - analiza struktury wydobycia i produkcji kruszyw
zwirowych, z uwzglednieniem rozkladu bazy zasobowej oraz zmiennej jakosci
kopalin do produkcji tych kruszyw; etap 2 - analiza struktury popytu na kruszywa
zwirowe pod wzgledem wielkosci, jednorodnosci, ciaglosci i zmiennosci kierunkowej,
z uwzglednieniem przeslanek ksztaltowania sie takiej struktury popytu; etap 3 
analiza zagadnien zwiazanych z transportem analizowanych kruszyw, z powiazaniem
miejsc wydobycia i produkcji kruszyw z miejscami ich uzytkowania, z wyznaczeniem
ekonomicznych promieni odleglosci transportu przy wzieciu pod uwage aspektu
oplacalnosci stosowania róznych srodków transportu.

W nawiazaniu do tak zarysowanych celów pracy postawiono teze, ze:
"Bilansowanie podazy z popytem kruszyw zwirowych ma charakter lokalny.
Optymalne z punktu widzenia pracy transportowej sa bilanse podaz-popyt w
granicach administracyjnych województW'.

Problem naukowy rozwazany w pracy jest aktualny i wazny, gdyz
zaproponowanie wlasciwej metody bilansowania podazy i popytu na kruszywa w
skali regionu moze pozwolic na zaproponowanie optymalnych kierunków i wielkosci
przeplywu tych surowców w jego obrebie., co sluzyloby minimalizacji pracy
transportowej potrzebnej na dostarczenie kruszywa do odbiorców, a tym samym
ograniczeniu do minimum jego kosztów, a przy okazji - dzieki mniejszemu zakresowi
pracy transportowej - takze zmniejszeniu oddzialywania tej dzialalnosci na
srodowisko.

Zaproponowana przez Doktorantke metodyka bilansowania podazy z popytem
na kruszywa piaskowo-zwirowe w ujeciu regionalnym (przy zastrzezeniach, o których
mowa w punkcie 6), moze stanowic wlasnie takie narzedzie do optymalizacji
transportu kruszyw w obrebie regionu. Takie podejscie jest oryginalne i zgodne z
glównym celem pracy. Stanowi takze wklad w rozwój dyscypliny naukowej górnictwo
i geologia inzynierska, w szczególnosci w zakresie metod regionalnego bilansowania
podazy i popytu na surowce mineralne, w tym przypadku - kruszywa.
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Mozna zatem stwierdzic, ze postawiony cel pracy jest oryginalny, a
przedstawiony problem naukowy aktualny i - z reguly - sprecyzowany w
sposób jasny i jednoznaczny.

4. Ogólne omówienie pracy

Jak juz wczesniej wspomniano, rozprawa doktorska sklada sie z 9 rozdzialów,
w tym Wprowadzenia oraz Podsumowania i wniosków koncowych.

W trzech pierwszych rozdzialach Autorka uzasadnila znaczenie podjetej
tematyki, opisala stan badan nad bilansowaniem popytu i podazy kruszyw oraz
okreslila cel, teze oraz zakres i etapy pracy.

Rozdzial czwarty omawia krajowa baze zasobowa kruszyw piaskowo
zwirowych, geneze zlóz, rozklad zasobów bilansowych i przemyslowych,
zróznicowanie przestrzenne pod wzgledem ilosci i jakosci kruszyw w zlozach.

W rozdziale piatym analizie poddano strukture wydobycia kruszyw piaskowo
zwirowych w Polsce, z uwzglednieniem ich jakosci, technologii pozyskiwania,
wielkosci kopaln oraz miejsc koncentracji produkcji.

W rozdziale szóstym podjeto próbe okreslenia zwiazków pomiedzy popytem a
podaza omawianych kruszyw pod wzgledem ilosciowym, ale i jakosciowym, opisujac
metody i dotychczasowe próby bilansowania popytu z podaza, zwlaszcza w okresie
ostatnich dziesieciu lat. W rozdziale tym poruszono równiez kwestie regionalizacji
rynku kruszyw piaskowo-zwirowych oraz relacji miedzy wielkoscia i lokalizacja
zapotrzebowania na kruszywo a lokalizacja miejsc jego produkcji.

W rozdziale siódmym dokonano oceny ilosciowo-jakosciowej transportu
kruszyw piaskowo-zwirowych w odniesieniu do struktury popytu na nie. Poddano
analizie rodzaje realizowanego transportu kruszyw, relacje miedzy kosztami
transportu samochodowego i kolejowego, oraz okreslono strefy, w których popyt
zaspokajany jest dostawami kruszyw wylacznie za pomoca transportu
samochodowego (rynki lokalne i w obrebie danego regionu), oraz w duzym procencie
za pomoca transportu kolejowego (transport miedzyregionalny).

Rozdzial ósmy jest poswiecony rozwazaniom na temat metod dostosowania
regionalnego wydobycia kruszyw piaskowo-zwirowych do struktury popytu na nie,
okreslajac m.in. kierunki transportu samochodowego kruszyw w obrebie regionów,
wielkosci tych przewozów, w szczególnosci do duzych aglomeracji miejskich, jak
równiez kierunki i wielkosci przewozu tych kruszyw koleja pomiedzy regionami.
Rezultatem koncowym rozprawy jest propozycja algorytmu (metody) postepowania
majacego na celu optymalne dostosowanie .regionalnego wydobycia do struktury
popytu na te kruszywa. Algorytm ten musi uwzgledniac ocene wielkosci popytu
regionalnego, z okresleniem jego struktury, ciaglosci, jednorodnosci i zmiennosci
kierunkowej, ocene popytu na rynkach lokalnych i ponadlokalnych, ocene
przepustowosci dróg transportowych, wreszcie okreslenie faktycznych i optymalnych
miejsc wydobycia tych kruszyw, z uwzglednieniem istniejacej bazy zasobowej i
zdolnosci produkcyjnych.

W ostatnim rozdziale Autorka zawarla podsumowanie i wnioski koncowe.

5. Rozwiazanie postawionego problemu naukowego

Problem naukowy postawiony przez Autorke zostal rozwiazany przede
wszystkim w rozdzialach siódmym i ósmym. W rozdziale siódmym, uwzgledniajac
m.in. rodzaje mozliwe transportu kruszyw oraz ich koszty, a takze zgromadziwszy
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obszerne (choc ze zrozumialych wzgledów niepelne) informacje na temat tras i
odleglosci przewozu kruszyw transportem samochodowym oraz kolejowym z
wybranych kopaln, poddano ocenie i wyznaczono graniczne promienie
ekonomicznego przewozu kruszyw realizowanego transportem samochodowym i
kolejowym, a takze podano srednie rzeczywiste promienie przewozu kruszyw
zwirowo-piaskowych w poszczególnych województwach, które nie przekraczaja 70
km. W rozdziale ósmym poddano bardziej szczególowej analizie kierunki i wielkosc
dostaw tych kruszyw w obrebie poszczególnych województw, przy czym wyraznie
stwierdzono, ze popyt skupiony jest w aglomeracjach miejskich, a takze ze
czesciowo jest uzupelniany dostawami kolejowymi z innych województw. Pokuszono
sie takze o stwierdzenie, ze wielkosc dostaw pozostaje w zaleznosci od liczby
ludnosci w danej aglomeracji miejskiej. Rezultatem powyzszych analiz byl
zaproponowany algorytm (metoda) postepowania majacy na celu dostosowanie
regionalnego wydobycia omawianych kruszyw do wystepujacej w danym regionie
struktury popytu.

Za oryginalne osiagniecia Autorki pracy uznalbym:
• Zgromadzenie obszernej bazy informacji na temat tras i odleglosci

przewozu kruszyw piaskowo-zwirowych transportem samochodowym oraz
kolejowym,

• Wyznaczenie granicznych promieni ekonomicznego przewozu kruszyw
realizowanego transportem samochodowym i kolejowym,

• Zaproponowanie metody postepowania majacej na celu dostosowanie
regionalnego wydobycia omawianych kruszyw do wystepujacej w danym
regionie struktury popytu.

Nalezy jednak zauwazyc, ze zaproponowana metoda jest elementem koncowym
pracy i zapewne moze miec zastosowanie w praktyce, ale w ramach pracy jej
przydatnosc praktyczna nie zostala sprawdzona.

6. Uwagi krytyczne i kwestie dyskusyjne

Pomimo przedstawionych wyzej walorów pracy Recenzentowi nasuwa sie
szereg uwag natury merytorycznej oraz kwestii dyskusyjnych, a takze nieliczne uwagi
natury redakcyjnej. Te ostatnie zaznaczono w otrzymanym egzemplarzu rozprawy i
przekazano Autorce.

Najwazniejsze uwagi merytoryczne i kwestie dyskusyjne:
• Strona 16, tab. 4.1 oraz strona 19, rys. 4.5 - pokazywanie wielkosci wydobycia

kruszyw piaskowo-zwirowych w poszczególnych województwach tylko dla
jednego roku moze byc niekiedy mylace, gdyz moze byc to rok intensyfikacji
wydobycia piasków dla celów drogownictwa (budowa autostrad itp.) w danym
województwie, które ogólnie nie jest znaczacym producentem tych kruszyw
(przyklad: województwo lódzkie w roku 2013);

• Strona 34 - "Okazuje sie, ze sytuacja najgorzej wyglada w województwach
lódzkim i podkarpackim (ok. 9 lat)" - wyliczenie wystarczalnosci tylko wzgledem
wydobycia w jednym roku (a nie np. sredniej z kilku lat) moze powodowac bledne
mniemanie o niskiej wystarczalnosci, a tu wlasciwym powodem jest chwilowa
intensyfikacja wydobycia piasków do budowy dróg;

• Strony 34-36, tabele 5.1-5.2 - wystepuje tu nagminnie sytuacja, ze wartosc
odchylenia standardowego jest kilkukrotnie wyzsza niz wartosc sredniej
arytmetycznej zasobów przemyslowych czy wydobycia; dodatkowo analizujac
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podawane wartosci zmiennosci parametru (niekiedy ponad 500%!!), rodzi sie
pytanie o celowosc przeprowadzenia wyliczen podanych w tych tabelach;

• Strona 49 - "W dalszej czesci pracy analizie poddane zostana wyniki z roku 2010"
- dla Recenzenta nie jest jasne, dlaczego do dalszych analiz zostal wybranych
akurat rok 2010, a nie np. 2012;

• Strona 64 - "Autorka niniejszej pracy przyjela teze, ze regiony surowcowe
pokrywaja sie z powierzchnia województw" - Autorka oczywiscie miala prawo
przyjac taka teze, zbiezna z glówna teza pracy, ale teza ta powinna byc poparta
argumentacja, która zdaniem Recenzenta jest niewystarczajaca;

• Strona 65 - "W przypadku tworzenia regionów surowcowych kruszyw piaskowo
zwirowych brane sa pod uwage: (...) wielkosc produkcji kruszyw - dazenie do
zbilansowania podazy z popytem na danym obszarze przy minimalnym
zaopatrywaniu potrzeb na kruszywo z innych regionów" - podejscie takie nie
zawsze jest mozliwe wobec duzego zróznicowania ilosciowego i jakosciowego
bazy zasobowej kruszyw w poszczególnych regionach, przykladowo w
województwie mazowieckim ponad 50% zuzywanych kruszyw zwirowych
pochodzi z innych województw, slaskim - ponad 60%, wielkopolskim i lódzkim
ponad 70%, lubelskim i swietokrzyskim - ponad 90%;

• Strona 66 - "Okregi eksploatacji to obszary, na których wystepuja zloza
zapewniajace koncentracje wydobycia i zbyt wytwarzanych surowców. Pod
wzgledem geograficznym i administracyjnym najlepiej rozpatrywac je wedlug
granic województw" - brakuje wystarczajacej argumentacji na rzecz takiego
podejscia, zdaniem Recenzenta takie podejscie nie zawsze jest zgodne z prawda
(patrz uwaga poprzednia);

• Strona 74, tabela 6.14 - nie jest jasne czy chodzi o produkcje kruszyw piaskowo
zwirowych, czy produkcje wylacznie zwirów, jesli o to drugie, to Bilans Zasobów ...
nie moze byc tu zródlem, bo takich danych nie podaje, dodatkowo brakuje
podania, jakiego roku dotycza dane w tabeli;

• Strona 76 - "Najwyzsze wspólczynniki korelacji uzyskano przy zmiennych: liczba
ludnosci (0,91), liczba wydanych pozwolen na budowe (0,92) i produkcja
sprzedana budownictwa (0,91)" - o jaki wspólczynnik korelacji chodzi 
wspólczynnik korelacji r Pearsona?;

• Strona 77, tabela 6.15 - nie jest jasne, w jaki sposób popyt zostalo obliczony na
podstawie zaproponowanych zmiennych, a takze co oznacza termin "Popyt
rzeczywisty" (ostatnia kolumna) oraz którego roku dotycza dane;

• Strona 82-85, tabela 7.1 - tabela bardzo ciekawa z duza iloscia informacji
zródlowych, ale jej analiza moglaby byc glebsza;

• Strona 87-88, tabela 7.2 - tabela bardzo ciekawa z duza iloscia informacji
zródlowych, ale jej analiza moglaby byc glebsza, poza tym brakuje reprezentacji
niektórych regionów, np. kopalni Zabiny w woj. warminsko-mazurskim;

• Strony 93-98 - dane pochodza prawdopodobnie z lat 2010-11, dlaczego nie ma
nowszych danych (np. z 2012 r.)?;

• Strona 93, tabela 7.3 - Z czego zdaniem Autorki wynikaja tak duze róznice
kosztów jednostkowych transportu samochodowego o tej samej ladownosci 
nawet o ponad 50%?;

• Strona 96, rysunek 7.1 - rozrzut granicznych promieni ekonomicznego przewozu
kruszyw transportem kolejowym jest ogromny - od 18,5 km do 221,4 km - z czego
to wynika?;
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• Strona 98 - "Odlegloscia czesto spotykana jest ok. 100 km" oraz strona 104 
"Przyjmuje sie, ze sredni promien ekonomicznie uzasadnionego przewozu wynosi
ok. 100 km" - na jakiej podstawie padaja takie stwierdzenia - wczesniej podano
przedzial 18-221 km;

• Strona 100 - "Dlatego przyjeto, ze odbiorcy kruszyw leza w polowie promieni
województwa" - prosze objasnic podstawy przyjecia takiego zalozenia;

• Strona 101, tabela 7.6 - brak objasnienia symboli qc, qz, Pz, dodatkowo prosze
sprawdzic poprawnosc jednostek dla qc i qz;

• Strona 103 - "Uzyskane wyniki potwierdzaja teze, ze kruszywa zwirowe
powszechnie wystepujace znajduja glównie zbyt na rynku lokalnym" - nie dla
wszystkich województw jest to prawda - np. z województwa podlaskiego ponad
70% zwirów trafia do innych województw, z województwa warminsko
mazurskiego ponad 60%, a z opolskiego okolo 60%;

• Strona 103 - "Granice administracyjne województw moga pokrywac sie z
obszarem regionu surowcowego" - w swietle powyzszych uwag nie zawsze do
konca jest to prawda, bo niektóre województwa sa co prawda samowystarczalne
w zakresie piasków, ale wysoce deficytowe w zakresie zwirów (np.
swietokrzyskie, lubelskie, lódzkie, wielkopolskie, slaskie, mazowieckie);

• Strona 111, rysunek 8.5 - rysunek nie uwzglednia wszystkich waznych kierunków
dostaw kruszyw zwirowych koleja, np. niektórych kopaln w poludniowo-zachodniej
czesci województwa warminsko-mazurskiego;

• Strona 112, rysunek 8.6 - dla Recenzenta nie jest jasne jak uzyskano zaleznosci
podane na rysunku;

• Strona 114 - "Przyjeto, ze obszarami bilansowania popytu z podaza sa
województwa" - nie dla wszystkich województw w Polsce takie zalozenie jest
uprawnione, patrz uwaga do strony 66 i 103.

7. Ocena pracy jako rozprawy doktorskiej

Biorac pod uwage zawartosc pracy stwierdzam, ze Doktorantka w
sposób wlasciwy sformulowala problem naukowy, a nastepnie rozwiazala go z
zastosowaniem odpowiednich zaproponowanych metod badawczych.

Zakres wiedzy Doktorantki w zakresie dyscypliny naukowej, której dotyczy
praca, jest wystarczajacy. Na szczególna uwage zasluguje jej znajomosc zagadnien
zwiazanych z rynkami kruszyw mineralnych, a w szczególnosci metod bilansowania
podazy i popytu na te surowce, zwlaszcza w ukladzie regionalnym.

Lektura rozprawy sklania do wniosku, ze Doktorantka posiada dobre
opanowanie techniki pisania prac naukowych oraz umiejetnosc samodzielnego
prowadzenia prac naukowych.

8. Wniosek koncowy

Opracowana rozprawa zawiera z jednej strony podsumowanie
dotychczasowego stanu wiedzy w analizowanym obszarze tematycznym, a z drugiej
strony - oryginalne wyniki badan wlasnych Doktorantki, stanowiace samodzielne
rozwiazanie postawionego problemu naukowego w zakresie dyscypliny naukowej
górnictwo i geologia inzynierska, w szczególnosci w zakresie metod regionalnego
bilansowania podazy i popytu na kruszywa. Praca ma zarazem potencjalny walor
aplikacyjny.
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Stwierdzam, ze rozprawa doktorska mgr inz. Doroty Lochanskiej pt.
"Metoda dostosowania regionalnego wydobycia kruszyw piaskowo-zwirowych
do struktury popytu" dzieki wartosci poznawczej i - potencjalnie - aplikacyjnej
spelnia ustawowe wymagania dotyczace rozpraw doktorskich zawarte wart. 13
Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz stopniach i tytule
w zakresie sztuki (Dz.U.2003.65.595 z pózno zm.). Stawiam wniosek o przyjecie
rozprawy oraz dopuszczenie Doktorantki do publicznej obrony.
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