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1. Wprowadzenie, temat, cel i teza pracy

Kruszywa naturalne, w tym kruszywa piaskowo-zwirowe maja wazne
znaczenie dla rozwoju gospodarki narodowej, szczególnie budownictwa
drogowego i mieszkaniowego, transportu i wielu innych branz przemyslu.
W okresie ostatnich dwudziestu lat wydobycie kruszyw wzroslo okolo 3
krotnie, osiagajac w rekordowym 2011 roku wielkosc ponad 330 mln Mg,
co daje wskaznik produkcji ok. 9 Mg na mieszkanca. Udzial kruszyw
piaskowo-zwirowych w produkcji kruszyw ogólem stanowi ok. 75%.

Pomimo, ze zloza piaskowo-zwirowe zalegaja na obszarze calego kraju
(ponad 9300 zlóz udokumentowanych, w tym zagospodarowanych 3822),
to koszty dostaw kruszyw do odbiorców sa znaczne i czesto przekraczaja
koszty produkcji w zakladach górniczych. Z tych tez wzgledów podjety w
pracy doktorskiei problem uznac nalezy jako aktualny i wazny dla
efektywnego i zrównowazonego rozwoju gospodarczego kraju. Wazny jest
równiez przyjety cel pracy a to .... okreslenie zasiegu bilansowania (stref
bilansowania) orodukcii kruszyw zwirowych z popytem na nie, celem
minimalizacii pracy transportowei potrzebne i na pokrycie OOOytu.
Dla realizacji tego celu slusznie zalozono koniecznosc minimalizacji
odleglosci przewozu kruszyw z kopaln do odbiorców. W zwiazku z tym, ze
kruszywa w wiekszosci zuzywane sa na potrzeby lokalne w tezie pracy
przyjeto ze .... optymalne z punktu widzenia pracy transportowei sa
bilanse oodazy i OOOytuw granicach administracyinych woiewództw.

o ile glówny cel pracy nie budzi watpliwosci to jednak teza wydaje sie
dyskusyjna. Przyjecie granic administracyjnych poszczególnych



województw jako podstawy bilansowania moglo byc podstawa analiz w
gospodarce centralnie sterowanej, obecnie jednak w gospodarce
rynkowe;' alównym kryterium sa wskazniki ekonomiczne a wiec koszt, a w
tym przypadku cena kruszyw loco kopalnia i koszt (odleglosc) przewozu
(dostaw) do odbiorców, niezaleznie od granic administracyjnych.
Czesciowym wytlumaczeniem zastosowanej metody analizy moze byc
trudnosc zebrania odpowiednich danych do minimalizacji pracy
transportowej ze wzgledu na duza liczbe kopaln i odbiorców kruszyw,
regionalne zmiany zapotrzebowania na kruszywa (w zaleznosci od
realizowanych inwestycji budowalnych) oraz zmien~e koszty przewozu
kruszyw.

2. Merytoryczna ocena pracy

Recenzowana praca przedstawiona zostala na 132 stronach i w
dwóch zalacznikach graficznych (15 + 9 stron). Czesc tekstowa sklada sie
z 9 rozdzialów oraz spisu literatury (128 pozycji), spisu rysunków i tabel.

Rozdzial 1 dotyczy wprowadzenia i nalezy go uznac jako ogólne
uzasadnienie potrzeby podjecia pracy i przyjetej metody analizy.

W rozdziale 2 przedstawiono w bardzo krótkim ujeciu stan badan nad
zagospodarowaniem zlóz kruszyw w odniesieniu do popytu. Niestety
pominieto zarówno w omówieniu jak i w spisie literatury kilka waznych
prac dotyczacych dostosowania wydobycia kruszyw do potrzeb odbiorców.
Sa to miedzy innymi:

./ praca habilitacyjna K. Czopka (1977 r.) - Programowanie
koncentracji kruszywa naturalnego,

./ praca doktorska W. Glapy (1976 r.) - Metoda okreslenia wydobycia
w kopalniach kruszyw naturalnych przy uwzglednieniu minimalizacji
przewozów kolejowych i maksymalnego wykorzystania zasobów,

./ praca doktorska S. Mateji (1982 r.) - Metoda maksymalizacji
wydobycia i produkcji naturalnych kruszyw budo walnych .

Prace te zwiazane sa z tematem rozprawy i powinny byc uwzglednione
przynajmniej w analizie stanu badan.

Cel, teze i zakres pracy przedstawiono w rozdziale 3. Czesciowo
ustosunkowalem sie do ich sformulowan w pkt. 1 recenzji.

Kolejny rozdzial 4 dotyczy analizy bazy zasobów kruszyw piaskowo
zwirowych z uwzglednieniem podzialu na województwa. W rozdziale tym
przedstawiono równiez zmiany wielkosci zasobów i ich wydobycia w kraju
w latach 1989 - 2013.
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W rozdziale 5 scharakteryzowano podstawowe techniki i technologie
eksploatacji wraz z analiza statystyczna rozkladów zasobów i wydobycia
kruszyw w poszczególnych województwach i w kraju.

W nastepnych trzech rozdzialach (6 - 8) przedstawiono sposób
bilansowania regionalnego popytu z podaza kruszyw co bylo glównym
celem pracy.

W rozdziale szóstym podano podstawy analityczne metody, a nastepnie
scharakteryzowano strukture popytu i podazy na kruszywa piaskowo
zwirowe z uwzglednieniem podzialu na asortymenty., W koncowej czesci
rozdzialu (6.4) podano analize pojecia "region" wraz z okresleniem
regionalnych relacji pomiedzy popytem i podaza kruszyw. Wielkosc
regionalnego popytu obliczono na podstawie wskaznika zuzycia krajowego
kruszyw w przeliczeniu na jednego mieszkanca. Jest to duze uproszczenie
problemu, gdyz regionalny popyt ulega zmianom w czasie, glównie w
zaleznosci od ksztaltowania sie wielkosci inwestycji budowlanych
(drogowych, kubaturowych, itp.). Potwierdzeniem tych zmian sa
szacunkowe wahania (rzeczywiste nie sa znane) zmiany wielkosci
regionalnego zuzycia i duze zmiany wielkosci wydobycia kruszyw w
poszczególnych województwach (podawane w corocznych bilansach).

W rozdziale 7 i 8 przedstawiono analize odleglosci transportu
samochodowego i kolejowego kruszyw z wybranych kopaln wraz z
porównaniem (w zaleznosci od odleglosci taryfowych) kosztów transportu
kolejowego z kosztami transportu samochodowego. Na podstawie tych
porównan okreslono ekonomicznie uzasadnione odleglosci przewozu
kruszyw dla transportu samochodowego i kolejowego. Jest to wazna czesc
pracy potwierdzajaca racjonalnosc przewozów kolejowych kruszyw na
wieksze odleglosci. W rozdziale tym podjeto równiez próbe okreslenia
ekonomicznie uzasadnionych odleglosci przewozu kruszyw w
poszczególnych województwach. Przyjmujac zalozenie, ze powierzchnie
kazdego województwa mozna porównac z odDowiednia do wielkosci
powierzchnia okreau obliczono srednie dla poszczególnych województw
promienie przewozu (1/2 r) i powiekszajac je o 30% na wydluzenie dróg
transDortowych nazwano je srednimi rzeczywistymi promieniami
przewozu. Niestety kontury wiekszosci województw znacznie odbiegaja od
ksztaltu okregów a eksploatowane zloza zlokalizowane sa czesto w poblizu
ich granic, co powoduje, ze dokladnosc tych obliczen budzi watpliwosci.
Przykladowo mozna wymienic województwa lubuskie, opolskie, podlaskie,
podkarpackie, slaskie, warminsko-mazurskie, w których odleglosci
przewozu znacznie róznia sie od promieni okregów. Poniewaz wyznaczenie
rzeczywistych odleglosci przewozu kruszyw na calym terytorium kraju jest
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trudne, szkoda ze w pracy nie starano sie zebrac odpowiednich danych i
przykladowo obliczyc rzeczywiste odleglosci przewozu kruszyw dla
wybranego jednego lub dwóch województw.

W rozdziale 8 przedstawiono analize dostaw kruszyw do wybranych
aglomeracji miejskich i zaleznosc tych dostaw od liczby ludnosci. Zebrane
dane empiryczne sa cennym materialem zródlowym, jednak one nie w
pelni przekonuja o celowosci bilansowania popytu z podaza kruszyw
wylacznie w ramach województw gdyz nie zawieraja informacji czy
dostawy kruszyw realizowane sa z danego czy sasiedniego województwa.

Dziewiaty rozdzial dotyczy podsumowania pracy.

3. Uwagi krytyczne

Poza wymienionymi juz merytorycznymi uwagami podczas studiowania
pracy nasuwaja sie nastepujace uwagi krytyczne:

1. Praca jest dosc obszerna (132 strony +2 zalaczniki), niestety w
niektórych fragmentach jest niejasna co utrudnia zrozumienie
intencji Autorki. Wydaje sie, ze praca zyskala by na przejrzystosci
gdyby byla lepiej usystematyzowana z pominieciem powtórzen, np.
w rozdz. 4 dotyczacym zasobów podaje sie równiez wielkosci
wydobycia, a w rozdz. nastepnym dotyczacym wydobycia
analizowane sa wielkosci zasobów w poszczególnych
województwach, takich powtórzen lub niescislosci jest wiecej.

2. Niekiedy podawane sa ciekawe i wazne informacje np. dotyczace
struktury asortymentowej produkcji kruszyw w poszczególnych
województwach (rozdz. 6.3) bez ich wykorzystania w pracy, chociaz
w innym rozdziale zamieszczone sa dane mniej dokladne
zaczerpniete z literatury dotyczace. tej tematyki (rozdz. 4).

3. Z rys. 6.9 wynika, ze w Polsce istnieje niedobór drobnych frakcji
kruszywa, gdy tymczasem kopalnie maja problemy z ich zbytem 
czy faktycznie tak jest ?

4. Podane w tab. 6.15 w ostatniej kolumnie dane nazwano "popytem
rzeczywistym", jest to raczej zuzycie kruszyw (dokladny popyt jest
nieznany), szkoda tez, ze nie porównano oszacowanego popytu ze
zuzyciem kruszyw w analizowanych województwach.

5. W rozdz. 7 zamieszczone sa wazne dane dotyczace odleglosci
przewozu kruszyw transportem samochodowym i kolejowym z
wybranych kopaln, nie podano niestety kryterium wyboru kopaln i
jakiej czesci produkcji kruszyw dotycza.
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6. Dla kopalni Mietków uwzglednionej w dwóch tabelach (tab. 7.1 i 7.2)
podane dla tego samego okresu wielkosci produkcji sa rózne (797,0
i1065,4 tys. Mg), która wielkosc jest poprawna?

7. W tab. 7.6 - brakuje opisu oznaczen.
8. Podane na str. 112 i 113 równania regresji liniowej nie maja opisu

estymowanych parametrów, korelacji i testów.
9. Praca zawiera równiez bledy edytorskie, które zaznaczono w tekscie.

Uwazam, ze wymienione bledy powinny byc poprawione w
przygotowywanych przez Autorke publikacjach.

4. Ocena koncowa pracy

Pomimo wymienionych krytycznych uwag merytorycznych
redakcyjnych stwierdzam, ze przedlozona do recenzji praca doktorska pt:
"Metoda dostosowania regionalnego wydobycia kruszyw
piaskowo-zwirowych do struktury popytu", charakteryzuje sie
niezbednymi, z punktu widzenia naukowego oryginalnymi metodami
badawczymi. Pragne podkreslic, ze podjety przez Doktorantke problem
koniecznosci oqraniczenia odleglosci przewozu kruszyw do odbiorców ma
duze znaczenie praktyczne i ekonomiczne, jest równoczesnie bardzo
trudny do opracowania ze wzgledu na wplyw wielu czynników, ich
zmiennosc w czasie, brak odpowiednich informacji i trudnosc ich
uzyskania.

W pracy przedstawiono duza ilosc danych przemyslowych, np.
dotyczacych dostaw kruszyw z kopaln do odbiorców, które w dalszych
pracach moga byc wykorzystane do opracowania nowych, dokladniejszych
metod optymalizacji przewozu kruszyw, do czego zachecam Doktorantke·
Praca jakkolwiek nie w pelni rozwiazala problem to jednak moze stanowic
wazny przyczynek do ieqo rozwiazania w. dalszych badaniach.

Przyjeta w pracy teze, chociaz dyskusyjna mozna uznac jako
zrealizowana·

Uwzgledniajac powyzsze i biorac pod uwage duze znaczenie
podjetej problematyki dla gospodarki krajowej, uwazam, ze
praca spelnia wymagania ustawowe stawiane pracom doktorskim
i wnioskuje o jej przyjecie i dopuszczenie do publicznej obrony.
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Kraków, 15 grudnia 2014 r.
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