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Strempski A., Wodniak J. – Propozycja adaptacji wskaźnika 
wykorzystania wyposażenia OEE (Overall Equipment Effecti-
veness) do oceny efektywności technicznej pracy maszyn pod-
stawowych w kopalniach odkrywkowych węgla brunatnego
Alenowicz J. – Wymagania stawiane czerpakom koparek 
wielonaczyniowych kołowych eksploatowanych w utworach 
trudno urabialnych
Strempski A., Cichoń T. – Wpływ warunków geologicznych 
na technologię eksploatacji pokładu węgla w przyspągowych 
partiach złoża przy zastosowaniu koparki łańcuchowejpartiach złoża przy zastosowaniu koparki łańcuchowejpartiach złoża przy zastosowaniu koparki łańcuchowe
Milczarek W., Blachowski J., Grzempowski P. – Wykorzystanie 
satelitarnej interferometrii radarowej w badaniach deformacji 
powierzchni w górnictwie odkrywkowym węgla brunatnego
Mertuszka P., Fuławka K., Cenian B. – Pomiar prędkości ładun-
ków wybuchowych w warunkach polowych z wykorzystaniem 
urządzeń Explomet-Fo-2000 oraz MicroTrapTM

Chrzan T., Durał R., Rogosz M, Rogosz K. – Sposób określania 
wartości poziomej stycznej wektora prędkości drgań gruntu dla 
różnych odległości od źródła drgań

Grześkowiak A., Patla S. – Metody nowoczesnego wspoma-
gania projektowania i badania efektów robót strzałowych w 
odkrywkowych zakładach górniczych
Kufka D., Pleśniak Ł. – Zagospodarowanie energetyczne od-
padów fermentacyjnych oraz węgla brunatnego
Kufka D., Pułaczewska D. – Usuwanie metali nieżelaznych z wy-
korzystaniem właściwości sorpcyjnych wybranych karbonizatów
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Wasilewska-Błaszczyk M., Golda K., Dudek M., Mucha J., 
Karczmarek W. – Czy symulowanie się opłaca? – rzecz o 
geostatystycznym szacowaniu zasobów na przykładzie złoża 
CU-Ag Rudna
Jelonek I., Poniewera M., Jelonek Z. – Modelowanie złóż w 
oparciu o właściwości petrograficzne kopalin stałych na przy-
kładzie Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
Sołowczuk M. – Powrót do źródeł , czyli stare i nowe dane w 
modelowaniu złóż
Jurys L. – Wpływ eksploatacji zawodnionych złóż kruszywa 
naturalnego na miejscowe warunki hydrogeologiczne
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Stefanowicz J. A. – Źródła danych geologicznych i interpretacji, 
a dokumentowanie stanu zasobów w świetle obowiązujących 
regulacji prawnych
Auguścik J. – Zmienność lokalna zasobności jednostkowej 
niklu i wanadu w złożu „Rudna” w świetle badań ekspery-
mentalnych
Wójtowicz J., Mucha J., Wasilewska-Błaszczyk M. – Staty-
styczna analiza porównawcza składu chemicznego genotypów 
pacyficznych konkrecji polimetalicznych (na przykładzie frag-
mentu obszaru IOM)
Kędzior S. – Zmienność metanośności i zawartości części 
lotnych w pokładach węgla na wybranych poziomach doku-
mentacyjnych obszaru Pawłowice-Warszowice (Górnośląskie 
Zagłębie Węglowe)
Badera J. – Nie za morzem i nie 100 lat temu. Modelowanie 
problemów z uzyskaniem koncesji wydobywczej w Polsce
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Rembiś M. – Styl budowy geologicznej złoża bazaltów „Targo-
wica” jako czynnik warunkujący zmienność litologii i fizyczno-
-mechanicznych właściwości kopaliny
Wiśniewski J., Dąbrowska E., Milkowska-Sidor M. – Wyko-
rzystanie sprzętu geodezyjnego do profilowania i kartowania 
geologicznego na przykładzie KWB Turów
Kasiński J.R., Słodkowska B. – Węgiel Brunatny w Łuku 
Mużakowa – warunki sedymentacji, pozycja stratygraficzna, 
znaczenie złożowe
Koźma J. – Geoturystyczne walory krajobrazu Łuku Mużakowa
Kot-Niewiadomska A., Kamyk J. – Wpływ zapisów dokumen-
tów strategicznych województwa dolnośląskiego na możliwość 
prowadzenia działalności wydobywczej
Wyrobek P., Sermet E., Musiał A. – L`ubietovskie hałdy miedzio-
we – świadkowie dziejów górnictwa w centralnej Słowacji
Jamroży S., Wyrobek P., Bielowicz B., Musiał A., Paszek M. 
– Charakterystyka węgla kamiennego z pokładu 510 w złożu 
„Brzeszcze” na tle klasyfikacji międzynarodowych
Maliszewski M., Borowicz A., Ślusarczyk G., Błach D. – Za-
soby wybranych złóż węgla brunatnego rejonu lubuskiego na 
podstawie Bazy Danych Geologicznych (BDG)
Urbański P., Saternus A. -  Charakterystyka złoża węgla 
brunatnego Złoczew w aspekcie alternatywnych metod jego 
wykorzystania
Bąk B., Szeląg A., Radwanek-Bąk B., Szczygielski W. – Gospo-
darka złożami kopalin ilastych ceramiki budowlanej w Polsce 
w ostatnim ćwierćwieczu
Probierz K., Marcisz M., Ignacok D. – Trójwymiarowy model 
złoża węgla kamiennego z zastosowaniem środowiska CAD na 
przykładzie SW części górnośląskiego zagłębia węglowego
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Naworyta W. -  Meandry modelowania złóż – na podstawie 
doświadczeń i obserwacji
Mucha J., Wasilewska-Błaszczyk M., Cieniawska M., Chudzik 
W. – Ocena wiarygodności prognozy jakości kopaliny na podsta-
wie modelu 3D (na przykładzie fragmentu złoża wapieni i margli 
Barcin-Piechcin-Pakość

Chudzik W., Czarnomski M., Garczarek J. – Wykorzystanie 
modelowania złóż w bieżącej obsłudze geologicznej kopalń 
odkrywkowych złóż kruszyw naturalnych oraz surowców 
skalnych
Sobczyk E.J.. Nieć M. – Źródła, ewolucja i istota kodeksu JORC
Sobczyk E.J., Nieć M. – Zasady kodeksu JORC
Nieć M., Sobczyk E.J. – Polskie zasady dokumentowania 
i klasyfikacji zasobów
Nieć M., Sobczyk E.J. – Harmonizacja polskich zasad dokumen-
towania i klasyfikacji zasobów z zasadami kodeksu JORC
Nieć M., Sobczyk E.J. – Listy kontrolne zagadnień przedsta-
wianych według kodeksu JORC w porównaniu z wymaganiami 
dokumentowania złóż w Polsce
Sobczyk E.J., Nieć M. – Praktyczne zastosowanie zasad kodek-
su JORC na przykładzie polskich złóż węgla kamiennego
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Maliszewski M., Pomorski A., Cichoń T. - Możliwości wyko-
rzystania trudno zbywalnych frakcji amfibolitu ze złoża Pagórki 
Wschodnie
Kania M., Muszer A. – Charakterystyka złota Hg-nośnego z 
wybranych obszarów Dolnego Śląska
Sołtys A. – Wpływ warunków geologicznych na strukturę drgań 
wzbudzanych detonacją ładunków MW
Sołtys A. – Wpływ jakości podłoża pod budynkiem na wybór 
opóźnienia milisekundowego – badania z zastosowaniem za-
palarki Explo 201
Szepietowski S.W. – Technologia urabiania pokładu o miąż-
szości odpowiadającej grubości jednej strugi zmodyfikowanego 
wióra poziomego
Klimkiewicz R., Szarlik S. – Porównanie zastosowania katali-
zatora żelazowo-chromowego w C-alkilacji fenolu i reakcjach 
kondensacji n-butanolu. Możliwość zastosowania nośników 
węglowych
Chrzan T., Chrzan B.R. – Metoda RSC-Score w ocenie ryzyka 
zawodowego operatora przenośnika taśmowego w kopalniach 
odkrywkowych węgla brunatnego
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Nowak-Szpak A. - Systemy zdalnego kierowania ruchem 
maszyn górniczych w kopalniach odkrywkowych – propozycja 
identyfikacyjno-symulacyjnego programu projektowania pracy 
koparki kołowej
Bajcar A., Onichimiuk M., Wygoda M. – Metody ograniczenia 
awaryjności wielonaczyniowych koparek kołowych w gruntach 
z wtrąceniami nieurabialnymi
Czaban W., Dębicka K. – Badania modelowe skuteczności 
działania ekranu ograniczającego zasięg leja depresji odkrywki 
Koźmin w przypowierzchniowej warstwie wodonośnej
Grabas K., Pawlik A. – Wytrzymałość powłoki bitumicznej 
zabezpieczającej pylenie składowiska odpadów flotacyjnych 
„Żelazny Most”
Brych M., Grześkowiak A. – Zastosowanie fitomat do ogra-
niczenia zapylenia i stabilizacji podłoża w odkrywkowych 
zakładach górniczych
Sołowczuk M. – Wykorzystanie technologii masowego groma-
dzenia danych w górnictwie odkrywkowym




