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Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Aleksandry Pierzyny 

 

 

1. Przedmiot recenzji 

 

Przedmiotem recenzji jest rozprawa doktorska pt. „Ocena stanu zagrożenia wstrząsami 

górniczymi z wykorzystaniem relacji Gutenberga-Richtera”. Autorką rozprawy jest mgr 

inż. Aleksandra Pierzyna, który ubiega się o nadanie jej stopnia naukowego doktora nauk 

technicznych przez Radę Naukową Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach. 

Promotorem przedstawionej pracy jest dr hab. inż. Grzegorz Mutke, prof. GIG. 

 

2. Wstęp 

 

Coraz większa głębokość eksploatacji złoża węgla kamiennego w kopalniach 

Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, stawia przed decydentami, projektantami i 

bezpośrednim nadzorem, szczególnie istotny problem oceny bieżącego zagrożenia  

sejsmologicznego związanego z potencjałem do wystąpienia podczas eksploatacji złoża, 

indukowanych zjawisk dynamicznych, szczególnie tych o większych energiach, niosących 

ze sobą wyjątkowo niepożądane zjawiska, takie m.in. jak tąpnięcia. 

Podstawowe metody analityczne wykorzystywane w tym zakresie w górnictwie 

podziemnym bazują w uproszczeniu na dwóch różnych podejściach odnoszących się do, 

zmieniającej się wraz z postępem eksploatacji, sytuacji górniczej: 

(a) probabilistycznych prognozach zagrożenia sejsmicznego albo 

(b) analizie wartości parametrów wstrząsów sejsmicznych i ich korelacji, zwłaszcza tej 

reprezentowanej przez zależność Gutenberga-Richtera. 

Metody typu (a), wychodzące z klasycznych form funkcji ryzyka i opierające się na 

statystyce matematycznej i teorii prawdopodobieństwa, oferują rygorystycznie 

sformułowane zależności pozwalające ocenić prawdopodobieństwo wystąpienia silnych 

wstrząsów sejsmicznych, a przez to i stopień zagrożenia sejsmicznego. Metody te w 

sposób naturalny nadają się szczególnie dobrze do prognoz adresowanych zarówno do 

większych obszarów, szczególnie powierzchni, jak i dłuższych horyzontów czasowych. 

Sposoby grupy (b) należą w zasadzie do metod wykorzystujących fundamentalne 

zależności empiryczne, których właściwie ustawiona analiza pozwala ocenić zagrożenie 

sejsmiczne, tym razem również dla poszczególnych rejonów (pól) eksploatacyjnych lub 

nawet ich elementów takich jak front eksploatacyjny czy też pojedyncza ściana. Tego 

rodzaju „mikro” skala analizy jest szczególnie uzasadniona w przypadku potrzeby 

powiązania trendu w zmianach wartości parametrów wspomnianych fundamentalnych 
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zależności empirycznych ze zjawiskami typu geomechanicznego zachodzących w 

naruszonym eksploatacją górniczą górotworze. Np. niskie wartości współczynnika 

kierunkowego prostej reprezentującej zależność Gutenberga-Richtera mogą wskazywać 

na przygotowywanie sobie przez górotwór warunków sprzyjających emisji silnych 

wstrząsów w obszarze badań, a tym samym świadczyć o dużym zagrożeniu sejsmicznym. 

Informacja tego rodzaju może zatem stanowić przesłankę dla podjęcia decyzji o 

zastosowaniu określonych środków profilaktyki tąpaniowej. 

Wpisując się w wyżej zasygnalizowane zapotrzebowanie górnictwa podziemnego 

Doktorantka zajęła się w systematyczny sposób analizą trendu zmian wartości 

współczynnika kierunkowego zależności G-R wyznaczanej w oknach czasowych i 

korelowanej z obserwowaną aktywnością sejsmiczną i aktualnymi warunkami 

geologiczno-górniczymi prowadzonej lokalnie eksploatacji. Tym samym podjęła próbę 

wykazania, że obserwowane zmiany w czasie mają informatywny charakter dla celów 

oceny stanu zagrożenia sejsmicznego podczas prowadzenia podziemnej eksploatacji 

pokładów węgla. 

W omawianej rozprawie doktorskiej Doktorantka postanowiła udowodnić słuszność dwóch 

postawionych przez siebie tez, a mianowicie, że: 

• śledzenie zmian wartości współczynnika kierunkowego (pochodnej po magnitudzie) 

zależności Gutenberga-Richtera może służyć do bieżącej oceny stanu zagrożenia 

sejsmicznego podczas prowadzenia eksploatacji pojedynczą ściana, oraz że: 

• wyżej wspomnianą analizę należy wykonywać we właściwie określonych oknach 

czasowych oraz odnieść ją do lokalnych kryteriów oceny zagrożenia tąpaniowego. 

Doktorantka swoje teoretyczne wywody wsparła szerokimi badaniami dołowymi 

wykorzystującymi rejestracje sejsmologiczne prowadzone w sposób ciągły, głównie w 

obszarze górniczym KWK „Bobrek-Centrum”. 

 

3. Układ rozprawy doktorskiej 

 

Rozprawa została podzielona na 12 rozdziałów z licznymi podrozdziałami, została też 

zaopatrzona w obszerne streszczenie, spis treści, bardzo pożyteczny słownik definicji, 

skrótów i symboli, oraz na koniec w spis literatury obejmujący 63 pozycji. Zawartość 

poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:  

 

Rozdział 1 (Wprowadzenie) zwięźle przedstawia główne zadania sejsmologii górniczej w 

zakresie metod oceny zagrożenia sejsmicznego w kopalniach podziemnych. Autorka 

skupia się tutaj na najbardziej znanej w badaniach sejsmologicznych zależności 

Gutenberga-Richtera, która wiąże liczbę wstrząsów sejsmicznych, naturalnych i 
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indukowanych działalnością górniczą, z generalnie rozumianą ich magnitudą. Wchodząc 

głębiej w temat, Doktorantka omawia rolę współczynnika kierunkowego wspomnianej 

liniowej zależności, i domniemywane związki jego wartości z aktualnym stanem naprężeń 

w górotworze. 

Rozdział 2 (Cel, teza i zakres pracy) przedstawiając cel, tezy oraz zakres rozprawy, 

stanowi swego rodzaju streszczenie wykonanych prac badawczych, przedstawiając 

zwięźle ich wyniki i zamieszczając zapowiedź ich weryfikacji na obiektach rzeczywistych – 

głównie na przykładach ścianowej eksploatacji w KWK „Bobrek-Centrum”. 

Zgodnie z zamieszczonymi w rozdziale tezami rozprawy doktorskiej, celowe i 

jednocześnie możliwe jest wykorzystanie wiedzy o zmiennych w czasie wartościach 

współczynnika kierunkowego zależności G-R do bieżącej oceny zagrożenia sejsmicznego 

eksploatacji prowadzonej pojedynczą ścianą, poprzez monitoring tych zmian w obrębie 

przesuwających się okien czasowych z jednoczesnym ich odniesieniem do lokalnych 

kryteriów określających stopnie zagrożenia tąpaniami. 

Rozdział 3 (Przegląd geofizycznych metod oceny zagrożenia sejsmicznego stosowanych 

w kopalniach węgla kamiennego) traktuje bliżej o rodzajach metod geofizycznych 

stosowanych dla celów oceny zagrożenia sejsmicznego, m.in. o: 

• metodach ciągłych obserwacji geofizycznych (metoda sejsmologiczna i metoda 

sejsmoakustyczna, często łączone w zaawansowane technologicznie i aparaturowo 

systemy hybrydowe), oraz 

• metodach doraźnych pomiarów geofizycznych (np. tomografia sejsmiczna, 

profilowanie geoelektryczne i grawimetryczne, metoda elektromagnetyczna, metoda 

radarowa, i in.). 

Jak pisze Doktorantka w swojej rozprawie, metody ciągłego monitoringu i rejestracji 

emisji zjawisk sejsmicznych są dzisiaj technikami najczęściej wykorzystywanymi do 

oceny zagrożenia tąpaniami i do prognoz pojawienia się zjawisk dynamicznych w 

następstwie niszczenia struktury górotworu. Co więcej, metody te, w przeciwieństwie do 

większości metod pomiarów doraźnych, dysponują weryfikowanymi od lat procedurami 

kryterialnymi szacowania stanu zagrożenia, realizowanego w czasie (prawie) 

rzeczywistym. Przykładem takiej procedury jest cytowana Instrukcja nr 22 GIG „Zasady 

stosowania metody kompleksowej i metod szczegółowych oceny stanu zagrożenia 

tąpaniami w kopalniach węgla kamiennego”, która uwzględnia takie parametry 

kryterialne jak: 

• energia wstrząsów sejsmicznych dotychczas rejestrowanych w rozpatrywanym rejonie, 

• skumulowana energia wstrząsów odniesiona do 5 m postępu frontu, 

• skalarny moment sejsmiczny M0, 

• indeks energii EI, 
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• największa wartość amplitudy prędkości drgań cząstek górotworu w otoczeniu 

wyrobisk eksploatacyjnych PPV. 

Pomimo tego, że wymieniony wyżej zakres analizy parametrów wydaje się wyczerpywać 

w zasadzie możliwości poznawcze większości dostępnych dzisiaj standardowych procedur 

oceny zagrożenia sejsmicznego, Doktorantka, zgodnie z postawionymi przez siebie 

tezami, proponuje uzupełnienie standardowych ocen zagrożenia tąpaniami o analizy 

zmian wartości współczynnika kierunkowego („b”) obecnego w relacji G-R. Na koniec 

rozdziału scharakteryzowano system obserwacji sejsmologicznych istniejący w KWK 

„Bobrek-Centrum”, będący źródłem danych dla dalszej analizy prowadzonej w celu 

weryfikacji tez postawionych przez Doktorantkę w rozdziale 2. 

Rozdział 4 (Zastosowania rozkładów Gutenberga-Richtera do oceny sejsmiczności) 

omawia fundamentalną zależność sejsmologii jaką stanowi równanie Gutenberga-

Richtera, a w szczególności jego budowę, jego formy równoważne, a także sens fizyczny 

współczynnika kierunkowego ”b”. Jak pisze Autorka, jego duża wartość związana jest z 

dominacją słabych wstrząsów sejsmicznych, podczas gdy wartość mała oznacza 

przewagę wstrząsów silnych w danym rejonie. Można z tego wnioskować, że korzystniej 

dla bezpieczeństwa eksploatacji jest mieć do czynienia z wieloma słabymi wstrząsami niż 

z równoważnymi energetycznie lecz nielicznymi ale silnymi zjawiskami. Stąd łatwo 

wysnuć wniosek, że ponieważ istnieje związek w czasie pomiędzy zmianami wartości 

współczynnika „b” i odpowiadającymi zmianami zagrożenia tąpaniami, śledzenie zmian 

wartości „b” może dać dodatkowe, wartościowe przesłanki dla podejmowania decyzji w 

zakresie oceny zagrożenia i zastosowanych środków profilaktyki tąpaniowej. 

Jak wykazała Autorka, liczba zastosowań praktycznych rozkładu Gutenberga-Richtera do 

prognoz zagrożenia sejsmicznego nie jest zbyt duża, co wiąże się przede wszystkim z 

brakiem kryteriów określających wartości prawdopodobieństw zaistnienia wstrząsów o 

danej energii, przy których należy podejmować z góry określone działania w zakresie 

profilaktyki tąpaniowej.  

Reasumując zawartość tego najważniejszego dla pracy rozdziału, przyjmujemy do 

wiadomości, że mała wartość współczynnika „b” świadczy o znacznym wytężeniu 

górotworu i jego dużym potencjale do wyemitowania energii odkształcenia uprzednio w 

nim zmagazynowanej. W przypadku natomiast gdy mamy do czynienia z dużą wartością 

współczynnika „b” możemy się liczyć z zaistnieniem wielu drobnych i w związku z tym 

niegroźnych wstrząsów w górotworze upodatnionym, niezdolnym do magazynowania w 

sobie dużych ilości energii odkształcenia. 

Rozdział 5 (Opis sposobu oceny zagrożenia sejsmicznego na podstawie parametru „b” 

relacji Gutenberga-Richtera liczonego w przesuwających się oknach czasowych) jest w 

zasadzie opisem przyjętej procedury oceny zagrożenia sejsmicznego na podstawie 
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zmienności wartości parametru „b” w następujących po sobie oknach czasowych oraz 

prezentacją wykorzystanego skomputeryzowanego narzędzia obliczeniowego służącego 

także do wizualizacji otrzymanych wyników.  

Istotnym elementem rozważań Autorki stanowi zaproponowana miara ilościowej 

kwalifikacji kategorii stanu zagrożenia sejsmicznego w postaci tzw. anomalii 

współczynnika „b”, reprezentowanej przez „chwilową” wartość odchylenia współczynnika 

„b” od wartości obliczonej dla kompletnego katalogu wstrząsów zaistniałych na większym 

obszarze (np. całej kopalni), znormalizowanej następnie względem tej wartości. 

Rozdział 6 (Charakterystyka sejsmiczności oraz zagrożenia tąpaniami w KWK „Bobrek-

Centrum”) przedstawia charakterystyki sejsmiczności zarejestrowanej w skali KW S.A. 

oraz w skali KWK „Bobrek-Centrum” wykorzystane później w celu empirycznej weryfikacji 

postawionej tezy pracy doktorskiej. 

Rozdział 7 (Opis poligonów badawczych wykorzystanych do oceny zagrożenia 

sejsmicznego w KWK „Bobrek-Centrum”) przybliża sytuacje górnicze na 4 ścianach w 3 

pokładach w różnych latach pomiędzy 2000-2013 rokiem. Opis uzupełniono 

charakterystyką rejestrowanej aktywności sejsmicznej. 

Rozdział 8 (Ocena stanu zagrożenia sejsmicznego na poligonach badawczych, na 

podstawie analizy zmian współczynnika „b” relacji Gutenberga-Richtera w 

przesuwających się oknach czasowych) jest najważniejszym, z punktu widzenia 

weryfikacji proponowanego podejścia, rozdziałem omawianej rozprawy doktorskiej. Na 

początek Doktorantka wyliczyła zależności Gutenberga-Richtera dla całej KWK „Bobrek-

Centrum” na podstawie kompletnych katalogów wstrząsów zarejestrowanych w latach 

1976-2013. Wyznaczone relacje, zwłaszcza obliczone współczynniki „b”, stanowiły 

elementy odniesienia (tła) w stosunku do odpowiednich zależności wyliczonych dla 

poszczególnych frontów (ścian) eksploatacyjnych w przesuwających się oknach 

czasowych. 

Generalnie, proponowana metoda ciągłej analizy zmian wartości współczynnika „b” 

obecnego w zależności Gutenberga-Richtera, potwierdziła swoją przydatność w ocenie 

zagrożenia sejsmicznego także na ograniczonych obszarach kopalni obejmujących 

pojedyncze fronty eksploatacyjne. 

Rozdział 9 (Ocena zagrożenia dla różnych sytuacji górniczo-geologicznych 

powodujących kumulacje naprężeń w górotworze) udokumentowano rozkłady magnitud 

wstrząsów wg Gutenberga-Richtera w lokalizacjach, których położenie względem 

otoczenia sprzyja powstawaniu koncentracji naprężeń o dużych wartościach. Przykłady 

rzeczywistej aktywności sejsmicznej rejestrowanej podczas eksploatacji: 

• w zasięgu wpływu krawędzi dokonanej eksploatacji, 

• w zasięgu wpływu pozostawionej resztki złoża, 
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• w zasięgu wpływu uskoku, 

• w zasięgu wpływu deformacji tektonicznych (synklina), oraz  

• prowadzonej ukośnym frontem. 

Potwierdziły zdecydowanie tezę, że w takich lokalizacjach można spodziewać się małych 

wartości współczynnika „b”, znacznie mniejszych niż wartość globalna (średnia) dla 

całego obszaru kopalni, przez co można zaobserwować duże wartości anomalii 

sejsmicznej G-R. 

Rozdział 10 (Dyskusja wyników badań) przedstawia ogólną informację o zakresie 

wykonanych prac zaopatrzoną we wnioski wspierające ogólną konkluzję o znacznej 

użyteczności proponowanego podejścia w praktyce górniczej. Badania Doktorantki 

wykazały bowiem, że istnieje niewątpliwy związek czasowy pomiędzy występowaniem 

silnych wstrząsów sejsmicznych i względnie dużymi, dodatnimi wartościami anomalii 

sejsmicznej G-R. Tego rodzaju związek wydaje się idealnie uzupełniać kryteria oceny 

zagrożenia sejsmicznego funkcjonujące już obecnie w ramach „metody kompleksowej” 

wykorzystywanej w polskich kopalniach węgla.  

Rozdział 11 (Kryteria oceny zagrozenia sejsmicznego i tąpaniami na podstawie analizy 

rozkładów Gutenberga-Richtera) zawiera propozycję kryteriów oceny stanu zagrożenia 

sejsmicznego z wykorzystaniem rozkładu G-R, adresowaną do warunków geologiczno-

górniczych KWK „Bobrek-Centrum”.  

Rozdział 12 (Podsumowanie) stanowi zwięzłe podsumowanie wyników wykonanych 

badań z jednoczesnym uwypukleniem istotnych osiągnięć Doktorantki w tym zakresie. 

 

4. Uwagi do pracy 

 

Ogólne uwagi dotyczące rozprawy doktorskiej mgr inż. Aleksandry Pierzyny, sprowadzają 

się do następujących stwierdzeń dokumentujących znaczące osiągnięcia badawcze 

Doktorantki: 

1. W recenzowanej dysertacji przedstawiono próbę powiązania zmian współczynnika 

kierunkowego „b” zależności G-R ze zmieniającymi się wraz z postępem frontu 

warunkami geologiczno-górniczymi, charakterystycznymi dla obszarów gdzie istnieje 

zwiększone zagrożenie sejsmiczne związane z lokalnymi koncentracjami naprężeń. 

2. Niewątpliwą nowością proponowanego podejścia jest opracowanie kryteriów 

ilościowych dot. zagrożenia sejsmicznego na podstawie analizy rozkładu G-R w 

przesuwającym się oknie czasowym (krok: 24 godziny), pozwalającej zidentyfikować 

„anomalie G-R” rozumiane jako odejście bieżącej wartości współczynnika „b”, 

obliczonej w oknie czasowym i odnoszącej się do rozpatrywanego frontu (ściany), od 

wartości referencyjnej (w pracy nazwanej średnią) „bs” obliczonej dla obszaru 
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przynajmniej o rząd większego, np. całego obszaru górniczego. Do tej pory tego 

rodzaju oceny bazowały w zasadzie na liczbie zdarzeń rejestrowanych w oknie 24-

godzinnym1. 

3. Zaproponowana w rozprawie metoda może już teraz być wykorzystana do 

bieżącej oceny zagrożenia sejsmicznego w KWK „Bobrek-Centrum”. Po koniecznym 

dopasowaniu do innych warunków geologiczno-górniczych będzie stanowić cenne 

uzupełnienie kryterialne w ramach tzw. „metody kompleksowej” funkcjonującej w 

kopalniach węgla kamiennego KW S.A. 

4. Rozprawa doktorska pod względem edytorskim ma charakter wzorcowy, a drobne 

błędy literowe są nieliczne i nie wpływają na jej ogólną ocenę.  

Niezależnie od generalnie wysokiej oceny pracy, Recenzent zgłasza kilka uwag ogólnego 

charakteru, mających na celu udoskonalenie obecnej formy pracy doktorskiej, tak aby ci, 

którzy twierdzą, że krótkoterminowe prognozy sejsmiczności są ciągle nieosiągalnym 

celem (ang. elusive goal, Durrheim, 2007)2 mieli coraz mniej racji. Uwagi te są 

następujące: 

5. Jak wiadomo, najczęstszymi przyczynami powstawania błędów podczas 

szacowania wartości współczynnika „b” jest (a) wykorzystywanie metody 

najmniejszych kwadratów zamiast metody największej wiarygodności, (b) 

niewystarczający zasób danych (ilości zjawisk), (c) niezgodność z zasadą 

kompletności katalogów i (d) wykorzystywanie danych zawierających błędy w ocenie 

magnitudy lub energii wstrząsów. Z wymienionych wyżej przyczyn, błędy grup (b-c) 

pojawiają się wskutek wykorzystywania zbyt szczupłej bazy danych. Jest to 

szczególnie ważne w aspekcie przyjmowania szerokości okna czasowego, które 

powinno być skorelowane z wymaganą minimalną liczbą „n” wstrząsów 

rejestrowanych w obrębie okna, spełniającą następujący warunek3: 

ν

α ∆
≤

n

t
  

gdzie 
α
t  - wartość funkcji rozkładu Studenta dla n-1 stopni swobody z ustalonym 

poziomem istotności α, ∆  - wartość największego błędu w ocenie wartości średniej 

(zakłada się a priori), ν  - współczynnik zmienności magnitudy. Z zamieszczonych w 

rozprawie informacji wynika, że standardowo przyjmowano szerokość okna 

                                                 
1
 Hudyma M. (2008) Mine Seismology Concepts. W: Generic Seismic Risk Management Plan for Underground 

Hardrock Mines. Australian Centre for Geomechanics, Mine Seismicity and Rockburst Risk Masnagement 

Project, Phase III – 2006-2008 Technical Report. 
2
 Durrheim R.J. et al. (2007) Minimising the Rockburst Risk (Phase 2). Output 3. Guidelines, Standards and Best 

Practice for Seismic Hazard Assessment and Rockburst Risk Management. CSIR Division of Mining 

Technology, Project No. SIM 05 03 02. 
3
 Rethati L. (1988) Probabilistic solutions in geotechnics. Development in Geotechnical Engineering 46, 

Elsevier. 
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czasowego obejmującego co najmniej 30 zjawisk. Czy w związku z tym poziom 

ufności dotyczący obliczanych bieżących wartości współczynnika „b” w oknie 

czasowym nie jest zbyt niski? W omawianej pracy niestety brak w tym zakresie 

wystarczających informacji. 

6. Jak wiadomo, rozkład empiryczny Gutenberga-Richtera może mieć zastosowanie 

tylko w stosunku do kompletnych katalogów wstrząsów (stwierdzenie na str. 12 

rozprawy). Czy w związku z tym wykorzystywanie tej zależności w stosunku do 

okna czasowego obejmującego co najmniej (ale też tylko) 30 zjawisk jest 

uzasadnione? 

7. Opis algorytmu wykorzystywanego do wyliczania parametru „b” w przesuwających 

się oknach czasowych (str. 20 rozprawy) jest zbyt ogólny i nie pozwala sprawdzić 

numerycznie proponowanej metody obliczeń. 

8. W większości przypadków analizy zamieszczone w rozdziale 8 wykorzystują poziom 

odniesienia b = 1 (np. rys. 8.8a-c i in.), podczas gdy m.in. z tabel 8.1-8.4 wynika, 

że ten współczynnik przyjmuje wartości zmieniające się w zależności od lokalizacji. 

Albo mamy tu do czynienia z pewna sprzecznością, albo tekst rozprawy nie wyjaśnia 

właściwie przeprowadzonych obliczeń. 

9. Czy proponowanym kryteriom oceny zagrożenia (tab. 11 str. 68) towarzyszyła jakaś 

pogłębiona analiza statystyczna, czy też zostały one przyjęte arbitralnie? Tekst 

pracy jest niezbyt jasny w tym zakresie. 

 

5. Wniosek końcowy 

 

Rozprawa doktorska mgr inż. Aleksandry Pierzyny, poruszając ważny temat oceny stanu 

zagrożenia sejsmicznego dla prawidłowego funkcjonowania podziemnych wyrobisk 

górniczych stanowi oryginalny wkład w rozwój wiedzy górniczej. Wyjątkowo wartościowa 

i oryginalna jest uzyskana samodzielnie przez Doktorantkę baza danych wynikowych z 

przeprowadzonych symulacji komputerowych i związane z nimi rezultaty potwierdzające 

postawioną tezę dysertacji. Opiniowana rozprawa ma zarówno walory poznawcze, gdyż 

formułuje nowe metody badania zachowania się górotworu w warunkach rzeczywistego 

obciążenia, jak i charakter utylitarny, ponieważ wyniki przedstawionych rozważań mogą 

być już teraz przydatne przy wyborze bardziej bezpiecznych sposobów prowadzenia 

eksploatacji w podziemnych kopalniach węgla kamiennego, a w przyszłości także w 

zakładach górniczych eksploatujących innego rodzaju kopaliny. 

Należy stwierdzić, że Doktorantka wykazała się podczas swojej pracy bardzo dobrą 

znajomością aparatu matematycznego, opanowaniem warsztatu badawczego oraz 

zdolnościami do samodzielnego rozwiązywania problemów naukowych. Stwierdzam 
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zatem, że oceniana dysertacja odpowiada wymogom stawianym w Ustawie z dn. 

14.03.2003 r., o stopniach naukowych i tytule naukowym (Dz. U. Nr 65, poz. 595), co 

daje mi z kolei podstawę dla sformułowania wniosku do Rady Naukowej Głównego 

Instytutu Górnictwa o dopuszczenie mgr inż. Aleksandry Pierzyny do jej publicznej 

obrony. 

 

 

 

 

Wrocław, 08-05-2014 r. 

 


