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1. lmię i nazwisko

Robeń uberman

2. Posiadane stopnie naukowe i dyplomy

* Doktor NaukEkonomicznych,

Miejsce i data nadania: Akademia Ekonomiczra w Krakowię,24 częrńęc}Oa2 r.;

Tytuł rozprawy doktorskiej: Strategie pozyskiwania i zarzqdzania lrapitałem zagranicznym
(na przyłdadzie polskiego sektora paliwowo-ener8etycmego);
Promotor: prof. dr hab. Stanisław Wydymus (ś.p. - UE w Krakowie);
Recenzenci:

prof. drhń. Kazimieru Starzyk, Kolegium Gospodarki Światowej, SGH Warszawa;
prof. dr hab. Jan RymarczyĘ Katedra Międąmarodowych Stosunków Gospodarczych, UE
Wrocław;
dr hab. (obecnie prof. dr hab.) KrysĘna Przybylską Katedra Mikroękonomii, t]E Kraków.

* Magrster Zam.ądzańa i Administracji (MBA)
SDA Bocconi, Mediolan (w tym sfudent MBA Rotterdam School of Management przy
Erasmus UniversĘ Rotterdam), grudzień 1995 r. - dyplom zwyróżńeniem.

* Magister ekonomii,
Akademia Ekonomicznaw Krakowieo czerwiec 1993 r.;

Kierunekl Handel Zagrańcmy.

ł. półroczny programu organizowanego w ramach programu TEMpus dla kadry
wykładowców w zakresie zaru,ądzańa maĘmi plzedsiębiorstwami

IFOA Reggio nell'Emi§a (Wochy), sĘczeń - czerviec 1992r.
x Roczre studia w zakresie ekonomii

Uniwersytety: Kalifomijski i }Visconsin, wrzesień 1990 - czerwiec 1,991

Ukończenie rocznego programu organizowanego ptzez ww. uniwers},tety w dziedzinie
badń ekonomiczrych nad Europą Wschodnią - |99011991, Budapeszt, Węgry.

* kwalifikaciezawodorve

Taksator Z}óż Kopallm T ZK025, Polskie Stowarzyszenie Wyceny aóż Kopalin, 200 8

r.-
RTTP - Registered Technolory Transfer Professional, Alliance of Technology
Transfer Professiona]sr}0l4 * .

BiegĘ sądowy przy Sądzie Okręgowym w Krakowieo 201,5 - .
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3. lnformacje o dotychczasowym zatrudnieniu

3.].. lnformacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych

Wykładowca, Krakowska Akademia im A.F. Modrzewskiego w

Krakowie pńdziemik 2004 r. - :

Korporacje Międąmarodowe (kurs w języku polskim i angielskim),

Financial Management (kurs w j ęzyku angielskim),

Multinational Corporations (kurs w j ęzyku angielskim),

Wycena Złóz Surowców Mineralnych (kurs w języku poskim),

Entrepreneurship Managemerrt (kurs w j ęzyku angielskim).

Wykładowcą MBA Bedfordshire University (wspólny program z Krakowską Szkołą

Wyższą im A.F. Modrzewskiego w Krakowie) 2006-20t0:

Strategic Financę (kurs wjęzyku angielskim),

Wykładowca, Program MBA, Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu,Z}I4 r. - :

Financial Management (kurs w j ęzyku angielskim),

Supply Chain Accounting & Controlling.

3.2. lnformacje o dotychczasowym zatrudnieniu w sektorze gospodarczym

Istotną okolicznością dla oceny mojego wniosku moze być wskazanię fąięlu, żę dzińalność

naukowa byłaprzez mnie prowńzonarównolegle do ponad dwudzięstoletniej, pełnoetatowej

pracy w przedsiębiorstwach i firmach doradczych, w tym przęz 16 Iń na stanowiskach

dyrektora ds. finansów lub controllingu, atakże ds. strategii i rozwoju. Obejmowała ona m.in.

następuj ące stanowiska:

a) Orlen Oil Sp. z o.o. (Grupa Orlen) czerwiec 2002 - pazdziernik2013
(Spółlra PKN Orlen utworzonaw celu lransolidacji produkcji i dysnybucji produktów olejowych,
zatrudniajqca ok. 5a0 pracowników z ok, ] 300 mln PLN wartości rocmej sprzedaĄ)

Dyrektor ds. Strategii i Rozrvoju: kwiecień 2008 - pńdztemik}}l3

Dyrektor ds. Controllingu: czerwiec 20a2 - marzec 2008

Robert uberman
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a) NETIA Telecom S,A,. pńdziernik 1998 - maj 2001
(ówcześnie największy po TP S.A. operałor lcablowej sieci telefonicznej z ]70,000 dzwoniqcymi

liniami i ],300 pracownikami, Region Południowy obejmował 3 stare województwa Opolskie,

Katowickie i Kralrowskie i, z punlduwidzenia prawnego, obejmawcł dlvie spółki: Netia Telecom

Silesia S.A.i Netia Telecom Telmedia S.A.; Netia I jest niezależrrym operatorem rozmów

międzymiastowych zależnyvn od Netii Teleknm S.A.)

Senior Finance Director: kwiecień 2000 - maj 2001

Dyrektor finansowy Regionu Południowego (równieZ Cńonek Zarządu NT Silesia S,A.):

pńdziemk 1998 - manzec 2a00

x TYMBARK S.A.

Dyrektor finansowy- Członek zarądu: czerwiec 1997 - wrzesień 1998

ad 2aI4 r. prowadzę własną działalność gospodarczą obejmującą:

wycenę AĘrryów Geologiczno-Gómiczych zgodnie z Kodęksem POLVAL, przykładowo dla

celów nńązanych z ich: sprzedńą, aportem rueczowp 1ń uwzględnieniem w księgach

rachunkowych przedsiębiorstw gómiczych;

opracowarri e feasibility study i biznęs planów przedsięwzięć gómiczych.

przygotowanie sfoategii wdrożenia nowych produktów (plany komercjalizacji technologii);

oryarizacji działów strategii orazBńń i Rozwoju;

wycenę technologii.

Nawet w ramach powyższej działalności zostałem na przełomie ż078lż019 r. powołany na

stanowisko lnterim Financial Director w spółce wydzielanej z globalnego koncernu o obrotach

przelłaczających 10 mld USD.

Z powyższych powodów musiałem ograńczŃ działalność dydaktyczną, sĘd np. jestem

promotorem tylko 10 prac magisterskich.
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4. Wskazanie osiągniecia wynikającego zart. ]-6 ust. 2 ustawy z dnia 14

marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym ora7

o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U . z2a16 r. poz.882, 1,31"1,

zża17 r. poz.859, 1530)

4. 1. ldentyfi kacja osiągnięcia na u kowo-badawczego

Jako osiągnięcie w rozumieniu przlrrołanej w Ęrtule ustawy wskazuję i poddaję pod ocenę

monografię:

Uberman Robert, ż019: Wycena Akywów Geologiczno-Górniczych, Kierunki dalszego

roałoju. Podejście metodyczne, IGSMiE PAN. Studia. Rozprawy. Monografie. Kraków, ss.

280, ISSN 1895-6823, ISBN 978_83-953 167 -2-2.

Recenzentami wydawnicz;tni monografi i byli :

- prof. dr hab. Krzysńof Szamałek (Instyrut Geochemii, Mineralogii i Petrologii, Wydział

Geologii, Uniwersytet Warszawski),

- dr hab. Joanna Kulczycka (Pracownia Ekonomii Menedżerskiej, Katedra Zarządzania

w Energetyce, Wydział Zarządzania, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica

w Krakowie otaz IGSMiE PAN).

4.2, lstota iznaczenie problemu badawczego

Kwestie metodyki wycen znajd,,l1ąsię w centrum badań zzai<ręsufinansów, atakżekilku nauk

pokrewnych (np. mikroekonomii, rachunkowości). W konsekwencji powstŃo bardzo wiele

prac trakĘących o metodach wyceny akĘwów i pasywów w ogóle jak i poszczególnych ich

grup. RenomowanabazaWeb od Science Thompson Reuters podawałaponad 40,000 artykułów

w tym obszarze, wg stanu namarzęc2a19 r.,jednak tylko 43 artykuły dotyczyły vłyceny złoż

Robert uberman
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kopalin, a szerzą aktywów geologicznogórniczych (AGG)l. Wskazuje to, iż wycena tego

rodzaju aktywów jęst dopiero rodzącą się dyscypliną naŃi i praktyki Q,{jowa et al. ż014, stt.

1). W takiej sytuacji szczególnego znaczęnia nabiera właściwe zdefiniowanie obszaru

badawczego zwiryanego z wyceną ńóż kopalin wprzez wskazanie ich cech unikatowych,

wymagających wypracowania specyficanych mętod wyceny lub adaptacji juz istniejących.

Bowiem właśnie te szczególne cechy AGG powodują że uniwersalne metody wyceny akazują

się, ale tylko w niektórych wypadkach, niewystarczające. W literaturze przedmiotu podaje się

listy tych cęchszczególnych, najczęściej wskazując na następujące:

a) nieodnawialność zasobów ńóZ,

b) unikalno śó poszczególnych, pojedynczych ńóż,

c) kapitałochłonność badń geologicznych i procesów górniczych,

d) wysoki stopień oddziaływania na środowisko,

e) cykliczność,

0 długoterminowość większości pĄektów górniczych.

LŃa badawcza, któtą zanierzałem zapełnió polega na tym, że brak jest w Iitentłrze

przedmiotu głębszej analizy wymogów jakie ww. specyficzne cechy stawiają metodom

wyceny. Które, z metod powszechnie stosowanych, pomimo ich ograniczeń mogą być

wykorzystywane w procesie wyceny, w zależności od jej przedmiotu i celu? W jakim obszarzę

de facto nie istnieją adekwafire metody a stosuje się sźucznie, drogą daleko idących

kompromisów te z metod, które są najbllższe wymogom poprawnej wyceny, chociaż ich nię

spełniają? Istnienie takich obszarów miałem okazję,na poziomie hipotezy, ziden§fikować, nie

tylko na drodze odpowiedniej kwerendy, ale teżbadń empĘcznych.

4.3. Cel, hipotezy i metody badawcze

Praca ma charakter eksploracyjny. Jej celem nie jest ranitązanie jakiegoś jednego ściślę

zdefiniowanego problemu. Przeciwnie, chodzi w niej ptzede wszystkim o zdefiniowanie

istotrrych luk badawczych, a przez to wskazanię konieczności podjęcia szerszych badń.

1 Pojęcie AGG nawiązuje do angielskiego pojęcia: mineral assers, które obejmuje nie tylko ńożnkopa|ln sensu
stricte, ale wsrystkie aktywa zvłięane zdziałalnośęiągórńczą od praw do wykonywaniaprac poszŃiwawczych
powzęz dokumentację geologiczrą, infrastnrktrrrę kopalni aź po tereny pogómicze w trakcie rekultywacji.
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W mniejszym stopniu, o ile jest to możliwe, wypracowanie i przetestowanie metod, które mogą

byćażyte w dalszych badaniach (Grober 2008).

Podstawową hipoteząbadawcą było stwierdzeńe, że w obrębie problematyki wyceny AGG

istnieją istotne luki metodyczne, które utrudniają albo wręcz uniemozliwiają poprawną wycenę

części z nich w niektórych celach, w których taka wycena jest albo powinna być wykonlrvana.

Hipotezapovlyższa musiał byó zweryFrkowana na dwóch poziomach:

teoretycznej, obejmując ej analizę dostępnych metod,

empirycznej, koncentrującej się na zastosowaniach wycen.

Uwarunkowania te spowodowały, że podstawową metodą pracy była dedukcja. W obszarze

znacznej części problemów cząstkowych wprowadziłęm metody statystyczre.

4.4.Zakres badań i źródła danych

Przedmiotem badń była adekwatność obecnie dostępnych i wykorzystywanych metod do

celów, w jakich wykonywane są wyceny AGG. W powiązaniu przedmiotu i celów pracy

wypracowano strukturę monografii przedstawioną ponizej (Rysunek 1).

a)

b)

Robert uberman
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R7sanek I. Struktura monogralii

W konsekwencji monografię podzielono na cztery części. Części pierwsza słuzy zdefiniowaniu

analizowanej probiematyki. Zaprezentowałem więc w niej wybrane pozycje literahrry

przedmiotu vftaz z kfótĘ analizą stanu badń, tak ńy określić miejsce prezentowanej pracy

w odniesieniu do innych dostępnych pozycji. Następnie omówiłem fundamenĘ teore§czre

koncepcji wartości złóżkopaln i ich specyftcznę cechy powodujące, że ich wycena stanowi

pewien odrębny obszar badawczy. Powyższa analiza w naturalny sposób wskazała na

konieczność właściwego rozumienia pojęcia złożakopalin w relacji do aktywów geologiczno-

gómiczych (AGG). W szczególności chodziło o podkreśleńe, że przedmiotem wyceny nie jest

samo złożęjako twór ftzaczay, a\eposzczególne prawa do jego wykorzysĘwania, a co równie

Robert uberman
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istotne, do jego odkrycia i udokumentowania. W konsekwencji przedstawiłem równiez

wybrane zagadńeńa własnościowe, tak aby uwypuklić te problemy zńęane z vuyceną złóż,

które wypływają ze stosowanychrozwtązń prawnych. Pierwszą część zamyka analiza wpływu

cykli ekonomicznych na wartość złóżi konieczności uwzględnienia ich w wycenie.

W drugiej części ptzeanalizowałem najczęściej stosowane metody wyceny ńóż,

usystematyzowane wg podejść: kosźowego, porównawczego i dochodowego. Analizę tę

oparłem zarówno o dostępny dorobek naukowy, jak i równiez wnioski płynące z ptalćcykl

Oczywiście musiałęm scharakteryzować, przynajmniej pokrótce każdą z przedstawianych

metod, ale koncentrowałem się na możliwości ich zastosowania, a w szczególności na

empirycmych problemach w ich wykorzystaniu. Dążyłem przede wszystkim do wykazania

Ęch ograniczń,które nie wynikają z błędóą ale z immanentnych cech samej metody. 
-W 

ten

sposób chciałem ńudowaó fundament dlaanaliz w części trzeciej.

W kolejnej części skoncentrowałem się na zastosowaniach wycen AGG. SzczegóIną uwagę

poświęciłem trzem kwestiom niezmiernie rzadko omawianym szczegółowo w literaturze

przedmiotu: wyceny ńóZ antropogenicznych, wpĘwu wydatków na likwidację kopalni na

wartość AGG orźż wyceny dla potrzeb odszkodowania z Ęnńll bezprawnej nacjonalizacji.

Ponadto dokonałem teżanalizy zasńamerykńskiej sprawozdaułczości finansowej w zakresie

wyceny węglowodorów, wypełniając lukę badawczą w tym zakresie. W obszarze kilku

zagadnień (np. likwidacji kopalń, złóż atftropogenicznych i sta§styki narodowej), obok kwestii

finansowych własnego autorstwa, wykorzystałem wkład współpracujących specjalistów z

dziedziny górnictwa i geologii.

Czułarta część przedstawia rekomendowane przeze mnie kierunki rozwoju prac nad nowymi

modelami wyceny, których opracowanie jest konieczne ze względu na zidentyfikowane

wcześniej, najistotniejsze problemy metodyczne. Dotyczą one przede wszystkim

uwzględnienia korzyści ekonomicznych wynikających zbudzo długich, paekraczĄących 30

|at, okreńw eksploatacji ńóż, kwestii ich sczerpywalności (zxvłaszcza w kontekście

twierdzenia Hotelling a) oraz dfugości i ryzyka fazy inwes§cyjnej.

W monografii wykorzystałem dostępną literaturę przedmiotu, która obejmuje ptzedwszystkim:

a) prace naukowe,
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b) obowiąujące regulacje pTawlre i standardy wyceny, zarówno polskie, jak i wazniejsze

międzynarodowe,

c) raporty i sprawozdania finansowe firm górniczych,

d) rapor§ instJ.fucji i organizacji międzynarodowych i wiodących firm doradczych,

e) nieliczne, ale znaczące artykuły w renomowanych czasopismach biznesowych (np.

Financial Times).

Ponadto korzystałem z wniosków płynących w wykonywanych ptzeze mnie lub innych

specjalistów ekspeĄz doĘczące wyceny AGG oraz z dyskusji toczonych w ramach

naukowych i branżowych konferencji, których temaĘka była związana z wyceną AGG.

W konkretnyth analizash, np. doĘczących długości fazy inwestycyjnej, wykorzystywałem

publicznie dostępne buy danych rządów krajów górniczych albo orgańzacji

międz5łrarodowych.

4.5, Osiągnięte wyniki i mozliwość ich wykorzystania

Przeprowadzona w monografii arnliza obszarów zastosowania wyceny AGG i ocena

dostępnych metod wskazała na szereg problemów metodycznych. Ich nasilenie jest

zróanicowanę w zalężności od §pu AGG oraz zastosowania wyników wyceny. Poniżej

(Rysunek 2), co pokazałem na schemacie ńraĄryymzaawansowanie rozwoju metod wyceny

w zależności od celu ich przygotowania i rcdzĄu wycenianych aktywów. Konstruując

klasyfikację stanu badń, a przęz to dostępności metod \ryycęny, brano pod uwagę przede

wszystkim adekwatrość wypracowanych metod do celów wyceny i rodzajów AGG. Wybór

liczby jej poziomów ma charakter arbitralny, ale oparly na doświadczeniach autora

i dyskusjach ze specjalistami.

Dostępnośó metod bardzo dobrą zdefiniowałem jak taką, która ponrala na stosowanie więcej

niż jednej metody, najlepiej zaliczanych do róZnych podejśó. Pienvszym warunkiem, jaki

muszą spełnió te metody jest adekwatnośó do celu wyceny. Ponadto muszą one być na tyle

dobrze opisane i powszechnie stosowane, że dwóch różmych specjalistówje stozujących będzie

wykorzysĘwać te same informacje, przyjmie podobne zńożeńa, zastosuje bardzo zbltżonę

algoryeny obliczeniowe a różnice w uzyskanychptzeznich wynikach będą powodowane łatwo

identyfikowalnymi różnicami w zńożęńachdoĘczącychprzyszłości. Będą oni również zgodni

Robert uberman
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odnośnie tego, czy w konkretnym, przedstawionym im do oceny przypadku, metoda tazostńa

zastosowana poprawnie czy nie. Taki stan rozwoju metod można uznaó za adękwatny do

potrzeb. Nawet w §łn obszarue istnieją ocz}wiście zagadnienia wymagające dalszych badań,

ale dotyczą one problemów występujących marginalnie albo takich, których wpływ na

uzyskiwane wartości jest niewielki.

Dostępność dobrą określiłem wtedy, gdy wypracowano jedynie jedną lub dwie metody

spełniające kryeria określone powyżej, alenależąone do tego samego podejścia. Ponadto mogą

występowaó ograniczenia odnośnie dostępności danych pozwalających na ich zastosowanie,

Istnieje więc ryzyko, że dwóchńęzalężnie dzińąących ekspertów uzyska rożniące się istotnie

wartości z wyceny a różńcę mogą być spowodowane nie tylko różtymi zńożeniarni, a\e

równiez ńżnicarrń w stosowanych algorltmach. W tej grupie problemy badawczę doĘczą

uszczegółowienia metod wyceny irozwiryańa problemów uwzględniania niektórych wńnych

komponentów. Kierunki badń określają właśnie te, nierozwiązane do tej pory zagadnienia.

Dostępność słabą zdefiniowałem jako występującą wtedy, gdy co prawda stosowane są

w praktyce jedna lub nawet dwie metody, ale kwestionowana może być nawet ich adekwatność

w stosunku do celu wyceny. Już to powoduje, że ich wyniki mogą być łatwo kwestionowane.

W tych przypadkach konieczne są badania nad samymi metodami tak, aby zakres

wykorzystywanych w ich stosowaniu danych był relatywnie łatwo dostępny a przyjmowane

zńożęniai stosowane algorytmy poz,łvalaŁy na uzyskanie wyników zgodnych z celem wyceny.

Na końcu zidentyfikowałem przypadki, dla których albo jest brak dostępnych metod albo

istnieje tak duza różnorodność w ich przyjmowaniu, że dwóch ntezależnych ekspertów nie

osiągnie porozumienia odnośnie ich wyboru, nie mówiąc juz o uzgodnieniu poprawności

samego procesu wyceny.
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Rysunek 2. §chemat z{l{łwansowcnifr rozwaju metod wyceny AGG

poziom rozwoju metod wyceny AGG jest wyraźnie skorelowany z ilością praktycznych

zastosowń i finansowym wymiar decyĄi podejmowanych na ich podstawie. Poniewa:ż

konieczność wyceny pojawia się często w ramach przygotowń do za'warcia umowy kuPna-

sprzeduĘ,od wielu lat rozwijane sąmetody ztymzastosowanięmTwlązane. Ale nawet wtym

obszarzęwystępuje istotna luka. Dotyczy orraAGG typu I i II, w których przypadku podejŚcie

kosżowe jest stosowane zuĘciemsubiektyłrnych korekt a metoda opcji realnych, aczkolwiek

konceptuatnie bardzo atrakcyjna, musi bazować na wykorzystaniu bardzo ograniczonych

danych (może poza wyjątkiem złóż ropy naftowej i złota). Nieco mniej korrystna sytuacja

występuje w przypadku wycen dla celów sprawozdń finansowych a rÓżnica doĘczy AGG

w okresie zawieszonej ekspłoatacji. Poniewaz dla celów sprawozdń finansowych określa się

wartośó godziwą a nie rynkową, ptzy czym ta akurat może byó nawet ujemna, pozostają do

wykorzystania tylko metody z podejścia dochodowego i muszą one wykorzys§rvaĆ w

przewidywaniach odnośnię przyszłej zmiarry warunków ekonomicznych jako źródle wartoŚci

tych AGG.

W obszarze podatkowyffi, w którym stosuje się głównie podejście kosztowe, wycena AGG

napo§ka na trudności. Dlatego, chociaz paradoksalnie najmniej kontrowersji budzą metody

(a nie wymiar) podatku w odniesięniu do ńóż,zróżnych przyczynnie eksploatowanych. W ich

prąrpadku nie można bowiem w ogóle ustalić podstawy opodatkowania samego złaża,

a pozostałe składniki AGG (np. grunty, wyposażenie kopalni) podlegają opodatkowaniu na

zasadach ogólnych.
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Najtrudniej§ąrm zdecydowanie zadaniemjest wypracowanie metod pozwaląącychwznaczyć

bieżącąwartość aktywów, których wykorzystanie przyriesię lub przyniosło korzyści w długim

okresie czasu. Chodzi tu o bardzo zasobne złożą których racjonalna eksploatacjaprzekacza

30 lat albo o roszczenia odszkodowawcze zffiułu odległego w czasie wywłaszczenia. Możną

ptzyjąp, że mętodami charakterysĘcznymi dla klasycznej nauki finansów możma wycenić

przepĘwy pieniężne pwypńająre na lata 1945-2050. W tym obrębie czasowym możliwe jest

np. przeliczanie wartości walut. Jeśli jednak wycenie mają podlegaó odleglejsze w czasię

korzyści to większość metod, stosowanych poprawnie, da wynik zb|iZorry do zera.

Analizując powody nieadękwatnego rozwoju metodycmLego do potrzeb wę wskazanych

obszarach możnapokusić się o identyfikację kilku głębiej leżącychprzycryntego stanu rzeczy.

Pierwsąrm obszarem kreującym problemy jest niepewnośó kluczowych parametrów

fizycznych determinujących wartość ńóZ a nawet niepewność ich istrienia. W przypadku

wszystkich innych akĘłnrów mozliwośó zbńańa ich stanu faktyczrrego na ogół nie podlega

dyskusji. Nawet w tak skomplikowanych przypadkach jak wycena dzińĄącego koncernu

można przeptowadzić proces due-dilligence, Wóry chociaiż czasochłonny i wymagający

zaangtzowartta cennych zasobów, to jednak jego koszt na ogół jest o rzędy wielkości ńższy

niż wycena badanej firmy. Natomiast w prązpadku ńóżkoszĘ prac eksploracyjnych mogą

przekłoczyć wartość odkrytego i udokumentowanego ńoża. Uwarunkowanie to ma wielorakie

konsekwencje:

Dzięki niemu takie akĘwa jak wyniki prac poszukiwawczych lub dokumentacja mają

samodzielną wartość rynkową i mogą byó przedmiotęm samodzielnego obrotu - jest to

sytuacja raczej niespotykana gdzie indziej: nikt przeciężńę kupi pĄektu istniejącego

domu w oderwaniu od niego samegoz.

Nawet złoża roą)oznane azy eksploatowane, są opisane z marginesem błędu

doĘczącego ich kluczowych parametrów, w §m wielkości zasobów.

Wielkość zasobów z-łozą zvłłaszcza opera§rłnych (wydobywalnych) jest zmienna

w czasie, i to niezalezrie od wydobycia. Dodatkowe odwieĘ lub innego typu badania

mogą zwiększyć zasoby. Spadające ceny kopaliny mogą je zrLalząco mtńejsryć.

2 Oczywiście dokumentacje projektowe są przedmiotem obrofu, ale ich wartość wynika z możliwości
wl.produkowania/wybudowania wielu egzemplarzy gotowego produktu, Tymczasem w oparciu o dokumentację
ńożanie mozm wygenerować kilku następnych.

a)

b)

c)
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To właśnie z .vqiżęj opisanych przesłanek wynika konieczność wyceny AGG typu I i II.

Jednocześnię brak analogii powoduje, że wypracowane w tym zakresie metody muszą mieć

charakter unikatowy.

Drugą cechą, dotyczącą już samych złóż kopalin, a więc AGG typu III i IV jest ich

wyczerpl"walność. Ta cecha jest niezmiernie często podnoszona w literaturze przedmiotu. Z tą

popularnością kontrasĘe brak metod wyceny uwzględniających wprost ten czynnik.

W zasadzie istnieje jedno naukowe twierdzenie próbujące opisać omawiane zjawisko,

wspomniane wielokrotnie twierdzenie Hotęllinga. Jest ono, na gruncie teoretycznymbądżto

podwazane, bądź to, za pomocą cotaz bardziej skomplikowanych modeli, modyfikowane

i, przynajmniej częściowo, potwierdzane. Dyskusja ta nie zaowocowała jednak żadną,

stosowaną w praktyce metodą wyceny. W monografii autor zawarł swoją analizę tego

twierdzenia, właśnie pod kątem jego przydatności jako podstawy metody wyceny, dowodząc,

żę nlę powinno ono w ogóle być brane pod uwagę w wycenach wartości rynkowej. Jedyne

miejsce, gdzie mogłoby ono znaleźó zastosowanie to obszar rachunków narodowych.

Trzecią cechą AGG jest długość cyklu życia projektu w rozumieniu finansowyffi, a więc

obejmującego zarówno fazę ponoszęńanakładów inwesĘcyjnych, jak i okres ich zwrotu. Jest

on szczególnie dfugi, jeśli datę początkową Wznaczy data decyĄi o rozpoczęciu prac

poszukiwawczych a datę końcową, zakoiczenie likwidacji zakJadu górniczego i rekuĘwacji

terenów pogórniczych. Długość tak zdefiniowanego okresu podlegającego analizie finansowej,

oczlrviście dla części złóż, ale jednak obejmującej te najbardziej wartościowe, przelłacza

wielokrotnie horyzont czasowy analizwykonlłvanych dla innych aktywów, Tutaj udało mi się

przynajmniej przytoczyć znaczące argumenty, że kwestia ta w ogóle nie powinna byó

analizowata na gruncie klasycznej nauki finansów.

Z pov,ryższym zagadnieniem ściśle ńąze się kwestia długości samej fazy inwestycyjnej.

W klasycznych metodach wyceny jest ona przedstawiana jako punkt w czasie (np. rok

,,zerowy"), a przepLyv,ry z ńą zwiryane jako pewne. Nawet w przypadku części innych

aktyrvów takie uproszczęnie wydaje się być nie do końca adekwatne, ale w przypadku znacznej

części złóżkopaltn staje się ono nieakceptowalne. Zagadńenie to równiez omówiono szerzej

w monografii wskazując na fundamentalne wady zŃłaszc,za metod zaliczanych do podejścia

dochodowęgo, które uniemozliwiają prawidłowe odzwierciedlenie tego zjawiska w wycenie.
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W toku analiz zidentyfikowano również szereg innych problemów, np. kwestie różnic

w klasyfikacjach zasobów geologicznych zŁoż. Są to jednak zagadnienia albo nie dotyczące

naŃi finansów albo tężbardziej wynikające z niezrozumięnia stosowanych metod, a przede

wszystkim ograniczeń wynikających z nich.

Możliwości wykorzystania efektów rękomęndowanej pracy upatruję na dwóch płaszczyznach:

naukowo-badawczej i empirycznej. W §m pierwszym obszarze zidentyfikowałem

przynajmniej dwa kierunki dalszych badai, które, niestety, są rzadko analizowane w literaturze

przedmiotu. Po pierwsze zwtóciłem uwagę na kwestię uwzględniania ryzyka ujemnych

przepłlłvów pienięznych występujących w fazie inwestycyjnej. Przeprowadzana badania

pokazńy, że wpĘrv tego ryzyka na wartość AGG jest równy wpływowi ryzyka fazy

operacyjnej. A stopień rozwoju metod prowadzących do jego uwzględniania w wycenie trudno

określić inaczej niż ,,embrionalny". Po drugie wskazałem na nieadekwatność obecnie

stosowanych metod do uwzględniania przepływów pieniężnych pojawiających się w długim

horyzoncie czasowym.

Na płaszczyźńe empirycznej wartością monografii jest przede wszystkim wskazanie ryzyk

związanych ze stosowaniem nieadekwatnych metod \łyceny. Niestety, powszechnie

obowiąujące praktyki a nawet uregulowania, wypracowane dla potrzeb wyceny innego

rodzaju aktywów (np. nieruchomości) w wielu aspektach nie uwzględniają specyfiki AGG.

4.6. Wnioski

Zagadńenie wycęny AGG jest jednym z najbardztej interdyscyplinamych tęmatów

dotyczących wyceny aktywów. Ustalanie wartości kazdego rodzĄu ak§wów niefinansowych

wymaga pewnej wiedzy z dziędzin opisujących ich parametry funkcjonalne. AGG
charakteryzuje jednak konieczność wykorzystania narzędzi i informacji zbardzo dużej ilości

obszarów. Standardowo wymienia się wśród nich geologię i górnictwo. Jednak przedstawiona

w niniejszej pracy analriza pokazuje, że w wielu wypadkach konieczna jest rozległawiędza

z innych dziedzin,np. pfawa, ochrony środowiska, mikro-i makroekonomii, nauk o zarządzarliu

czy r ozw oju technolo gii.

Robert uberman
, l ą_/c \,/

!
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Szczegolnąpozycję AGG wśród innych aktywów determinują, jakvłykazalo w niniejszej pracy

cztery czynniki:

niedookreślonośó rozumiana jako brak pewnych informacji o istotnych parametrach

fizyczrrychńóżkapaln, które zawszę szacowane są z istotnym marginesom błędu,

wyczerpywalnośó, rozumiana jako brak możliwości odtworzenia wyeksploatowanych

zasobów ńoża,

długi okres eksploatacji niektórychzłóż,czasatńprzekłaczĄący okres istnieniapństw

czy epok historycznych,

d) kapitałochłonność i długość fazy inweĘcyjnej sięgająca w skrajnych przypadkach

kilkunastu lat.

Wynikiem przeprowńzonych analizjest też wskazanie ich rzecryństego, czasem mtacznie

węższego niż powszechnie przyjmowany wpływu na metody i wartości wyceny. Po pierwsze,

znowu za wyjątl<tem niedookreśloności, nie dotyczą one wszystkich ńóż. W świetle analiz

zaprezettowanych w niniejszej pracy takim przecenianym parametrem jest sczerpywalność

zŁóż kopalin. W ujęciu finansowym vńęe się ona ściśle z opcją odroczenia wydobycia

w oczekiwaniu na wyższą rentowność w miarę wyczerpywania zasobów. Oczywiście zasoby

każdego pojedynczego złożatakim są. Ale w skali globalnej trudno znaleźć ptzyYJń kopaliny,

której zasoby ulegĘ fizycznemu wyczerpaniu, Wzęz co nasĘlił kryzys po stronie podaZy.

Nawet słynne kłyzłsy naftowe miały podłoze polityczne a nie zostały spowodowane

wyeksploatowaniem zasobów tego surowca. Zawsze, zańm to nasĘpiło, postęp techniczny

7rracząco ograniczył ichzaĘcie,przryjednoczesnym odkryciu Iub umożliwięniu eksploatacji

nowych zasobów.

Konsekwencją Ęch faktów są trudności w odzwierciedleniu kwestii sczerpywalności zasobów

ńóZ w konkretnych metodach ich wyceny. Z punkru widzenia inwestora prowadzenie,

wyrikającej z twierdzenia Hotellinga, polityki wstrzymywania eksploatacji w okresach niskich

cen (poza oczywiście częścią wymu§zoną spad{ącym popytem) w nadziei na uzyskanie

korzyści w przyszłości jest bardzo niebezpiecną grą o znanych, dużych kosztach i bardzo

niepewnych korzyściach. Autor stoi na stanowisku, że problem tkwi nie w braku metod, tyko

w braku zjawiską które miaĘby one opisywać. Z punktu widzenia przedsiębiorcy górniczego

jego podstawową odpowiedzialnością jest zapewnienie maks;rmalnej rentowności posiadanych

aktywówwkrótko- lub średnioterminowym horyzoncie czaso\ilym. A ograniczanie wydobycia

a)

b)

c)

Robert uberman
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na ogół tę rentowność pogarsza. Dlatego długoterminowę zarządzańe za§obami naturalnymi

pozostaje włącmądomeną pństw. I to Rachunki Narodowe są jedynym obszarem, w którym

rueczyńście moźna szukać możliwości uwzględniania opcji długoterminowego odroczenia

wydobycia.

Innym czynnikiem wyrómiającym złożakopalin jest długośó tuy inwestycyjnej. Stanowi on

o łle problem, żę metody zaliczanę do podejścia dochodowego (zdyskontowanych

przepĘwów pienięznych albo opcjtrzeczywistych), w swojej klasycznej postaci talłująfazę

inwes§cyjną jako równoważną punktowi w czasie a nie dfugotrwałemu procesowi.

Tymczasem, w przrypadku większości ńóZ kopalin jest to niedopuszczalne uproszczeńe,

znapąco zawyżające wartość ńóz. Wyjściem minimum jest aktualizacja wydatków

inwestycyjnych z zastosowanięm stopy wolnej od ryzyką co było już rozwłtęańem

proponowanym w literaturze naukowej, ale rzadko stosowanym. Zdańęm autora należy pójść

jeszcze dalej i stosować (czyli dodawac do wartości nakładów) premie ubezpteczeniowe tak,

ńy rzecrywiście ,,oczyścić" całkowicie tę pozycję rachunku przepływów zryzyka.

W zakresie powszechnie rrznąwanych podejść i metod \ilyceny wskazano kilka konkluzjinatllry

ogólnej. Pier:wszaznich dotyczy stosowania metody DCF. Jest ona krytykowana jako nnzędzie

wyceny wartości rynkowej ze wzglę dunazaLeżmość wyników od subiektyrłmie przyjmowanych

założen. Tego argumentu nie wolno lekcewazyó. Ale nie powinien on przesłaniaó bardzo

powżnych zńet tej metody. Poprzez falł, żę jej stosowanie wymaga skonstruowania zarysu

biznes planu wymusza ona najgłębsze, w porównaniu z innymi metodami, przeanńizowanie

cąmników ksźałfujących wartość wycenianego ńoża. Jeśli więc nawet nie jest ona metodą

wiodąca w §rm sensie, ze wyceniający w konkluzjach rekomenduje wartośó wynikającą

z zastosowania innych mętod to jej przeprowadzenie jest niezasĘpionym sposobem

sprawdzenia poprawrości procesu wyceny.

Zńerciadlanyrn odbiciem preferencji dla podejścia dochodowego jest scep§cyzm autora

w stosunku do wykorzystywania metod bazujących na podejściu porównawczym. Jego zalety

uwidaczniają się w odniesieniu do aktywów o jednorodnej strukturzę parametrów

ksźałtujących wartość i dużej ilości transakcji. Tyrnczasem AGG z pewnością nie spełniają

Ęch warunków. W konsekwencji wyceniający, pod presją regulacji (częściej) lub wymogów

klienta (rzadziej) stosują bardzo elastyczne kryteria porównywalności budującbazę transakcji
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referencyjnych. Próbę tozwlązaria tego problemu, poptzez pałączenie podejścia

porównawczego i dochodowego zaproponowano we wskaeanej monografii.

4.7. Wkład do rozwoju dyscypliny

Wkład przedkładanej monografii do rozwoju nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse, ale

również w powiązanych: zaruądzańaoraz ekonomii autor upatruje w dwóch płaszczyntach.Po

pierwsze jest to jedyna w polskim piśmiennictwie praca analizująca stan badań, zarówno

w ujęciu empiryczrrym jak i teore§czną, nad metodami wyceny ńóż kopalin, a szerzej

aktywów geologiczro-górniczych (AGG). To właśnie objęcie pozostałych rodzajów AGG jest

jednym z dwóch zasaĄńczych elementów odróuriających monografię od dotychczasowego

dorobku. Drugim jest włączenie do tematyki różnych celów ich wyceny. Dzięki takiemu ujęciu

tematu możliwa była pogłębiona analiza, powszechnię w literaturze podawanych w formie ex

cathedra, cech odróżniających AGG od innych akĘwów w kontękście }yyzwń

metodologicmych ich wyceny.

W literaturze światowej można mńęźć kilka prac dedykowanych tej tematyce, ale obejmują

one najczęściej §lko wycenę dla celów transakcji rynkowych oraz koncentrują się na jednej

grupie kopalin, np. rudach metali jak prace: Annelsa (1991), Kernota (1999), Torriesa (1998)

oraz Rudenno Q004).

Na drugi element o nowatorskim charakterze składają się przede wszystkim dwie analizy, które

nie znajdują odpowiednika w znanej autorowi literaturze przedmiotu. Pierwszą z nich jest

weryfikacja tzyv. fritętdzenia Hotellinga. Jest ono dość powszechnie zrlarlę i było obieklem

wielu testów. Problęm w tym, żeprace w tym zakresię koncentrowały się na analizach mozliwie

długich szeregów cen lub dość sztuczrie wyliczanych marż - jednak nikt do tej pory nie

analizowń mechanizmu decyryjnego, który musiałby występować w firmach gómiczych, aby

twierdzenie to było prawdziwe. Takie zarządcze ujęcie problemu pozwoliło na wskazanie,

według autora jednoznaczne, że Bńerdzenie to nie może być wykorzystywane w procesie

wyceny AGG.

Kolejną kwestią również po raz pierwszy analizowaną w literaturze jest problem ujmowania

w wycenie długich faz inwestycyjnych. Wykazano, ża co do zasady zmienność przepĘrvów
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w fazię inwes§cyjnej i operacyjnej projektów górniczych ma zbliżony wpływ na ich wartośó,

w konsekwencji na wartość ńoża. W prakryce dla obu tych wielkości stosuje się te same miary

ryzyka i te samę metodyki odzvrierciedlania jego wpływu na wycenę. Stopa dyskorrtą aptzez

to stopa ryzyka oddziałuje na NPV negatywnie w tym sensie, ze im jest onavłyższatymńższa

jest wartośó z wyceny. Jeśli chodzi o ocenę wpływu przepływów z dziŃalności operacyjnej jest

to narzędzie słuszne. Jednak zupełnie przeciwny wniosek wypływa z analiry zmienności

otrzymanej dla fazy inwestycyjnej. O ile sam problem, na poziomie ogólnym został

w literaturze dostrzezony (Luherman 1998) o tyle autor nie znalań żadnych badń

empirycznych dotyczących tego zjawiska w obrębie problemaĘki wyceny AGG.

Z zagadŃen mniejszej wagi w monografii omówiono też, ptezentowaną również przez autora

w jednym z jego wcześniejszych aĘkułów (Uberuran 2a12), problematykę stosowania

metodologii SMOG (Standardized Meausre of Oil and Gas) dla wyceny zasobów

węglowodorów w sprawozdawczości finansowej. Są to pozycje wyjątkowe w polskiej

lttęr atur ze przedmiofu .
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5. Omówienie pozostałych

i dydaktycznych

osiągnięć naukowych, badawczych

Uwaga techniczna: Trudność w automatygznym sprawdzeniu mojego dorobku moze zostaó

spowodowane faktem, żę od blisko 60-1at czywLą działalność naukową prowadzi mój ojciec,

prof dr hń. inż. Ryszard Uberman. Poniewaz zwyczajowo wiele baz danych podaje inicjały

autorów, w kwerendach wykorzystujących hasło R. Uberman lub podobne pojawiają się prace

nas obu. Problem ten nie dotyczy w zasadzię tylko baz wykorzystujących, przynajmńej

pośrednio, numer ORCID (mój: 0000-0003-4187-8373) - Web of Science lub Scopus.

Przygotowując autoreferat musiałem ręcznie korygować wskaźniki w innych bazach oruz

usuwać artyhły przypisane tylko inicjałami a autorstwa ojca.

5, 1. Ogól na cha ra kterystyka dorobku na u kowo-ba dawczego

Po obronie doktoratu opublikowałem łączńe 41 prac naukowych, z czego blisko 2/3

opracowałem samodzielnie (syntetyczne ich zestawienie z.ałięszczam w Tabeli 1). Do grona

współautorów mam przyjemność zaLiczyć osoby znacząoę środowisku naukowym

i specjalistów w ich własnyń dziedzinach, np. geologii (prof. M. Nieć), gómicfwie (dr hab.

K. Galos, dr S. Mazuręk) czy rekultywacji terenów pogórniczych (dr hab. W. Naworyta), aLe

dla których problematyka ekonomiczna stanowiła tylko uboczny obszar zainteresowń.

W zasadzie trzech z moich współautorów ma zrlaczący dorobek w obszarze nauk

ekonomicznych: dr hab. P. Cyplik. dr hab. P.W. Saługa i dr S. Ziković. Jednak pracując

wspólnie, kużdy z nas wnosił w naturalny sposób innego rodzaju kompetencje. P. Cyplik jest

uznanym specjaliĘ w zakresie logistyki, a takżę prorektorem Wyższej SzkoĘ Logistyki

w Poznaniu, P. §/. Safuga jest uznanym specjalisĘ m.in. w zakresie międzynarodowych

kodeksów wykazywania zasobów ńóżkopalin, a S. Ziković, w zakresie ekonomeĘcznych

modeli finansowych, a takżę prodziekanem Wydziafu Ekonomii na Uniwersytecie w Rijece.

Były to więc osoby, których obszary zaintęresowń naukowo-badawczych dopełniały zbiór

potrzebnych kompetencji dla przygotorvania wymienionych w spisie prac.

Robert uberman
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Tabela 1. Syntetyezne ze§tawienie publikacji naukowych

Wszystkie trzy monografie, których byłem współautorem (z prof. Ryszardem Ubermanem)

dotyczyĘ problematyki wyceny ńóż kopalin i ukazĄ się w rrzrranych wydawnictwach:

IGSMiE PAN (2) oraz AGH (1).

Łącmry IF moich arfykułów indeksowanychprzezV/eb of Science w}.nosi: lrl44, a czasopism,

w których występowałem jako recenzent: 1,95. Dotyczy w całości prac opublikowanych po

uzyskaniu doktoratu. Łączna ocena punktowa moich prac naukowych, wg odpowiędnich list

czasopism punktowanych MNiSzW to 219,5 pkt., z czego 213 pkt. dotyczy dorobku po

uzyskaniu doktoratu. Poniżej pokazałem dane dotyczące cytowań orazldziŃvw konferencjach

(Tabela 2 oraz Tabela 3).

Rodzaj porycji struktura wg języka;

w języku po|skim w jęryku angielskim

struktura

wycena złóź
kopalin

flg obszaru zaintere
zarządzanie

I pnemvsł"m
naftowm

sorłrań:

pozostał€

RaZem

samodzblne

Monografie
Ańykuły w
czasopismach
naukowych

Recenzowane referaty
konferencyjne /*

Wspólnie

Mono8rafie
Ańykuł w
czasopismach
naukowych
Recenzowane referaty
konferencyjne

1

16

3

Lo

1,

13

3

10

o

5

5

0

2

z

L

20

5

3

72

0

Rażem 30 11 27 L2 2 41,

*/pominieto referaĘ, które bŃ oparte na opublikowanch artvku}ach naukowvch

Tabela 2. Dane datyczqce cytowań

Baza Liczba pozycii Liczba cytowań (beż
autocvtowańl

Liczba cytowanych
nlthlilcacii

h-index oata dośtępu

web of science core collection
Scopus

Mendely (Elsevier)

Google scholar (via Publish or Perish)

Baz-ekon

Baz-tech

5

7
6

44

10
25

5

10
10

89

1

z(

Ą

4
4

22

1

lb. nota pod tabelą

2

3

6

19,04.201:
19.o4.2011
19.o4.2o1!
L9,g4,zot!
19.04.201!

w baz-tech fisuruia 327 cvtowania ale odnosza §ie on€ w znacznei mierze do orac prof. R. ubermana, Reczna kwerenda nie bvta możliwi
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Tabelł 3 Statystyka udziału w konferencjach naukowych i branżowych

Udział w §truktura konferencji w8 za§ięgu

polskie międrynarodowe

struktura konf€

Wycena złóź
kopalin

€ncji Wg obszaru zi

zarządzanie
przemysłem
naftorrnrm

linteresowań

Pożostale

Rezem

samodzielne

w§pólnie

7

2

5

2

7

3

5

0

0

1

12

4

ReZ€m 9 7 10 5 1 t6

5.2. Osiągnięcia w zakresie wyceny złóz kopalin

Juz od 1996 r. głównym obszarem badawczym była w moim przypadku wycena AGG, przy

czym cńy czas, równolegle, prowadziłęm dzińalnośó ekspercką w tej dziedzinie. Do

najistofiriej szych osiągnięć za\iczałn dwie monografi e:

Uberman Ryszard, [Jbęrman Rober1, 20fi: Lihłidacja lropalń i rekultywacja terenów
pogórniczych w górnictwie odlływlcowyrn. Problenry technicme, prawne i finansowe., IGSMiE
PAN, Kraków.

oraz

Uberman Ryszard, Uberman Robert, 2008: Podstav,ry wcerry wartości złóż lnpalin, Teoria
i praląka.IGSMiE PAN, Kraków2008 r.

Obie, wzajemnie uzupeŁniające się prace doĘczyĘ różmych a§pektów zńązanych

z ksztahowaniem §ię wartości ńóżkopaIin. MiĄ one syntetyczny charakter, wskazując na sieć

powiązń pomiędzy czynnikami geologiczqłni, górniczyl:li, ekonomiczrymi

i środowiskowymi.

Wśród aĘkułów naukowych ia szczególne podkreślenie zasfugują następującę:

I. Galos K., Nieó M., Saługa P. W., IJbęrman Robęrt 2015: The basic problems of mineral
resources valuation methodologies within the framework of System af Integrated
Environmental and Economic Accounts. Gospodarka Surowcami Minęralnymi - Mineral
Resources Management t.3714, str. 5-20.

il. Uberman Robert 20ll: Ocena przydatności podejścia lmsńowego do wycerry aWywów
geologiczno-górniczych. Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources
Manąement, t. 27 lŻ,str. 63-78.
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Uberman RobeĄ 2018: Potencjał dochodowy jalro jedyny aĘbut wyzvxlczanią wartości
złaża w podejściu porównawczym, Propozycja zmoĘfilmwanego podejścia
metodycznego. Studia Ekonomicme. ZeszyĘ Naukowe Uniwersytetu Ekonomiczrego
w Katowicach nr 354, str, 6U79, Katowice.

IJberman RobeĄ 2016: Wybrane problemy wyceny nieruchomości z prawem do złóZ
kopalin dla potrzeb ustalenia opłaĘ za użrytlmwanie wieczyste, Zeszyty Naukowę Ins§,tutu
Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią nr 96, str. 317:2l, IGSMiE PAN,
Kraków.

IJberman Robert, 2015: Ryrylro"fazy inwestycyjnej projelłu górniczego awycena wartości
złoża,Zesffi Naukowe Ins§rtutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią nr 91,

stt. ż03-216, IGSMiE PAN, Kraków.

Uberman Robert, 2012: Ocena przydatności metody SMOG do wycerty wartości złóż
węglowodorów w spralłozdaniach finansowych firm nartowych. Zesryty Teore§czre
Rachunkowo ści nr 67 (123|2al2,str. 1 1 5-134, Warszawa.

Uberman Robert, 20 1 0 : Zagadnienie Wznacz ania stopy dyskonta przy ustal aniu w arto ś ci
rezerwy na lil<widację zaWadu górniczego. ZeszyĘ Teore§czrre Rachunkowości nr
58(l I q/2a1 0, str. 193ła6, Warszawa

Pięrwsza z wymienionych pozycji (I) jest jedyną w polskiej literaturze przedmiofu pozycją

analiĄącą stan badń nad ujmowaniem wartości ńoż kopalin w systemie Zintegrowanych

Rachunków Ekonomiczrych i Środowiskowych. Pokazuje ona węzłowe problemy w tym

zakresie, zarówno w obszarze klasyfrkacji geologicznych jak i mętod ekonomicanych. Jego

treść została wykorzystana w monografii.

Drugr z wymienionych arĘkułów 0I) do§czył możliwości i celowości wykorzystania

podejścia kosztowego do wyceny AGG Typu I i II tj. zwięanych z pracami geologiczno-

poszŃiwawczymi araz dokumentowaniem ńoża kopalin. Analizą objąłem trzy najczęściej

wykorzystywane metody wyceny: wartości szacunkowej, wielokrotności wydatków na prace

geologicmę araz Killburn'a, wskazując ich zale§, wady oraz potencjalne błędy w ich

stosowaniu. W konkluzji wskazałem, że wszędzie tam, gdzie podejście dochodowe lub

porównawcze musi bazawaćnabardzo niepewnych danych, awięc właśnie przy wycenie AGG

Typu I i II stosowanie podejścia kosztowego jest nie tylko uzasadnione, ale i nieodzowne.

Równoczęśnie wskazałem na niebezpieczeństwa wynikające zę sżucznego włączańa
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komponentów podejścia porówlrawczego) a zwłaszcza dochodowego do metod bazującychna

podejściu kosźowym. Wskazałęm, że czywtiki w ten sposób uwzględniane powinny znalężć

ruczej odzwierciedlenie w przygotowywanej strategii negocjacji a nie w samej wycenie.

W trzecim artykule zaptezentowałem moją oryginalną propozycję podejścia metodycznego do

\ilyceny ńóż kopa\ią które łąszy elemenĘ podejścia porównawczego i dochodowego.

Zasadniczym problemem przy stosowaniu tego pierwszego jest konieczność dysponowania

właściwą bazą danych o transakcjach referencyjnych. NiesteĘ, w przypadku ńóż kopalin,

najczęściej zarówno ze względu na mńą ilość transakcji, jak i poufność ich warunków,

skompletowanie takiej bazy jest na ogół niemożliwe. W konsekwencji często wyceniający

dokonują daleko idących kompromisów, jeśli chodzi o zgodność aĘbutów ńożawycenianego

i aĘtrów referencyjnych. Jako rozwiryańę tego problemu wskazałem wprowadzenie

elementów podejścia dochodowego, dzięki czemu pominąłem problem, często bardzo

subiektywnej oceny paszczególnych atrybutów. Schemat proponowanego podejścia pokazano

poniżej (Tabela 4). Został on włączony do monografii jako jeden zrońzińów.

Tabela 4. Schemat metoĄłki wykorzystania potencjalu dochodowego do wyceny złoŻa za pomlrcq

p o dej ś c ia p orów n awczeg o

Lp. Pozycja Jednostka Zlaże

wyceniane

żłoże

referencyjne

A

Wzór/sposób obliczenia

l Wartość transakcji PLN Vo v/ielkość mana

ż. O czy szczona wartość transakcj i o

elemenĘ ńezłł iązane ze ńożęm

PLN Ve Wyeliminowanię elementów

ńezwiązanychzę ńożem

-r. Zas oby operatywne złoża Mg Zx Ze wielkość zrrana

4. V/artość transakcji w odniesieniu do

j ednostki zasobów operatywnych

PLN/Itłlg Vugł YłZl

5. Uśrednionę rocztlę, przesńe przepĘwy

pienięzre jednostki

PLN/rok Wr"x Wu wielkość zrana

6. Uśrednione rocalę przepĘwy

pieniężne z eksploatĄ i ńoża

PLN/rok Wx Wł Wyeliminowanie elementów

ńezvłiązany ch z eksploatacj ą

złoża, uwzględn ienie amortyzacj i i

nakładów odtworzeniowych

7. Uśredniona, przeszła wielkość

wydobycia

Mg/rok Ex Eł wielkość mana

Robert uberman
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8. Uśrednione, roczle pr zepŁyvly

pieniężre z eksploatacj i ńoża na

jednostkę wydobycia

PLN,Mg MM9y Młrge MMg:W/E

9. Niezdyskontowane przepĘwy

pienięzne z przysńej eksploatacj i

zasobów ńoża

PLN/rok Mrx Mrł M5Z*Mrrłgł

l0, Zdyskontowane stopą wolną odryzyka

przepływy pienięme z przysńej

eksploatacj i zasobów ńoża

PLN Mox Moe Dyskontowanie strumieni

pienięmych

A Scieżjka 1

A.11 Zdyskontowane stopą wolną od ryzyka

przepĘwy z przy sńĄ eksploatacj i

zasobów ńożaw przeliczeniu na

jednostkęjego zasobów

FLN/NIg Mougx MoLłsA Mpug:Mo/Z

A.l2. Dyskonto zpfuryzyka % Rx Rł l- (V\łclMoNac)

A.13. Wartość l Mg złoża wycenianego PLN&lg Vl,qx Movrgx *(1-R6)

A.14. Wańość złoża wycenianego PLN Vx Yv.g*Z

B ścieżka 2

B.11 Relacja potencjału dochodowego złóż Px MoxiTVIoa

B.12. Wartość I Mg ńoża wycenianego PLN/Tvlg Vugx Vugł *Px

B.l3. Wartość złoża wycenianego PLN Vx Yw*Z

Kolejny z przytoczonych artykułów (IY) zawiera iden§fikację najistotniejszych problemów

występujących podczas przygotowywania wycen nieruchomości ze ńożant kopalin będących

przedmiotem uzytkowania wieczystego, wyrikąącę z tÓżńc pomiędzy pełnym prawem

własności a uzytkowaniem wieczy§tym. Wykazałem w nim, ze:

w wycenie nieruchomości z prawem do złóZ kopalin, ze wzg\ędu na ttryletń okres

między akrualizacjami opła§, naleĘ uwzględniaó ĘIko ńoża znajdujące się w fazie

eksploatacji, albo których eksploatacjazalzńę się w niedŁugim czasie (krótszym niZ 3

|ata) -przędę wszystkim AGG typu IV i niektóre typu III;

istnieje zasadńcza niezgodność pomiędzy respektowan}.m w praktyce wymogiem

polskiego prawa stosowania podejścia porównawczego a rekomendowanym ptzęz

profesjonalne kodeksy \ilyceny dla AGG §pu III i IV podejściem dochodowym;

w przypadhr prawa do ńóżw fazie likwidacji (AGG typu V) wartość ńożaw ogóle nie

powinna być ustalana - powinna wynosić 0.

b)

c)
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Tezy tego artykułu były przedmiotem wielu dyskusji a nawet wykorzystywane w procesach

sądowych.

Piąty z wymienionych aĘkułów (V) dotyczył ryzyka fazy inwestycyjnej na przyl<ł,adzie

australijskiego gómictwa węgla kamiennego. Jego tezy były prezentowanę na kilku

konferencjach, w tym:

Ryzyko fazy inwestycyjnej projektu gómiczego, III Forum Gómictwa i Geologii,

Warszawa,2018:

Ryzyko fazy inwes§cyjnej projektu górniczego a wycena wartości ńoża, XXV
konferencjapt. "Aktualia i perspekrywy gospodarki surowcami mineralnymi", IGSMiE

PAN, Rytro 2015.

Badania prezentowane w Ęm artykule poszerzyłem o górnictwo złota i zamieściłem

w monografii.

Dwą ostatnie zptezentowanych artykułów dotyczyŁy zagadntenzwiązarrychz uwzględnianiem

AGG w sprawozdaniach finansowych firm górniczych. Oba vkazńy się w Zeszfiach

Teoretycznych Rachunkowości czasopiśmie naŃowym Stowarzyszenia Księgowych

w Polsce. Pier.wszy z ńch (VI) został poświęcony jednej ze stosowanych przez regulacje

amerykańskie w raportowaniu finansowym metod wyceny złóZ ropy i gazu ziemnego,

mianowicie wystandardyzowanej wartości zdyskontowanych przepływów gotówki ze złóż

ropy i gazu ziemnego - SMOG (ang. Standardized Measure of Discounted Future Net Cash

Flows Related to Proved Oil and Gas Reserves). Jest to temat nie analizowany w polskiej

literaturze naukowej, a istotny ze względu na coraz większe zaangażowartie polskich

koncemów naftowych (PKN Orlen, Lotos, PGNiG) w dzińa|ność wydobywczą. V/ artykule

tym Wskazałem na następujące przyczyny braku populamości tej metody:

raportujące koncemy regulamie opatrują odnośną częśó swoich sprawozdń

finansowych rzadko spotykanymi notami daleko ograniczającymi ich

odpowiedzialnośó zawiarygodność prezentowanych danych, a nawet v\rręcz ostrzegĄą

przed ich wykorzystaniem;

środowiska akademickie, zarówno ekonomiczne, jak i górniczo-geologiczne nie

prowadzą prawie żadnychbadań dotyczących problematyki stosowania SMOG - autor

a)

b)

a)

b)

Robert uberman
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znalazłw zasadzięjeden ar§kuł oceniający ten miemik w odniesieniu do wyceny firm

sektora - a przecież zagńnienia zvłiązane z poszukiwaniem i zagospodarowaniem

węglowodorów są bardzo często poruszane wliteraturze naukowej;

inwestorzy zdają się prawie w ogóle nie wykorzystywać wartości SMOG w swoich

analizach, chociaz sektor naftowo-gazowy jest jednym z najwazńejszych na prawie

wszystkich giełdach świata;

żadenkraj, poza USA, nie wprowadził wymogu raportowania SMOG, jedynie regulacje

kanadyj skie wymagaj ą raportowani a tzw. przy szły ch przepływów netto (ang. futur e ne t

revenues - FNR).

Drugim z arĘkńów doĘczyŁ ustalania stopy dyskonta dla potrzeb obliczania wartości rezerwy

na likwidacj ę zaMadów gomlczych. Właściwe ujęcie tej rezenvy ma istotny wpływ na wartości

kluczowych pozycji ujawnianych w sprawozdanłach finansowych firm gomiczych: zysku

i wartości kapitałów własnych. Poniewaz daty tworzenia rezerwy i ponoszenia wydatków są

bardzo często odległe od siebie w czasie kwestia ustalania stopy dyskonta jest bardzo istotna.

Analiza przepisów rachunkowości w tym zakresię oraz dorobku nauki finansów wskazuje na

brak uniwersalnej, uznawanej za poprawną w istotnych aspektach metodologii w tym zakresie.

Kazde ze stosowanych podejść spotyka się z uzasadnioną krytyką, Preferowana i stosowana

ptzeze mnie metodyka oparta na stopie wolnej od ryzyka jest w konsekwencji wyborem

,,naj mniej s zego zła", wynikaj ącą z następuj ących przesłanek:

a) wskazana przęz SFAS 143 metoda Wznaczarlia stopy dyskonta nakazuje uwzględniać

te czynniki ryzyka, które nię majązwiązku z ustalaniem rezerwy, ale z ryzykiem działalności

przedsiębiorstwa gómiczego w ogóle,

b) przyjmowanie stopy wolnej od ryzykajest adekwatne do możliwego do uzyskanego

zwrotu na środkach stanowiących lub mogących stanowić zabezpieczenie wykonania

obowiązku likwidacj i kopalni.

Pogląd powyższy jest coraz powszechniej uznawany zawłaściwy i majduje odzwierciedlenie

w sprawozdaniach finansowych polskich firm górniczych.

c)

d)

i,
L,
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ru.

5.3. Osiągnięcia w zakresie badań i zarządzania przemysłem naftowym

Wśród arfykułów naukowych na szczególne podkreślenię zaŃugąą następujące:

Uberman R., Ziković S. 2016: Evaluate GTL processes compared with conventional
refining". Gas Procęssing: Special Supplement to Hydrocarbon Processing, Word Oil,
Houstoą May/June,

Uberman R. ZaII: Wasność państwowa przedsiębiorstw sehora paliwowo-
energeĘcznego w l<antekście polityki bezpieczeństwa energetycznego, Poliryka
EnergeĘczra - Energy Policy Joumal , Tom 14, Zeszlt 1 , s1r. 29-57 .

Uberman R., Ziković S. 2014: Ownership ofrefirrery business in Croatia ałń Polatń as a

factor impacting national energ) securityl, Journal of Secrrity and SustainabilĘ Issues,
Volume 4Q): pp. 101"-121, Vilnus.

Pierwszy z ww. dotyczlł analizy opłacalności budowy hipotetycznej instalacji GTL (ang, Gas

to Liquid -technologia polegająca na pozyskiwaniu produktów rafineryjnychz gazu ziemnego

lub innych gazów węglowodorowych). Zasadńczymitezami tego ańykułu były następujące

twierdzenia:

a) o ewentualnej przewadze instalacji GTL nad konwencjonalnymi rafineriami zadecydują

względy środowiskowe,

b) zasadnicze anaczeńę dla rentowności prrysz}ych instalacji GTL będeie miało

kształtowanie się cen olejów bazowych.

Tezy te ilustruje poniższy wykres (Rysunek 3).
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Rysunek 3. Małża brftto w tys. USD, strumieni prodaktowych instulacji GTL w zależności od
walunków cenowch

Dwa pozostałę arfykuły doĘctyĘ kwestii własności pństwowej wiodących firm

energetycznych. Podstawowątęzą, obecnie juz obecnię pow§zechnie uznawaną ale w czasie

publikacji tych prac często kryĘkowaną było wykazanie, ze posiadanie ptzez Państwo

udziałów w takich firmach nie musi być oceniane negatywnie. Pod warunkiem wykorzystania

Waw z nich wynikających w fttmach spójnej strategii Pństwo może uzyskać kolejne, istotne

narzędzie dlarealizacji uzasadnionych celów. Wartością drugiego z tych ańykułów (III) jest

wskazanie, na drodze analizy poró\ilnawczej między inwestycjami węgierskiego koncernu

MOL w chorwackim INA oraz polskiego PKN Orlen w częskim Unipetrolu. W literaturze

naukowej ruńko analizowane §ą przypadki, w których koncemy z Europy §rodkowej nabywaj ą

firmy w innym kraju tego samęgo regionu.

Jednak w tym nrrrcie szczególnę znaczęńe mają wystąpienia na zaliczarrych do nĄbardziĄ

pre§tiżowych konferencj ach w przemyśle naftowym:

[1] Group I Base Oils in Europ. Decline lńich lasts long and offers oppońmities. [w:]
Materiały konferencyjne Argus Americas Base Oils Summit, tOftłctrtr May, Houstoą
USA, 2013 r

[2] Selected tręnds on the Centra] European Lńe and Basę Oil Markets [w:] Materiały
konferencyjnę: The 15ft §/orld Basę Oils & Lubricants Conference, Londlłr, 20lI r.



Załqcznik nr 2 - Autoreferat

ICIS i Argus są dwiema z trzęch najbardziej uznanych fitm analizujących rynki prodŃtów

rafineryjnyeh i petrochemicznych (trzecią jest Platt's), zktorych usług korzystają na co dzięń

wszystkie większe koncerny naftowe świata. Coroczne konferencje organizowane przez ńe

skupiają większość vlyższej kadry zarądczej odpowiedzialnej na dedykowane nim gńęzie

przemysłu naftowego. Prelegenci są w większości zapraszari imiennie, przęz komitety

organizacyjne. Oba przedstawiĄ analizę trendów na rynku olejów bazowych

(wykorzystywanych m.in. do produkcji olejów silnikowych), ze szczegóInym zwróceniem

uwagi na możliwości uzyskiwania wysokiej rentowności w sytuacji, w któĘ następuje faza

schyłkowa danej grupy produktowej. Możliwości takie wynikają ze móżńcowanęgo wzorca

spadku popytu i podazy. W takiej sytuacji popyt obniZa się najpierw liniowo, potem nabięra

prędkości i przechodzi w wykładniczy. PodaZ natomiast obńZa się schodkowo. Wynika to

z relatywnie dużego rozproszenia popytu (np. generowanego przęz ponad 1 mld samochodów

na świecie) w przeciwieństwie do wysokiej koncentracji produkcji (w ok. 200 czynnych

zakładacĘo które, aby pracować efęktynłrie ekonomicznie, muszą wykorzystywać ponad 80 %

zdolności produkcyjnych. Oznaczato,żekńde zamknięcie instalacji obńZapodń skokowo,

kreując okresowo braki po stronie poduzy i niespodziewaną zrrryżkę cen.

5,4. Pozostałe osiągnięcia na ukowo-badawcze

Z pazostńych osiągnięć naukowo-badawczych chciałbym przede wszystkim wskazać na

referat:

Cyplik Piotr, Irberman Robert 2017: ActiviĘ Based Costing ąs a tool for effective use af
outsourcing in Supply Chain Manngement - Case study, Proceedings of International Scierrtific
Conference Business Logistics in Modem Managemen! Osijek.

który, wrau z całością materiałów konferencyjnych, zostń zaindeksowany w ramach V/eb of

sciencę core collection.

Referat ten powstał na podstawie doświadczęń z projektu wykonanego dla globalnego

koncernu, o obrotach przekraczających 10 mld USD, który zlęcł autorom analizę mozliwych

rozwiryń logistycznych w Polsce, w uwzględnieniem Czech i Węgier. Przedstawia on

mozliwości i ograniczenia stosowania metody kosztów dzińafi (ABC) do wyboru optymalnego

modelu zarządzańa łńcuchem dostaw, ze szczególnyn uwzględnieniem opcji outsourcingu,

Robert uberman



Załqcznik nr 2 - Autorefer at

6. Omowienie osiągnięć w zakresie

i uczestnictwa w zyciu gospodarczym

zarłądzania finansami

6, 1, Doświadczenie eksperckie

Prezentowane powyżej osiągnięcia naŃowo badawcze występowały obok, a często również

dzięki działalności prakĘcmej w obszarze zarądzanla finansowego (i strategicznego) oraz

doradźwa, Znaczna część tej działalności miała bezpośredni zlxłiązek z wyceną złóżkopalin.

DzińĄącjako niezaleźrry ekspert lub członek zespołu opra§owywałem ekspeĘzy od 1996 r.

Były to zarówno wyceny ńóż iak i feasiblĘ study gómiczych projektów inwestycyjnych,

biznes plany takich przedsięwzięć, opinie dotyczące wartości rezerw na koszty likwidacji

zalrJiadu górniczego i inne związane z przedmiotową tema§ką. Zbioręze zestawienie

wykonanych analizpokazałem wtabeli poniżej (Tabela 5).

Tabela §, Struktura wykonanych eksperĘz 1997-2aI8

Wiele z wykonanych ekspeĘz miało nowatorski w polskich warunkach charakter i ich
wykonanie pozwoliło na przygotowanię materiału empĘcznego dla opublikowanych

arĘkułów naukowych. Takimi przykładami są:

a) opinia o wartości nieeksploatowanego, unikatowego ńożawapieni,

b) opinia o poprawności wyceny ńożarud metali wNiemczech,

c) wycena eksploatowanego w ramach duopolu złożawapieni,

d) wycena znacjonalizowanego ńożaiłów wg stanu na 1952 r.,

e) określenie wartości rczęrwy na likwidację zakładu gónriczego dla kopalni węgla

charakteryswka podziału Rezem Dane cza§tkow€

Wg charakteru eksperty4y ra zem

47
razem

47

razem
47

muem

47
Bzem

47

wyena wdrtości leasibility
&rrlu

bimes plan ?ezenłd ła
likńdacie 26

inne

Wg metody eksploatacji

Wg rodzaiu kopaliny

Wg typu A6G

Wg statuśu prawnego

własności złoźe

3] 1 2 !7
odkrywkowe podziemne otil,orowe inne

4i 1

wglowodory
węgiel

k6ńiPnnv węgiel brunatny
suroWe
śkalne

,udyńetdli pozosułe

13 28 1 3

I llA llB llc lll lv V
1 1 ż7

śtd n owla @ własno ść skd ń u pa ń stwa pozostałe

7 40
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Pracowałem dla zróżntcowanego gfona klientów:

a) znanych polskich i zagrantcznych koncernów górniczych (PAK, PGE/ KWB Turów,

Heidelberg);

b) indywidualnych inwestorów dysponujących jednak kapitałami ptzekłaczĄącymi 10

mlnzł,

c) sądów i innych instl,tucji pństwowyeh - od 2015 jestem biegłym sądowym,

Działalność ekspercka pozwoliła mi na przystąpienie i czynną działalność w dwóch

or ganizacj ach eksperckich :

Polskim Stowarzyszeniu Wyce ny Złoż Kopalin (P SWZK, POLVAL) 200 6-nada|,

IAEE (International Association for Energy EconomicsYPAEE (Stowarzyszęniu na

rzecz Gospodarki EnergeĘcznej Polski) 2018-nadal ,

Polskie Stowarzyszenie Wyceny ZłóżKopalinpowstało wtrosce, abywycena zŁÓZkopaltlloraz

raporty z vrrykaryw,ania zasobów złóz kopalin przeprowadzane byŁy przez osoby kompetentne,

o odpowiednich kwalifftacjach, by opracowanę ptzęz nie Raporty z Wyceny czy Raporty

z Wykazywańa Zasobów były wiarygodnę, dokładnę i zrazumińe, a wszystkie istotnę

informacje na temat wycenianych akĘ.wów czy vłykaz.yr,vanych zasobów były w całej pełni

ujawniane dając asumpt do podejmowania decyĄi inwestycyjnych. Do zadńPSWZK należy

kształcenie, integrowanie i aktywizacja kadr Taksatorów Złóż Kopalin oraz Geologów

Kompetentnych, podnoszenie ich kwalifikacji i wiedzy merytorycznej, propagowanie zasad

etyki Taksatora Złoż Kopalin i Geologa Kompetentnego, czuwanie nad ich poziomem

eĘcznym oraz reprezentowanie interesów środowiska wobec władz państwowych,

samorządowych, gospodarczych i oryańzacji społecznych. Od samego początku byłem

członkiem zarządu Stowarzyszenia a od 2018 r. jestem jego prezesem.

PAEE jest profesjonalną i prestiżową organizacjąnon-ptoftt,z,rzeszającą osoby zainteresowane

zagadnieniami w obrębie szeroko rozumianej ekonomiki sektora paliwowo-energetycznego

kraju. W myśl zńożeń stanowić ma ono interdyscypliname forum wymiany myśli, idei,

doświadczen poprzez podnoszenie i dyskusję istotnych problemów z dziedziny szeroko

rozumianej ekonomiki sektora paliwowo-energetyczrego. W ramach dztałalności w PAEE

a)

b)

Robert uberman
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uczestniczyłem w panęlu ekspertów podczas Forum Gospodarki Energetycznej KRAKOW

201 8.

Ponadto miałem zaszcąĄ być jednym z dziesięciu współautorów Krajowego Standardu

Wyceny Specjalistyczrego - Wycena nieruchomości gruntolyych zę złożami kopalin objętymi

własnością nieruchomości gruntowej, przyjętego do stosowania ptzez Polską Federację

S towarzy sz ęfi Rzeczo znawc ów Maj ątkowych (PF S RM) decy Ą ą z I 2 grudnia 20 1 6 r .

W ramach działalności eksperckiej byłem zapraszany do wystąpień w konferencjach

doĘczących wypracowania polityki surowcowej Pństwa:

Jako jeden z 8 ekspertów panelu dotyczącego usprawnień w systemie podatków i danin

wbranży surowcowej. Rzeszów, 2018 Była to ostatnia - jedenasta z serii regionalnych

konferencji konsultacyjnych Polityki Surowcowej Państwa, która zamknęła szerokie

konsultacje tego dokumentu rządowego.

Jako jeden z ok. 10 ekspertów powołanych do konsultowania polityki surowcowej

Państwa w 2015 r., współodpowiedzialny za opracowanie tematu: Kompleksowa ocena

obciqżeń górnictwa płatnościami publicznoprawnymi i cywilnoprawnymi oraz analiza

ich wpływu na racjonalność wykorzystania zasobów złóZ oraz międzynarodowq

konkur encyi no ś ć przeds iębior stw.

Zostałęmzaproszony również przęz KGHM do wygłoszenia referatu pt; Komplel<sowa ocena

obciqzeń górnictwapłatnościamipublicznoprawnymi i cywilnaprmłnymi podczas IV Polskiego

Kongresu Gómiczego, Kraków, 2017,

6.2. Doświadczen ie zarządcze

Doświadczenie zarządcze stanowiło dla mnie bardzo ważny fundament dla pracy naukowej.

Trafność wyceny akty.wów o charakterze komercyjnym, a do takich zaliczyó nalezy AGG, jest

paradoksalnie łatwa do weryfikacji ex post Niezaleznie od stosowanego podejścia czy metody

końcowym vnryrnaczńkiem jej jakości jest ksńałtowanie się korzyści ekonomicznych

(najczęściej mierzonymi wartością przepĘrłami pieniężnymi netto) wynikających

z wykorzystania analizowanego aktlrva. Oczylviście nie chodzi o algebraiczną dokładność

a)

b)

Robert uberman
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wyceny, ale uchwycenię w niej wszystkich istotnych parametrów i elementów ryzyka wartość

tą kształtujących, Doświadczenie w zarządzariu nimi nie jest warunkiem sine qua non

przeprowadzęnia właściwego pfocesu ich identlrfikacji i oceny, ale niewątpliwie stanowi

bardzo istotną pomoc. Przędstawiona w monografii weryfikacja twierdzęnia Hotellinga

zapewne nie powstałaby, gdyby nie moje dość dogłębne, oparte w znaczrlej części na

doświadczeniu własnym, rozumienie mechanizmów podejmowania decyĄi w duzych

koncernach, w szczególności tych, odnoszących się do podejmowania i realizacji

długoterminowych proj ektów inwestycyj nych.

Irllryn aspektem doświadczenia zarządczego była możliwość czynnego uczestnictwa

w prestizowych międzynarodowych or gantzacjach eksperckich.

ATIEL (www.atie1.org) 2008-2013: delegat do Zgromadzenia Ogólnego i członek

komitetu technicznego ATIEL (Stowarzyszenie Techniczne Europejskiego Przemysłu

Środków Smarowych, Association Technique de L'Industrie Europćenne des

Lubrifiants),

Energy Institute (www.energyinst.org/home) 2008-20 12;

Pierwsza z nich zrzęsza oddziały odpowiedzialne za produkcję olejów silnikowych ok. 20

największych na świecie koncernów naftowych. Co do zasady każdy z nich deleguje tyiko

jednego przedstawiciela. Jazostałem wydelegowany przezPKN Orlen. ATIEL jestorgarizacją

ustalającą standardy jakościowe i rynkowe tych produktów oraz konsuiĘących proponowane

regulacje prawne na poziomię UE. Brałem czynny udziń w większosci dzińń organizacji

w okresie członkostwa, w tym w przygotowaniu Code of Practice, dokumentu definiującego

dobre praktyki w przedmiotowym biznęsie.

Energy Institutę jest organizacją o charakterze edukacyjnyrn i naukowym zajmującą się

podnoszeniem kwalifikacji kadry menedzerskiej przemysłów zwlązanych z wytwarzaniem

energii, przed wszystkim węglowodorów. Dzięki temu uczęstniczyłem w kilku elitamych

szkoleniach z zahęsu wyceny złoż węglowodorów.

c)

d)

Robert uberman


