
Oświadczenie złożone 

przez senatora Adama Gawędę 

na 43. posiedzeniu Senatu 

w dniu 22 czerwca 2017 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego 

Na moje ręce składane są wnioski i liczne propozycje, w których wyrażane jest ogromne zaniepokojenie 

pracowników kopalń: kopalni „Rydułtowy”, kopalni „Krupiński”, kopalni „Sośnica”. 

To zaniepokojenie wynika z opublikowanej na witrynie Ministerstwa Energii w dniu 13 czerwca 2017 r. 

informacji Komisji Europejskiej z 18 listopada 2016 r., która zaakceptowała program pomocy dla sektora 

węgla kamiennego. Na witrynie są opublikowane wersja oryginalna, angielskojęzyczna, jak również 

tłumaczenie na język polski. W dokumencie czytamy: „Kopalnie węgla tworzą część Spółki Restrukturyzacji 

Kopalń, zostały one przeniesione lub zostaną przeniesione do SRK w celu likwidacji. Władze polskie 

zobowiązały się przenieść do SRK jednostki wydobywcze węgla podane w tabeli nr 7”. W tejże tabeli nr 7 

mowa jest o: Kopalni Węgla Kamiennego „Sośnica”, należącej do Polskiej Grupy Górniczej; kopalni „Ruda” 

– „Pokój I”, również należącej do Polskiej Grupy Górniczej; ruchu „Rydułtowy” – kopalni „ROW” z Polskiej 

Grupy Górniczej; ruchu „Śląsk” – kopalni „Wujek” z KHW, która obecnie należy również do PGG; ruchu 

„Jas-Mos” – kopalni „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” z Jastrzębskiej Spółki Węglowej; kopalni „Krupiński” 

z Jastrzębskiej Spółki Węglowej. 

W dalszej części tego dokumentu w pkcie 79 czytamy: „Władze polskie potwierdziły, że sprzedaż wyżej 

wymienionych jednostek górnictwa węgla kamiennego do SRK jest równoznaczna z podjęciem decyzji o ich 

likwidacji, tzn. o zaprzestaniu wydobycia węgla oraz zamknięciu kopalń. Całkowite zaprzestanie produkcji 

w tych kopalniach nastąpi najpóźniej do dnia ich przeniesienia do Spółki Restrukturyzacji Kopalń”. 

W związku z tym, że z upoważnienia ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego byłem szefem zespołu 

audytującego kopalnie Polskiej Grupy Górniczej, z których kilka zostało umieszczonych na tej liście, a żadna 

z tych kopalń w wyniku przeprowadzonego audytu nie była skierowana do likwidacji, a we wnioskach 

poaudytowych zostały przedstawione propozycje procesów naprawczych i restrukturyzacyjnych oraz 

przeprowadzenia głębokiej analizy dalszego funkcjonowania tych kopalń – nawet w przypadku najtrudniejszej 

w czasie audytowania kopalni „Sośnica” wskazano proces przeprowadzenia dogłębnej analizy złożowej – tak 

aby nakreślić właściwe funkcjonowanie i właściwą drogę procesów naprawczych dla wszystkich kopalń, 

w tym również dla podanych w tej tabeli i w tym zestawieniu, budzi to głębokie również moje zaniepokojenie 

i sprzeciw. Nie zgadzam się z likwidacją tak dużej części kopalń. Nie potrafię wypowiedzieć się co do kopalń 

należących do Jastrzębskiej Spółki Węglowej, bo nie prowadziłem audytu w tych kopalniach, niemniej jednak 

w przypadku kopalń należących do Polskiej Grupy Górniczej moja wiedza pozwala na powiedzenie 

stanowczego „nie”. 

W związku z tym kieruję do Pana Ministra Krzysztofa Tchórzewskiego następujące pytania. 

Na podstawie jakich dokumentów i opracowań podjęto decyzję o skierowaniu tych kopalń do Spółki 

Restrukturyzacji Kopalń celem ich likwidacji i zaprzestania produkcji? 

Czy przeprowadzono właściwe analizy techniczno-ekonomiczne dalszego funkcjonowania tych kopalń lub 

ewentualnego zaprzestania ich funkcjonowania? 

Jakie inne okoliczności zdecydowały o podjęciu tych decyzji? 

Kto, kiedy i w jakiej formule składał wniosek notyfikujący do Komisji Europejskiej i kto reprezentował 

polski rząd przed Komisją Europejską? 

Adam Gawęda 

 


