
Oświadczenie złożone 

przez senatora Tadeusza Kopcia 

na 29. posiedzeniu Senatu 

w dniu 4 listopada 2016 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego 

Szanowny Panie Ministrze! 

Działając w imieniu Stowarzyszenia Ochrony przed Negatywnymi Skutkami Działalności Górniczej na 

Terenie Ziemi Śląska Cieszyńskiego, chciałbym zwrócić uwagę na problematykę związaną z likwidacją 

Kopalni Węgla Kamiennego „Morcinek” w Kaczycach, w szczególności na skutki tej decyzji w postaci 

planów prowadzenia podziemnej eksploatacji węgla kamiennego na tym terenie przez podmioty z kapitałem 

zagranicznym oraz na brak odpowiednich uregulowań w prawie polskim dotyczących szkód górniczych. 

Budowę Kopalni Węgla Kamiennego „Morcinek” w Kaczycach (dalej: KWK „Morcinek”) rozpoczęto  

w latach 1977/1978, kiedy to ówczesne władze zadecydowały o intensywnej rozbudowie przemysłu 

węglowego. Podkreślić należy, że chociaż perspektywiczne zasoby węgla były obiecujące, to jednak 

rozpoznanie złoża było zbyt mało dokładne, by ściśle określić ilość węgla w złożu i jego charakterystykę. 

Przyczyną rozpoczęcia budowy bez pełnego rozpoznania złoża był fakt, że w bezpośrednim rejonie granicy 

państwowej znajdowały się zabudowania szybów głównych czechosłowackiej kopalni ČSM i istniało realne 

zagrożenie, że czechosłowackie kopalnie mogą zwrócić się z eksploatacją w kierunku polskiej granicy lub 

nawet zacząć podbierać węgiel z polskich złóż. Przedstawiciele czechosłowackich kopalni zwrócili się  

do Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej o przyznanie polskiego złoża kopalni w Czechosłowacji  

po zachodniej stronie Olzy. Wobec powyższego budowę szybów prowadzono równolegle z rozpoznawaniem 

złoża, nawet otwory badawcze dla szybów nie były wiercone w osi szybów, tylko obok, równolegle z ich 

głębieniem, podczas gdy dokumentacja szybów była opisywana odcinkami. KWK „Morcinek” została oddana 

do eksploatacji na Barbórkę dnia 4 grudnia 1986 r. Zważyć należy, że KWK „Morcinek” inwestycyjnie  

w latach późniejszych nigdy nie była ukończona, o czym świadczy fakt, że kopalnia nie posiadała szybu 

wentylacyjnego peryferyjnego. KWK „Morcinek” w okresie maksymalnego zatrudnienia liczyła około 

3 tysięcy pracowników. 

30 października 1998 r., a więc zaledwie po 12 latach prowadzenia eksploatacji, zakończono wydobycie 

węgla i rozpoczęto proces likwidacji KWK „Morcinek”, który został zakończony w roku 2001. W naszej 

ocenie likwidacja nowoczesnej, posiadającej infrastrukturę powierzchniową kopalni, bez wcześniejszego 

zakończenia trwających inwestycji górniczych, była całkowicie nieracjonalną decyzją. 

KWK „Morcinek” została zamknięta, co pociągnęło za sobą katastrofalne skutki dla lokalnej społeczności, 

ale osoby odpowiadające za podjęcie tej nieracjonalnej z punktu widzenia ekonomicznego i społecznego 

decyzji nie zostały w żaden sposób pociągnięte do odpowiedzialności. 

Ponadto według naszej wiedzy likwidacji kopalni dokonano niezgodnie z opracowaną przez Akademię 

Górniczo-Hutniczą w Krakowie technologią likwidacji szybów, przewidującą zasypanie ich odpowiednim 

materiałem podsadzkowym, co tym samym umożliwiałoby odzyskanie szybów i powrót do eksploatacji  

w przypadku korzystnej koniunktury na węgiel koksowy. Wbrew opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji 

zdewastowano szyby bez możliwości ich odtworzenia razem z urządzeniami wyciągowymi, czego skutkiem 

jest niepowetowana strata w majątku Skarbu Państwa, wynikająca ze zniszczenia nowoczesnej infrastruktury 

górniczej i braku możliwości odzyskania szybów. W naszej ocenie wobec osób odpowiedzialnych  

za prowadzenie likwidacji szybów w KWK „Morcinek” prokuratura powinna wszcząć postępowania 

wyjaśniające, które powinno wyjaśnić przyczyny zasypania szybów niezgodnego z opracowaną technologią, 

które w konsekwencji uniemożliwiło powrót do eksploatacji złóż kopalni w przyszłości. 

Znamienne przy tym jest to, że w 1999 r., a więc w niecały rok od rozpoczęcia procesu likwidacji KWK 

„Morcinek”, przedstawiciele czeskich kopalni podjęli próbę zakupu KWK „Morcinek”, do czego ostatecznie 

nie doszło z uwagi na zachowanie spokoju wśród lokalnej społeczności. 

W 1999 r., czyli zaraz po rozpoczęciu procesu likwidacji KWK „Morcinek”, została zarejestrowana  

w Katowicach spółka pod nazwą Karbonia sp. z o.o. Właścicielem 100% udziałów w Karbonia sp. z o.o.  

są spółki z udziałem kapitału czeskiego. Spółka ta czyniła liczne starania o uzyskanie koncesji na rozpoznanie 

złoża na terenie byłej KWK „Morcinek”, które ostatecznie otrzymała (złoże było rozpoznane dla kopalni 



„Morcinek”), a obecnie, z różnym zaangażowaniem – w zależności od sytuacji politycznej w Polsce – czyni 

starania o uzyskanie koncesji na wydobycie w obszarze górniczym KWK „Morcinek”. Obecnie Karbonia 

sp. z o.o. należy do międzynarodowej firmy New World Resources Plc, jednego z czołowych producentów 

węgla kamiennego w Europie. 

W tym miejscu chciałbym przedstawić kilka szacunkowych danych dotyczących kopalni „Morcinek”: 

– koszt likwidacji – dewastacji to około 60 mln PLN, 

– zasoby operatywne to około 200 mln ton, tj. o wartości około 100 mld PLN, 

– koszt budowy kopalni to około 1,5 mld PLN, 

– złoża „Morcinek” to zasoby węgla koksującego najwyższej jakości typu 34, 35, 37, 42. 

Złoża węgla koksującego w JSW i KWK „Morcinek” są jedynym miejscem jego występowania w Europie, 

jeśli nie liczyć Ukrainy. 

W latach po likwidacji KWK „Morcinek” do chwili obecnej, a więc przez ponad 16 lat, prowadzona jest 

eksploatacja górnicza po stronie czeskiej, czego skutkiem są szkodliwe wpływy na terenie miejscowości 

położonych w granicach Rzeczypospolitej Polskiej. Wpływy te są efektem osiadania wynikającego  

z eksploatacji i odwadniania. Szczególnie drastyczne jest występowanie silnych wstrząsów górniczych na 

obszarze gmin Hażlach i Zebrzydowice, co powoduje największe szkody. Mieszkańców tych gmin dotyka 

brak poczucia bezpieczeństwa, wynikający z realnego zagrożenia oraz zniszczenia lub wręcz utraty miejsca 

zamieszkania, a co za tym idzie – z drastycznego pogorszenia sytuacji finansowej. Występowanie szkód 

górniczych i przyspieszona degradacja budynków mieszkalnych mają niebagatelny wpływ na poziom życia 

użytkowników. Szczególnie widoczne jest to w obniżeniu wartości nieruchomości, w sytuacji jednoczesnej 

konieczności ponoszenia nakładów finansowych na powtarzające się remonty i naprawy. 

Dochodzenie przez mieszkańców Rzeczypospolitej, dotkniętych szkodami górniczymi wynikającymi  

z eksploatacji złóż węgla przez czeskie kopalnie, odszkodowań od czeskich przedsiębiorstw górniczych jest 

bardzo trudne, a obywatele polscy są w takich sprawach traktowani przedmiotowo. Zarówno na szczeblu 

krajowym, jak i na szczeblu międzynarodowych porozumień brakuje jakichkolwiek procedur skutecznego 

dochodzenia odszkodowań. Interesu społeczności lokalnej nie zabezpiecza aktualne prawo geologiczno-

górnicze, ponieważ nie obejmuje ono nawet definicji szkody górniczej. 

DMK (Dwustronna Międzyrządowa Komisja ds. eksploatacji węgla kamiennego w rejonie wspólnej 

polsko-czeskiej granicy państwowej), w tym polscy przedstawiciele w tej komisji, nie wykazują właściwego, 

skutecznego działania ani determinacji w sprawie właściwego reprezentowania społeczności strony polskiej. 

Na podstawie wieloletniej działalności naszego stowarzyszenia zwracamy uwagę: na ogólne braki 

kompetencyjne i dokumentacyjne w zakresie wyznaczania terenu górniczego i określenia odporności 

dynamicznej obiektów na wstrząsy górnicze, na brak polskich urządzeń sejsmograficznych w gminach 

Hażlach i Zebrzydowice, na brak określenia w strefie transgranicznej wymaganych opracowań wpływu na 

środowisko, na brak podziału kompetencji pomiędzy DMK a urzędem górniczym, wojewodą, gminami, 

Ministerstwem Środowiska, Ministerstwem Energii, Ministerstwem Gospodarki oraz Ministerstwem Spraw 

Zagranicznych. Wymienione powyżej uwagi nabierają szczególnego znaczenia w aspekcie opracowywanych 

aktualnie planów zagospodarowania przestrzennego gmin Hażlach i Zebrzydowice. 

Mając na uwadze wyżej wymienione problemy, a w szczególności plany eksploatacji przez czeskie 

kopalnie złoża znajdującego się na terenie byłej KWK „Morcinek” oraz działalność wydobywczą czeskich 

kopalni, której niekorzystne oddziaływanie w postaci szkód górniczych dotyka mieszkańców Rzeczypospolitej 

na terenach przygranicznych, zwracamy uwagę na konieczność objęcia znowelizowanym prawem 

geologiczno-górniczym następującej tematyki: 

– ochrony bogactw naturalnych jako bogactw narodowych podlegających szczególnej ochronie przed 

kapitałem zagranicznym, 

– skutków eksploatacji górniczej prowadzonej przez przedsiębiorstwa górnicze na terenie państw 

sąsiadujących z Polską, w szczególności wpływów takiej eksploatacji i szkód górniczych na terenach 

znajdujących się po stronie polskiej. 

W konkluzji całego niniejszego pisma i wyszczególnionych problemów, uwag i obaw, chcielibyśmy 

postawić kardynalne pytanie – o kapitalnym znaczeniu dla społeczności lokalnej strefy transgranicznej gmin 

Hażlach i Zebrzydowice – dotyczące przyszłości KWK „Morcinek” i ewentualnej możliwości ponownego 

rozpoczęcia wydobycia wysokiej jakości węgla przez podmioty z polskim kapitałem. 

Z poważaniem 

Tadeusz Kopeć 


