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Oświadczenie skierowane do ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego 

Szanowny Panie Ministrze! 

W ramach Strategicznego Projektu Badawczego „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii” – 

zadanie badawcze nr 3 pt. „Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji 

paliw i energii elektrycznej” – za kwotę przekraczającą 90 milionów zł wydatkowaną przez Narodowe 

Centrum Badań i Rozwoju oraz konsorcjantów projektu, wśród których co najmniej 6 podmiotów to spółki 

Skarbu Państwa, zrealizowano – zakończony sukcesem – projekt podziemnego zgazowania węgla. 

W ramach projektu przeprowadzono długotrwałą próbę podziemnego zgazowania węgla w kopalni 

„Wieczorek”. Wyniki projektu zostały ocenione pozytywnie, co znalazło odzwierciedlenie w raporcie NIK 

KGP.410.002.00.2015. Podstawowym wnioskiem postawionym w raporcie przez kontrolerów NIK był 

brak dalszych działań Ministerstwa Gospodarki (obecnie Ministerstwa Energii) w zakresie wdrażania 

wyników projektu badawczego poprzez: 

– aktywne monitorowanie realizacji działań określonych w dokumentach strategicznych i programach 

wykonawczych; 

– opracowanie mechanizmów wsparcia przedsiębiorstw w początkowej fazie inwestycji i wdrażania 

innowacyjnych technologii zgazowania węgla; 

– zawarcie w programie wykonawczym polityki energetycznej państwa instrumentów realizacji celów 

strategicznych w zakresie zgazowania węgla, którego jeszcze nie ma. 

W ustawie górniczej, „Strategii działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007–

2015”, znowelizowanej w grudniu ub. r. na lata 2016–2018, w art. 24 również mówi się, że: 

1. minister właściwy do spraw energii wspiera działania wdrażające czyste technologie 

wykorzystywania węgla kamiennego; 

2. w celu realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw energii zleca 

opracowanie studium wykonalności projektu instalacji do produkcji paliw gazowych i płynnych z węgla 

kamiennego. 

Prognozowana stopa zwrotu z inwestycji (ROI) w ten obszar działalności i przyszła stopa zwrotu  

z kapitałów własnych (ROE) firm zajmujących się tą działalnością może być bardzo wysoka,  

o niespotykanym na skalę kraju i Europy potencjale wzrostu. 

Wydaje się logiczne, że ten potencjalnie Wielki Projekt Sektora Paliwowo-Energetycznego powinien 

być finansowany ze środków, które bezwzględnie należałoby zaoszczędzić poprzez niewyrażanie zgody 

przez zarządy spółek PGG, KHW i JSW na urlopy górnicze w ramach prowadzonej restrukturyzacji 

branży, dopóki spółki te zmuszone będą zatrudniać firmy zewnętrzne do wykonywania prac na dole 

kopalni celem odtworzenia swojego frontu eksploatacyjnego. 

W ten sposób uniknięto by (zaoszczędzono by środki) podwójnego płacenia za wykonanie robót 

podziemnych, po pierwsze, problematycznie wysłanym na wcześniejsze emerytury najbardziej 

wykwalifikowanym i doświadczonym górnikom, a po drugie, za wykonane wymienionych usług zleconych 

przymusowo firmom prywatnym, które w dodatku pracowników o tak wysokich kwalifikacjach nie 

posiadają. 

W perspektywie 4 lat środki budżetowe przeznaczone na urlopy górnicze, oprócz ewentualnego 

sfinansowania instalacji podziemnego zgazowania węgla w skali przemysłowej, mogłyby jeszcze 

dodatkowo sfinansować perspektywiczne przedsięwzięcia, jakimi są energetyka rozproszona (wyspowa), 

produkcja paliw i produktów chemicznych w oparciu o syngaz uzyskany z tej innowacyjnej i przełomowej 

technologii. Pozwoliłoby to na szybkie wydostanie się Polski z pułapki średniego produktu, pułapki 

średniego dochodu, pułapki zależnego zadłużenia oraz pułapki słabości instytucji państwowych, co jest 

celem nadrzędnym Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. 

W związku z tym proszę o odpowiedź na poniższe pytania. 

1. Czy Ministerstwo Energii opracowało definicję trwale nierentownej kopalni? Jeśli tak, to proszę o jej 

przekazanie. Jeśli nie, to proszę o podanie przyczyn i ewentualnych skutków tego zaniechania w kontekście 



wzrastającej koniunktury na węgiel, z której w Polsce chcą tak skwapliwie skorzystać kapitały zagraniczne. 

2. Jakie działania podjęło Ministerstwo Energii jako kontynuator działań Ministerstwa Gospodarki  

w zakresie wdrażania technologii podziemnego zgazowania węgla? 

3. Czy Ministerstwo Energii zleciło już opracowanie studium wykonalności projektu instalacji do 

produkcji paliw gazowych i płynnych z węgla kamiennego w wyniku podziemnego zgazowania? Jeśli nie, 

to dlaczego? 

4. Czy przygotowano już zmiany legislacyjne umożliwiające eksploatację węgla tą technologią? 

5. Czy planowane jest wsparcie dla polskich podmiotów wdrażających tę technologię? 

6. Czy Ministerstwo Energii skalkulowało już potencjalną efektywność ekonomiczną tej technologii 

celem zakomunikowania jej społeczeństwu, tym bardziej że technologia ta dodatkowo jest bezpieczniejsza 

oraz, co wysoce prawdopodobne, również znacznie korzystniejsza dla środowiska naturalnego? 

7. Dlaczego przekazane do SRK rzekomo trwale nierentowne zakłady górnicze nie są likwidowane  

z pracownikami, którym wyrażono zgodę na urlopy górnicze? 

8. Dlaczego przekazanie na lata 2016–2018 (wg prognoz) środków z budżetu państwa w kwocie około 

1,5–2 mld zł do Spółki Restrukturyzacji Kopalń na odprawy górnicze (nie tworzące żadnej wartości 

dodanej, a tylko generujące dodatkowy koszt), nie zostały skierowane na wdrażanie innowacyjnej, 

potencjalnie wysoce rentownej technologii podziemnego zgazowania węgla w skali przemysłowej? 

Z górniczym pozdrowieniem 

Tadeusz Kopeć 

 


