
Oświadczenie złożone 

przez senatora Tadeusza Kopcia 

na 36. posiedzeniu Senatu 

w dniu 3 marca 2017 r. 

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju i finansów Mateusza Mora-

wieckiego 

Szanowny Panie Premierze! 

Pomimo wielomiesięcznych działań mających na celu uratowanie kopalni Krupiński przed likwidacją nie 

udało się tego osiągnąć. Kopalnia Krupiński posiada ogromne zasoby węgla koksującego klasy 35.1. Przeka-

zanie KWK Krupiński do Spółki Restrukturyzacji Kopalń nie wyklucza jednak możliwości stworzenia na 

bazie koncesji tej kopalni i jej zasobów nowego podmiotu mającego na celu eksploatację tego pokładu. Po-

kłady węgla klasy 35.1. o zinwentaryzowanych zasobach szacowanych na około 52 miliardy t pozwalają na 

osiągnięcie ogromnych zysków w okresie koncesyjnym do 2030 r. 

Na tych pokładach możliwe jest wdrożenie innowacyjnego projektu kompleksu wydobywczo-

energetycznego polegającego w pierwszej fazie na odmetanowaniu złóż z możliwością pozyskania około 

8 miliardów m
3
 metanu, z którego można produkować energię elektryczną w kogeneracyjnych zespołach 

prądotwórczych napędzanych silnikami gazowymi lub nowoczesnymi blokami gazowo-parowymi (CCGT – 

Combined Cycle Gas Turbine). Takie rozwiązanie techniczno-technologiczne jest wzorcowym, bardzo ela-

stycznym źródłem pozwalającym na zrównoważenie mocy wytwórczych. W kolejnej fazie instalacje odmeta-

nowania pokładu przekształcone zostaną w instalację podziemnego procesowania węgla. Koncepcję taką 

przedstawiłem również ministrowi energii na spotkaniu w dniu 2 marca 2017 r. 

Proponując koncepcję restrukturyzacji ekonomicznej i technologicznej górnictwa, której realizacja miała-

by się rozpocząć od powołania podmiotu działającego na koncesji obejmującej obszar wydobywczy zlikwi-

dowanej KWK Krupiński, a szczególnie jej pokładu 405, przedstawiam poniżej kilka najistotniejszych kwe-

stii. 

W zakresie struktury własnościowej proponuję utworzenie spółki kapitałowej lub spółdzielni w strukturze 

własnościowej akcjonariatu pracowniczego. Pragnę zauważyć, że budowa akcjonariatu pracowniczego wpi-

suje się w Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, której celem jest m.in. budowa długoterminowego 

kapitału Polaków. W dokumencie tym jest m.in. mowa o „rozwoju akcjonariatu pracowniczego” i „zwiększe-

niu korzyści pracodawców z włączania pracowników do grona właścicielskiego”. Napisane w nim zostało 

ponadto, że „zasada mobilizacji kapitału krajowego oznacza tworzenie takich warunków, w których realiza-

cja działań rozwojowych angażuje w szerszym zakresie środki krajowe, w szczególności prywatne. W tym 

zakresie kluczowa jest aktywizacja już istniejących zasobów kapitałowych oraz budowanie kultury oszczęd-

ności w Polsce jako niezbędnych warunków zwiększania inwestycji”. Należy również podnieść, że do kwestii 

przejęcia KWK Krupiński przez pracowników pozytywnie odniósł się wiceminister energii podczas obrad 

Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach w dniu 16 stycznia 2017 r. 

Co do podstaw ekonomicznych i kierunku rozwoju kompleksu wydobywczo-energetycznego na bazie po-

kładu 405 zlikwidowanej KWK Krupiński, to niezbędne do uruchomienia pokładu 405 środki w szacowanej 

wysokości około 500 milionów zł mogą zostać pozyskane częściowo z przeznaczonej na likwidację kopalni 

kwoty 400 milionów zł, a częściowo z udziałów (kwoty przeznaczone na odprawy dla górników zwalnianych 

z kopalni sięgają setek milionów złotych). Z prowadzonych przez nas rozmów wynika, że jeśli nastąpi re-

strukturyzacja sektora górniczego lub niektórych jego podmiotów, to możliwe będzie zaangażowanie pol-

skiego, rodzimego kapitału w takie inwestycje. Jak wynika z dokonanych przez nas analiz, w dalszej kolejno-

ści wypracowane przez kopalnię zasoby finansowe oraz możliwe do pozyskania środki z programów wspar-

cia B+R oraz EU pozwolą na budowę kompleksu wydobywczo-energetyczno-chemicznego opartego o tech-

nologię podziemnego procesowania węgla. W niedalekiej przyszłości rozwój technologii reaktorów jądro-

wych IV generacji VHTR lub technologii reaktorów jądrowych z falą wędrującą (TWR) pozwoli na wdroże-

nie koncepcji bezemisyjnej synergii węglowo-jądrowej. BSWJ jest technologią inicjującą współpracę reakto-

ra jądrowego oraz elektrolizerów wysokotemperaturowych stałotlenkowych produkujących tlen i wodór ze 

zmodyfikowaną elektrownią węglową spalającą węgiel w tlenie w celu produkcji energii elektrycznej i tlenku 

węgla, będącego składnikiem gazu syntezowego wykorzystywanego do produkcji paliw płynnych w zmody-

fikowanej technologii Fischera-Tropscha. 



Chciałbym zauważyć, że Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju kładzie szczególny nacisk na 

rozwój nowoczesnego sektora wydobywczo-energetycznego. Czytamy w niej m.in., że „energia – nowocze-

sny sektor energetyczny stanowi warunek dla zapewnienia Polsce bezpieczeństwa energetycznego oraz kon-

kurencyjnej i efektywnej gospodarki. Do osiągnięcia tak postawionego celu niezbędne jest również tworzenie 

rozwiązań na rzecz modernizacji i rozbudowy sieci wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii. Efektem 

działań inwestycyjnych, modernizacyjnych oraz poszukiwań nowych źródeł energii, także odnawialnych, 

będzie stabilność, dywersyfikacja i niezawodność dostaw energii”.  

Należy również podnieść, że w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju zostało napisane, iż „wy-

pracowanie długofalowej, stabilnej polityki energetycznej oraz wdrożenie opartych na jej podstawie strategii 

sektorowych i systemu regulacji prawno-instytucjonalnych jest warunkiem koniecznym dla rozwoju sektora 

energetyki w Polsce”. W innym miejscu strategia zawiera następujące wskazania. „Działania: zwiększenie 

wydajności kopalni; dostosowanie wydobycia do potrzeb rynku, a tam, gdzie to możliwe, zwiększenie 

w strukturze wydobycia udziału produktów w wyższej wartości dodanej, tj. węgli średnich i grubych o wyso-

kich parametrach jakościowych, paliw kwalifikowanych; zapewnienie odpowiedniego poziomu inwestycji 

tam, gdzie zapewnią one najwyższą efektywność ekonomiczną – jest to istotny czynnik uzyskania oczekiwa-

nego poziomu wydajności”. 

Proponowany model biznesowy oraz koncepcja techniczno-technologiczna mogą być wzorcowym roz-

wiązaniem dla kompleksowej restrukturyzacji sektora energetyczno-wydobywczego w Polsce, zgodnym 

z postanowieniami strategii. Taka koncepcja restrukturyzacji górnictwa doskonale wpisuje się także w tzw. 

program dla Śląska. 

Szczegóły dotyczące proponowanych działań mających na celu uratowanie bezcennych zasobów najwyż-

szej klasy węgla po likwidacji KWK Krupiński, a także programu dla całego polskiego górnictwa, gotowi 

jesteśmy przedstawić na spotkaniu z Panem Premierem. Gotowi jesteśmy także np. zorganizować konferencję 

naukową, techniczno-ekonomiczną, weryfikującą dotychczasowe krajowe i zagraniczne osiągnięcia w tej 

technologii oraz perspektywy jej rozwoju. 

Łączę wyrazy szacunku 

z górniczym pozdrowieniem 

Tadeusz Kopeć 

senator RP 

 
 


