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Protokół piątego posiedzenia  

Senackiego Zespołu ds. Rozwoju Województwa Śląskiego 

 

 

 
Dnia 3 marca 2021 r. odbyło się posiedzenie zespołu, pomimo nieobecności 

zaproszonych przedstawicieli Ministerstwa Aktywów Państwowych, którzy mieli 

wypowiedzieć się nt. otwieranych i zamykanych kopalń oraz o przebiegu negocjacji umowy 

społecznej dotyczącej przyszłości górnictwa. W trakcie posiedzenia została podjęta     

uchwała, popierająca wspólne stanowisko Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, 

Zarządu Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce oraz Zarządu Górniczej Izby 

Przemysłowo – Handlowej z dnia 1 marca 2021 r., dotyczącej powołania „śląskiego 

okrągłego stołu” z udziałem strony samorządowej, w sprawie transformacji energetycznej. 

Uchwała została przekazana Prezesowi Rady Ministrów Panu Mateuszowi Morawieckiemu. 

Członkowie zespołu omówili też problemy, z jakimi boryka się Zabytkowa Kopalnia 

Srebra w Tarnowskich Górach, wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.                  

Do czasu wybuchu pandemii koronawirusa (COVID-19) kopalnia utrzymywała się                   

z wpływów ze sprzedaży biletów dla zwiedzających. Po zamknięciu kopalni, z powodu 

wprowadzenia obostrzeń, sytuacja finansowa uległa znacznemu pogorszeniu.. Miesięczny 

koszt utrzymania i zabezpieczenia kopalni wynosi ok. 200 tys. zł. Stowarzyszenie 

Miłośników Ziemi Tarnogórskiej prowadzi rozmowy z władzami miasta, powiatu i 

województwa na temat możliwości wsparcia stowarzyszenia. Przewodnicząca zespołu, 

senator Halina Bieda zaproponowała, aby podjąć prace nad projektem ustawy zmieniającej 

ustawę z dnia 30 sierpnia 2013 r. o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów. 

Nowelizacja tej ustawy dokonana 27 listopada 2020 r. objęła dotacjami m. in. Kopalnię Soli 

„Bochnia”, Kopalnię Soli „Wieliczka” oraz Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. 

Uczestnicy posiedzenia zgodnie uznali, że Zabytkowa Kopalnia Srebra w Tarnowskich 

Górach spełnia wymogi związane z wytycznymi Urzędu Górniczego, aby mogła być 

dotowana. Niezbędna jest jednakże zgoda Komisji Europejskiej w tej sprawie, albowiem 

dotyczy to pomocy publicznej. Członkowie zespołu wyrazili zgodę na podjęcie w tej sprawie 

inicjatywy ustawodawczej. 



 

Senator Beata Małecka-Libera wyraziła rozczarowanie brakiem przedstawicieli 

Ministerstwa Aktywów Państwowych, którzy mogli na posiedzeniu przedstawić informację 

na temat kopalni węgla kamiennego oraz innych inwestycji w regionie. Pani senator zwróciła 

uwagę na to, iż wiele osób, w tym posłowie i senatorowie monitorują sytuację kopalni cynku 

na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Na przesyłane interpelacje i zapytania udzielane 

są różne, niespójne często odpowiedzi. Niepokoi to mieszkańców, którzy oczekują od władz 

jasnych deklaracji odnośnie poszczególnych inwestycji. Pani senator zaapelowała  

o wyznaczenie kolejnego terminu posiedzenia zespołu, na który ponownie zaproszeni zostaną 

przedstawiciele Ministerstwa Aktywów Państwowych.  

 

Senator Wojciech Piecha bardzo dobrze ocenił pomysł włączenia samorządów  

do rozmów w sprawie transformacji energetycznej regionów górniczych w Polsce. Senator 

podkreślił, że górnictwo w Polsce znajduje się w coraz gorszym stanie. W roku 2019 

wydobyto 61 mln ton węgla, a w roku ubiegłym tylko 54 mln ton. Kopalnie, które produkują 

węgiel energetyczny przynoszą straty i nie ma pomysłu jak ten problem rozwiązać. Ceny 

emisji CO2 rosną. W bieżącym roku wynoszą 40 euro za tonę CO2. W roku 2016 za tonę 

płacono 6 euro. Cena energii wytworzonej w Polsce z węgla, obłożonej kosztami emisji CO2, 

zdecydowanie przewyższa cenę hurtową w Europie. Ponadto z Niemiec i Szwecji kupujemy 

energię wytworzoną z wiatru, która ma pierwszeństwo w odbiorze.  

Na zakończenie posiedzenia przewodnicząca zespołu zobowiązała się do ponownego 

zaproszenia Pełnomocnika Rządu do Spraw Transformacji Spółek Energetycznych  

i Górnictwa Węglowego w Ministerstwie Aktywów Państwowych - pana Artura Sobonia  

oraz Ministra Klimatu 

 

 

Biuro Spraw Senatorskich  

(P.B.) 


