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Interpelacja nr 11640

Interpelacja w sprawie transformacji energetycznej regionów 
górniczych w kontekście wdrażania technologii niskoemisyjnych

Szanowny Panie Premierze.

W nawiązaniu do ostatnich niepokojących doniesień medialnych dotyczących przyszłości 
regionów górniczych w woj. Śląskim oraz zachodniej Małopolsce, a przede wszystkim planów 
polskiego rządu względem transformacji przemysłu i górnictwa, ale także w nawiązaniu do 
wypowiedzi Ursuli von der Leyen w sprawie zaostrzenia celów klimatycznych, jako posłowie z 
tych regionów, ale przede wszystkim mieszkańcy miast górniczych w tym Rudy Śląskiej, na 
terenie której funkcjonują trzy zakłady górnicze oraz huta, zwracamy się z prośbą o odpowiedź 
na poniższe pytania:

Jakie działania podjął rząd polski w celu dynamicznego poszukiwania nowych technologii 
spalania węgla, które to pozwoliły by w sposób skuteczny ograniczyć emisję CO2. Takie 
badania są już dziś prowadzone przez kraje poza Europą i bardzo dobrze rokują. 
Determinacja działań w tym kierunku mogła by przynieść rozwiązanie wielu problemów, 
z którymi mamy dziś do czynienia. Poszukiwanie nowych bardziej ekologicznych 
technologii spalania nie jest niczym nowym i niemożliwym do uzyskania. Dowodem na to 
są technologie spalania odpadów. Ponadto warto rozważyć rozwiązania hybrydowe 
(połączenie zalet OZE i stabilności źródeł konwencjonalnych) do magazynowania energii 
OZE i wykorzystywania w zależności od potrzeb. Czy jest kontynuacja badań  nad 
wykorzystaniem CO2 (projekt Tauron Wytwarzanie w Elektrowni Łaziska). Czy badania i 
ewentualne wdrożenia technologii niskoemisyjnych mogą liczyć na wsparcie z środków 
pozyskanych z opłat za emisję CO2?
Czy utrzymanie wydobycia węgla - naszego bogactwa naturalnego, jako paliwa dającego 
bezpieczeństwo energetyczne kraju i Europy, to dalej priorytet rządu Zjednoczonej 
Prawicy? Pytanie to jest bardzo zasadne,  ponieważ teza taka była w ostatnich latach 
często odmieniana na wiele sposobów i przekazywana przez liderów Zjednoczonej 
Prawicy  mieszkańcom Śląska.
Czy jest rozważany niemiecki model wychodzenia z przemysłu wydobywczego oparty o 
dopłaty do założonych celów transformacji rozłożonej w czasie i pozwalającej z jednej 
strony na dokończenie eksploatacji udostępnionych pokładów węgla przy jednoczesnym 
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generowaniu nowych miejsc pracy koniecznych do stabilizacji społecznej i ekonomicznej 
regonów górniczych..
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