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Pani
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Szanowna Pani Marszałek,

poniżej udzielam odpowiedzi na interpelację Posłów Marka Wesołego, Krzysztofa Kozika, 

Teresy Glenc i Grzegorza Gaży z dnia 1 października 2020 r., nr K9INT11640, w sprawie transformacji 

energetycznej regionów górniczych w kontekście wdrażania technologii niskoemisyjnych.

Od połowy lipca br. trwają rozmowy ze stroną społeczną o przyszłości górnictwa. W dniu 25 

września 2020 r. w Katowicach, Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy oraz delegacja 

rządowa podpisały porozumienie w sprawie zasad i tempa transformacji górnictwa. Porozumienie 

przewiduje, że do 15 grudnia 2020 r. wypracowana zostanie umowa społeczna regulująca 

funkcjonowanie sektora górnictwa węgla kamiennego. Szczegółowe rozwiązania dotyczące 

poszczególnych postanowień porozumienia, zostaną opracowane przez powołane zespoły robocze.

W spółkach węglowych powołano 4 zespoły oraz po 1 w Centrum Czystych Technologii 

Węglowych i w Ministerstwie Aktywów Państwowych. 

W spółkach PGG S.A., Tauron Wydobycie S.A., Węglokoks Kraj Sp. z o.o. oraz LW Bogdanka 

S.A. zostały powołane następujące zespoły:

a) zespół geologiczno – technologiczny – celem zespołu jest określenie harmonogramu produkcji 

w poszczególnych jednostkach produkcyjnych wraz z określeniem parametrów jakościowych, 

niezbędnych inwestycji i możliwości zbytu.

b) zespół ds. społecznych – celem prac zespołu jest wypracowanie modelu osłon socjalnych 

i systemu alokacji pracowników oraz modelu redukcji zatrudnienia na potrzeby Komisji 

Europejskie.

c) zespół ds. likwidacji majątku pokopalnianego – celem zespołu jest wypracowanie modelu 

likwidacji kopalń.

W JSW S.A. został powołany zespół do opracowania modelu funkcjonowania  JSW S.A. 

w oparciu o eksploatację jedynie węgla koksowego.

W dniu 15 października 2020 r., w Centrum Czystych Technologii Węglowych, rozpoczął prace 

zespół roboczy ds. innowacji technologicznych i Czystych Technologii Węglowych, którego celem jest 

przeanalizowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie wykorzystania węgla kamiennego oraz 

przedstawienie rekomendacji dotyczących powstania spółki, która realizowałaby projekty z zakresu 

Czystych Technologii Węglowych m.in. IGCC, CCS, CCU, paliwo bezdymne. W skład wchodzą 

przedstawiciele: Głównego Instytutu Górnictwa, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Ministerstwa 
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Klimatu i Środowiska, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Regionu Śląsko – Dąbrowskiego NSZZ 

„Solidarność” oraz Ministerstwa Aktywów Państwowych.

Unijne przepisy dopuszczają inwestowanie w nowoczesne, czyste technologie węglowe. Cieszy 

nas to, że w nadchodzącym budżecie unijnym znalazło się miejsce na wspieranie odpowiednich badań 

w sektorze wydobywczym. Jest to szansa dla takich krajów, jak Polska, które w znacznej mierze są 

zależne od paliw kopalnych, aby odpowiednio wykorzystać potencjał jednostek naukowo – badawczych, 

czy też badań prowadzonych w spółkach Skarbu Państwa, które już od pewnego czasu prowadzą 

zaawansowane prace nad różnymi rozwiązaniami, ograniczającymi wpływ paliw kopalnych na 

środowisko. 

Rozwój takich technologii jak IGCC, CCS, CCU może całkowicie zmienić reguły gry 

w energetyce i przemyśle energochłonnym. Nowoczesne technologie mogą wpłynąć na zachowanie, 

a nawet rozwój tradycyjnych gałęzi przemysłu, które jak do tej pory emigrowały poza UE, do krajów 

gdzie wymagania środowiskowe są znacznie niższe. Jednocześnie pozwoli nam to wypełnić cel jakim 

jest neutralność klimatyczna.

Jeszcze przez kilkanaście najbliższych lat węgiel będzie najważniejszym źródłem energii, 

dlatego w czasie transformacji niezbędne jest zapewnienie branży wydobywczej stabilnej podstawy 

funkcjonowania pozwalającej na pewne dostawy węgla kamiennego dla sektora energetycznego. 

Zgodnie ze wstępnym harmonogramem odejście od węgla jako głównego paliwa w energetyce będzie 

miało charakter ewolucyjny, a nie rewolucyjny. Jak już wspomniano, ostania kopalnia powinna 

zakończyć eksploatację w 2049 r. W tym czasie zapewnimy pakiet osłon socjalnych. W ramach 

planowanych zmian organizacyjnych w górnictwie będzie możliwość skorzystania z instrumentów 

osłonowych i należnych z tego tytułu świadczeń socjalnych przez pracowników, którzy w okresie 

likwidacji kopalni, zakładu górniczego lub jego oznaczonej części, nie posiadają uprawnień 

emerytalnych. Pracownicy, którzy będą chcieli nadal pracować w sektorze węglowym będą alokowani 

w innych kopalniach, aż do końca obowiązywania programu. 

W Ministerstwie Aktywów Państwowych rozpoczął prace zespół roboczy do spraw mechanizmu 

finansowania spółek sektora górnictwa węgla kamiennego i funduszu inwestycyjnego, którego celem 

jest opracowanie formuły finansowania spółek sektora górnictwa węgla kamiennego, przedstawienie 

propozycji zmian legislacyjnych oraz przygotowanie wniosku do Komisji Europejskiej o udzielenie zgody 

na zastosowanie wypracowanego mechanizmu. Zespół ma również na celu wypracowanie modelu 

funkcjonowania funduszu inwestycyjnego, który byłby finansowany z likwidowanego majątku kopalń. 

Ostateczny kształt mechanizmu wsparcia będzie znany dopiero po zakończeniu prac ww. zespołu. 

Z poważaniem
Z upoważnienia Ministra Aktywów Państwowych

Artur Soboń
sekretarz stanu
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