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Streszczenie

Od wielu lat górnictwo węgla kamiennego w Polsce 
jest w dramatycznej sytuacji ekonomicznej. Biorąc pod 
uwagę realia gospodarcze i społeczne, jeśli w najbliż-
szym czasie nie zostanie opracowana odpowiednia 
strategia transformacji tego sektora, to jego sytuacja 
będzie permanentnie się pogarszać. Niestety przygo-
towany przez Ministerstwo Energii projekt Programu 
dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce1 obej-
mujący okres do 2030 r. pozostawia wiele do życzenia. 
Można odnieść wrażenie, że jego autorzy otrzymali 
zadanie: jak uratować górnictwo węgla kamiennego 
bez względu na wszystko, w tym otoczenie międzyna-
rodowe, problemy geologiczno–złożowe i brak wystar-
czających środków na konieczne, lecz kapitałochłonne 
i długotrwałe inwestycje. Niepokojące są również liczne 
wewnętrzne sprzeczności w przedstawionych tezach 
dokumentu. Należy zaznaczyć, że wspomniany projekt 
Programu ma stanowić załącznik do Polityki energetycz-
nej 2030, która według zapewnień rządu powinna zo-
stać ogłoszona pod koniec br. Jest to zatem dokument 
strategiczny nie tylko dla jednego sektora, ale wręcz 
całej gospodarki. Jakie wnioski nasuwają się po analizie 
tego Programu? Na 95 stronach dokumentu przeważa 
bardzo wyczerpujący opisss stanu sektora górnictwa 
węgla kamiennego, trafnie ujmujący przyczyny obecnej 
dramatycznej sytuacji ekonomicznej tej gałęzi gospo-
darki. Natomiast w oczy rzuca się niedostateczna liczba 
działań na najbliższe 13 lat. Perspektywa do 2030 roku 
jest stanowczo zbyt krótka, by dokonać tak głębokiej 
przebudowy infrastruktury powierzchniowej i dołowej 
kopalni. Bez hierarchizacji i konsekwentnej realizacji 
zadań inwestycyjnych wydobycie będzie spadać. Nie 
powiedzie się zamiar zbudowania nowej kopalni do 
2030 roku, zatem w ostatnich latach trzeciej dekady XXI 
wieku spadki wydobycia będą znaczące. Zasadniczym 
powodem jest fakt, że okres kilkunastu lat jest zbyt 
krótki. Niezależnie od koniecznych wydatków osłony 
socjalnej i kontynuowania fizycznej likwidacji kopalni, 
już przekazanych do SRK SA, szacowanych na 80 mld 

By w pełni zrozumieć wyzwania stojące przed sektorem 
górniczym i całym Śląskiem oraz zachodnią Małopolską, 
wystarczy uświadomić sobie, że niemal od kilku stuleci 

1  Przeanalizowano wersję 8 projektu Programu dla sektora górnic-
twa węgla kamiennego w Polsce z dnia 9.08.2017 r., upublicznioną 
przez Ministerstwo Energii. 

niekwestionowanym fundamentem gospodarczym 
i spoiwem społecznym tej części Polski jest węgiel. 
Dlatego też w drugiej części opracowania zostały przed-
stawione możliwości przeprowadzenia transformacji 
niskoemisyjnej, która byłaby sprawiedliwa społecznie 
i korzystna z ekonomicznego punktu widzenia. Polska 
nie ma szans na ominięcie gospodarczych i społecz-
nych megatrendów takich, jak: przywiązywanie przez 
Polaków coraz większej wagi do ochrony środowiska; 
dynamiczny postęp technologiczny, obejmujący m.in. 
rozwój OZE, zwiększenie wysiłków krajów OECD, w tym 
Polski, w zakresie poprawy efektywności energetycznej. 
Ich rezultatem będzie dalszy spadek zapotrzebowania 
na węgiel, a co za tym idzie potrzeba ograniczania pro-
dukcji. Dlatego też transformacja polskiego górnictwa 
węgla kamiennego jest niezwykle potrzebna. Przy czym 
zmiany te muszą być przeprowadzone z ogromną roz-
wagą, empatią społeczną oraz powinny uwzględniać 
pełen bilans kosztów i korzyści. Jednak przede wszyst-
kim muszą zostać zrealizowane w porozumieniu ze 
stroną społeczną. Jak zatem powinna wyglądać spra-
wiedliwa transformacja w Polsce?  Jednym z pierwszych 
kroków powinno być przyznanie zarówno przez rząd, 
jak i przez stronę społeczną, że ochrona zdrowia ludzi 
i środowiska naturalnego wymagają zmiany dzisiejsze-
go modelu gospodarki na niskoemisyjny i wskazanie 
jasnego dla wszystkich interesariuszy planu zmian – 
choćby poprzez politykę energetyczną kraju. Kolejny 
oznaczałby potwierdzenie faktu, że polskie górnictwo 
wymaga głębokich zmian i będzie potrzebować coraz 
mniej pracowników. Konieczne jest wyznaczenie har-
monogramu zamykania najmniej konkurencyjnych ko-
palni, o ile nie będą w stanie funkcjonować bez wspar-
cia. Ponadto programy osłonowe dla odchodzących 
pracowników nie powinny skupiać się na wcześniej-
szych emeryturach lub odprawach, ale na wspieraniu 
zatrudnienia w innych gałęziach przemysłu lub sekto-
rach gospodarki. Natomiast środki publiczne, zamiast 
na wycofywanie górników z rynku pracy, powinny iść 
np. na doradztwo zawodowe, zmianę i podnoszenie 
kwalifikacji, czy na tworzenie etatów w przedsiębior-
stwach przyjmujących do pracy górników. 
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Summary

For many years the hard coal mining sector has been in 
a dramatic economic situation. Taking into considera-
tion the economic and social realities its situation shall 
continue to deteriorate unless a strategy of its transfor-
mation is developed as soon as possible. When analy-
sing the project of the Program for Hard Coal Mining 
Sector in Poland2 drafted by the Ministry of Energy and 
covering the period till 2030, it seems that the authors 
were given the task: how to save the mining sector no 
matter what, including the international environment, 
geological and deposit problems or the lack of financial 
means for the necessary but capital-intensive and long-
term investments. The numerous internal discrepan-
cies in the presented theses are also worrying.

It should be stressed that the Project is to be an Annex 
to the 2030 Energy Policy to be announced at the end 
of the year. Thus, it is a strategic document not only for 
one sector but for the whole economy. What are the 
conclusions from the analysis of the Program?  
On 95 pages we have mostly an extremely comprehen-
sive description of the state of play which accurately 
describes the reasons of the dramatic economic situ-
ation of this branch of economy. On the other hand the 
lack of activities for the next 13 years is striking.  
The 2030 perspective is definitely too short to accom-
plish the restructuring of the pit and surface infrastruc-
ture of the mines. Without a hierarchization and a con-
sequent implementation of investments, coal mining 
shall decrease. The plans to open a new mine by 2030 
shall not succeed, thus in the last years of the third 
decade of the 21st century coal mining shall drop signi-
ficantly. The main reason is the fact that such a period 
is too short. Besides the necessary expenditures for 
social protection and cost of closing down the mines 
already transferred to the SRK S.A. that are estimated 
at 80 billion PLN.

In order to fully understand the challenges ahead  
of the mining sector and the whole Silesian region as 
well as the western Lesser Poland, it is enough to flash 
on that coal has been the unquestionable economic 
foundation and a social bond in this part of Poland for 

2   The 8th version of the Program, dated 9.08, presented by the 
Ministry of Energy

almost a few centuries. That is why in the second part 
of the briefing we have shown the possibilities of con-
ducting a low-emission transformation which would be 
socially fair and beneficial from the economic point of 
view. Poland has no chances for bypassing such econo-
mic and social megatrends as: paying more attention 
to environment protection by Poles, dynamic technolo-
gical progress covering inter alia development of RES, 
increasing efforts of OECD countries – including Poland 
– to improve energy effectiveness. They shall result in 
further decrease for the demand of coal and limiting 
its production. Thus, the transformation of the Polish 
mining sector is extremely needed.

At the same time the changes must be performed with 
utmost prudence, social empathy and they have to 
cover the full balance of costs and benefits. But first of 
all, they have to be implemented by agreement with 
the social side. So how should the fair transformation 
in Poland look like? One of the first steps should be 
the acknowledgement – both by the Government and 
the social side – that the protection of health and the 
environment demand a change in today’s business 
model to a low emission one, and a plan of changes 
transparent for all stakeholders – for instance in the 
national energy policy. The next step should expla-
in that the Polish mining sector demands profound 
changes and it shall need less and less employees. It is 
necessary to have a road map of closing down the least 
competitive coal mines, unless they are able to func-
tion without subsidies. Moreover, the social protection 
programs for the laid off miners should not concen-
trate on early retirement or severance payments, but 
on supporting new employment possibilities in other 
sectors of industry. The public funds should be spent 
on professional retraining and acquiring new compe-
tences as well as on creating new job positions in com-
panies employing former miners.
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Część 1. 

Uwagi do projektu 
„Programu dla sektora 

górnictwa węgla 
kamiennego w Polsce”3 

dr Michał Wilczyński

I. Uwagi ogólne

W podtytule dokumentu umieszczono takie zdanie: 
„Program obejmuje okres do 2030 i prezentuje 
kierunki rozwoju sektora górnictwa węgla kamiennego 
w Polsce wraz z celami i działaniami niezbędnymi dla 
ich osiągnięcia”. Na 95 stronach programu przeważa 
bardzo wyczerpujący opis stanu sektora górnictwa 
węgla kamiennego, trafnie ujmujący przyczyny 
obecnej dramatycznej sytuacji ekonomicznej tej gałęzi 
gospodarki. Natomiast w oczy rzuca się niedostatek 
działań na najbliższe 13 lat. Warto nadmienić, że 
jest to okres za krótki, by zbudować od podstaw 
nową kopalnię węgla. Istotną wadą tego dokumentu 
jest zbyt krótki horyzont planistyczny wobec 
kilkunastoletnich cyklów inwestycyjnych w górnictwie 
i kilkudziesięcioletniej eksploatacji budowanych 
obecnie bloków węglowych w energetyce.

Najpoważniejszym błędem jest konstruowanie Progra-
mu dla jednego sektora paliw, bez odniesienia się do 
„Polityki energetycznej Polski do 2050 roku” (PEP 2050), 
czyli dokumentu strategicznego, obejmującego całość 
energetyki. Może odnieść wrażenie, że jest to celo-
we „rozpychanie się” jednego segmentu energetyczne-
go, by ugruntować sobie dominującą rolę w PEP 2050 
kosztem innych paliw i sektorów wytwarzania.

3  Przeanalizowano wersję 8 projektu Programu dla sektora górnictwa 
węgla kamiennego w Polsce z dnia 9.08.2017 r., upublicznioną przez 
Ministerstwo Energii.

W marcu 2007 roku Polska, reprezentowana przez 
Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, na szczycie Unii 
Europejskiej zaakceptowała założenia polityki klima-
tyczno-energetycznej UE potwierdzając tym samym, 
że konieczne jest ograniczenie emisji gazów cieplar-
nianych. Większość krajów europejskich naciska, by 
konsekwentnie wdrażać strategię Energetycznej Mapy 
Drogowej 20504. Głównym celem działań zdefiniowa-
nych w tym dokumencie jest poprawa jakości powie-
trza i zmniejszenie oddziaływania zanieczyszczeń na 
zdrowie ludzi oraz ochrona klimatu. Te bardzo ważne 
cele realizowane poprzez redukcję emisji gazów cie-
plarnianych i innych toksycznych komponują się ze 
scenariuszami rozwoju gospodarczego, które muszą 
uwzględniać ograniczone lub nawet wyczerpujące się 
zasoby ropy naftowej i innych paliw kopalnych, a także 
ogromnie dynamiczną konkurencję do tych zasobów ze 
strony szybko rosnących potęg gospodarczych, zwłasz-
cza Chin i Indii. Dalszy rozwój gospodarczy, wzrost 
dobrobytu, utrzymanie potencjału intelektualnego 
i przemysłowego Europy wymaga rozwijania technolo-
gii innowacyjnych, daleko wykraczających poza obecny 
stan wiedzy5. Komisja Europejska uzasadniała podjęcie 
wyzwań Energetycznej Mapy Drogowej 2050, gdyż:

→ w najbliższych dekadach i tak państwa UE 
muszą ponieść wielkie nakłady na moderniza-
cję systemów energetycznych;
→ europejska gospodarka po 2030 roku 
będzie miała konkurencyjny handicap na 
globalnym rynku jako region o stosunkowo 
niewielkim uzależnieniu od importu nośników 
energii i fluktuacji ich cen;
→ program w istotnym rozmiarze zmniejszy 
zanieczyszczenie powietrza, poprawiając stan 
zdrowia mieszkańców kontynentu.

Trzy powyższe punkty należy zestawić z sytuacją ener-
getyki w Polsce. Czyż te uzasadnienia nie są kompaty-
bilne z jej stanem i jakością powietrza? 

Sprzeciw budzi zupełne pominięcie kompatybilności 
programu odbudowy górnictwa węglowego z polityką 
klimatyczno-energetyczną UE, formułowaną w kolej-
nych dokumentach Komisji Europejskiej w okresie 
ostatnich siedmiu lat, zgodnie z konsekwentnym sta-
nowiskiem Rady Unii Europejskiej i Parlamentu Euro-
pejskiego. „Niestety polskie władze, politycy, jak i część 

4  Communication from the Commission to the European Parlia-
ment, the Council, the European Economic and Social Committee 
and the Committee of the Regions – Energy Road Map 2050, EU 
COM(2011) 885/2,  European Commitee, Brussels 2011.

5  Bukowski M., Gąska J., Śniegocki A., Między Północą a Południem – 
pułapki status quo i wyzwania modernizacji Polski do roku 2050, InE, 
IBS, ECF, Warszawa 2012.
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przedsiębiorców oraz ekspertów gospodarczych nie wi-
dzi lub nie chce dostrzec związku pomiędzy  promowa-
niem energetyki węglowej a coraz częstymi ekstremami 
pogodowym i ich skutkami występującymi w naszym 
kraju. Sami uczestniczymy znacząco w pogłębianiu 
się zmiany klimatu i bezpośrednio wpływamy na eks-
trema pogodowe dziejące się w Polsce. Emisja gazów 
cieplarnianych na mieszkańca w Polsce jest o ponad 
60% większa niż na świecie. Wg. danych prezentowa-
nych przez Ministerstwo Środowiska w dokumencie 
SPA 2020, w pierwszej dekadzie XXI wieku z powodu 
globalnego ocieplenia Polska poniosła straty wynoszą-
ce około 54 mld zł, w latach 2011-2020 prognozowane 
straty, jeśli nie będą podjęte właściwe działania, są 
szacowane na 86 mld zł. W trzeciej dekadzie tego wieku 
mogą wynieść nawet 120 mld zł.”6 

Analizując szczegóły Programu, niepokojące są we-
wnętrzne sprzeczności w przedstawianych tezach. 
Nasuwa się przypuszczenie, że jego autorzy otrzymali 
zadanie: jak uratować górnictwo węgla kamiennego i to 
bez względu na wszystko, w tym otoczenie międzyna-
rodowe, problemy geologiczno–złożowe i niedostatek 
środków finansowych na konieczne, lecz kapitałochłon-
ne i długotrwałe inwestycje.

Podstawową przesłanką Programu oprócz konieczności 
ratowania sektora jest bezpieczeństwo energetyczne 
i uniezależnienie od importu energii. Od wielu lat te 
dwa pojęcia pojawiają się w licznych dokumentach 
rządowych, jednak są stosowane niezbyt adekwatnie 
do ich definicji prawnych7. Przedstawiając je jako dąże-
nie do samowystarczalności energetycznej Polski bez 
względu na koszty krajowego wydobycia paliw stałych, 
podczas gdy rzeczywistym problemem jest całkowita 
zależność polskiej gospodarki od importu ropy nafto-
wej (95,3% zużycia) oraz gazu ziemnego (ponad 60%). 
Oba te paliwa węglowodorowe w bilansie zużycia ener-
gii pierwotnej stanowią 39%, czyli prawie tyle, ile węgiel 
kamienny – 39,3% (dane GUS za 2016 rok). Problemem 
bezpieczeństwa energetycznego rozumianego jako 
zapewnienie ciągłości dostaw nośników energii nie jest 
pozyskiwanie na terenie Polski wszystkich paliw bez 
względu na koszty ekonomiczne, społeczne i środo-
wiskowe. Wyjaśnienie jest proste: nie ma i nie będzie 
wielkich złóż węglowodorów mogących zaspokoić cał-
kowite potrzeby gospodarki. Kluczową zatem kwestią 
jest dywersyfikacja kierunków importu, aby paliwa 
pochodziły z bezpiecznych i stabilnych regionów świata, 
które gwarantują racjonalne ceny i stałe warunki. 

6 A.Kassenberg, Polsko bądź mądra przed szkodą. http://www.chronmy-
klimat.pl/wiadomosci/adaptacja/polsko-badz-madra-przed-szkoda

7 Art.3, pkt 16 Prawa energetycznego. Dz.U. 2017, poz.220

II. Uwagi szczegółowe

1. Krytycznie o zasobach i perspektywach 
wydobycia węgla w Polsce

Fundamentem sektora wykorzystującego surowce 
mineralne jest wiarygodna analiza zasobów kopalin, 
z których korzysta. Od ponad dekady trwa dyskusja 
w środowisku geologów złożowych w Polsce nad mo-
dyfikacją lub całkowitą zmianą systemu klasyfikacji 
zasobów stosowanego od lat 50., gdy kryteria ekono-
miczne wydobywania kopalin nie odgrywały żadnej 
roli. Przyznają to autorzy Programu (str.5): „Stosowana 
jednak w praktyce klasyfikacja zasobów węgla kamien-
nego okazuje się niewystarczająca. Obecne trendy 
i tendencje rynkowe zmierzają w kierunku systemów 
klasyfikacji zasobów złóż, uwzględniających w większym 
stopniu ich biznesowy charakter, pozwalający na budo-
wanie planów rozwoju kopalń w oparciu o wartość go-
spodarczą i ekonomiczną oraz wpływając tym samym 
na możliwości w zakresie pozyskiwania przez przed-
siębiorców zróżnicowanych źródeł finansowania dla 
przyszłych inwestycji. Systemy te (m.in., NI43101, JORC) 
stanowią obecnie wymóg inwestorski na wielu giełdach 
światowych”. Przygotowanie Programu należało zacząć 
od natychmiastowego „wdrożenia metodologii oceny 
efektywności ekonomicznej ścian, parceli i rejonów eks-
ploatacyjnych jako parametru opłacalności eksploatacji 
(marżowość ścian)”. Wspomniany cytat znajduje się na 
58 stronie dokumentu i stanowi opis „przyszłego” dzia-
łania. Druga generalna uwaga dotyczy kategorii rozpo-
znania złoża C1, uprawniającej do uzyskania koncesji 
w Polsce na wydobycie kopalin. W międzynarodowych 
standardach jest ona traktowana jako „wstępne roz-
poznanie geologiczne”, dalece niewystarczające do po-
dejmowania wydobycia, a tym bardziej do pozyskania 
środków finansowych na rynku kapitałowym.
 
Operowanie wielkimi liczbami słabo rozpoznawalnych 
zasobów geologicznych, nosi znamiona propagandy 
sukcesu i prowadzi do mylących wniosków o możliwo-
ści wydobywania węgla kamiennego przez następne 
100 czy 200 lat. Niestety także w Programie autorzy nie 
ustrzegli się od takich uproszczonych konkluzji. Na str. 
7 znajduje się tekst: „gdyby jednak rozpatrywać tylko 
zasoby w polach zagospodarowanych, to krajowi pro-
ducenci posiadają na dziś dostęp do złóż o zasobach 
przemysłowych węgla kamiennego rzędu 3,6 mld ton, 
w tym o zasobach operatywnych, czyli tych przeznaczo-
nych do bezpośredniego wydobycia, rzędu 3,2 mld ton. 
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Zapewnia to, przy poziomie wydobycia rzędu 70 mln 
ton/rok, wystarczalność zasobów węgla kamiennego na 
około pół wieku”.

Zgodnie z Bilansem Zasobów Kopalin8 (dalej BZK) na 
koniec 2016 roku we wszystkich złożach węgla kamien-
nego w Polsce było 2,982 mld ton zasobów przemysło-
wych, rok wcześniej - 3,573 mld ton. Zatem w ciągu 12 
miesięcy ubyło 0,591 mld ton zasobów przemysłowych, 
a wydobyto 66,5 mln ton9. W latach 1990-2016 wy-
produkowano łącznie 2,7 mld ton węgla kamiennego. 
Natomiast ubytek zasobów przemysłowych wyniósł 
11,95 mld ton. Zatem w latach 2012-2016 wydobyto 
337,27 mln ton, zaś zmniejszenie zasobów przemysło-
wych wyniosło 1 195,3 mln ton. Pierwszym błędem jest 
przyjęcie poziomu strat w zasobach przemysłowych na 
poziomie 11%, podczas gdy w praktyce górniczej przyj-
muje się 30%. Biorąc pod uwagę ten drugi, rzeczywisty 
poziom strat, okazuje się, że węgla kamiennego wy-
starczy zaledwie na 36 lat a nie na 50. „Powszechność 
ścianowego systemu eksploatacji odzwierciedla podsta-
wową sprzeczność polskiego górnictwa, to jest dążenie 
do rentownego wydobycia kosztem niedostatecznej 
ochrony zasobów. Zalety tego systemu (duża produk-
cja, wysoka wydajność i względnie bezpieczne warunki 
pracy) osłabiane są wadami (generowanie wysokich 
strat w zasobach, związane z formowaniem ściany wy-
dobywczej o odpowiednio dużej powierzchni i kształcie 
geometrycznym). Pozostałości parcel po nadaniu im 
geometrycznego kształtu ścian wydobywczych, jako 
tzw. resztówki, zaliczane są do strat”.

W świetle powyższych danych trudno znaleźć wyjaśnie-
nie dla optymistycznego założenia o „ogromie zaso-
bów”, które przedstawiono w Programie. Uwzględniając 
tempo zmniejszania się zasobów przemysłowych z lat 
2012-2016 (mniejsze niż w latach 1990-2011) i wydo-
bycie na poziomie 70 mln ton/rok, to wystarczalność 
zasobów zagospodarowanych nie przekroczy 30 lat. 
Nadzieje na możliwość wydobywania węgla z głęboko-
ści 1 000-1 250 m mogą okazać się płonne, gdyż wiążą 
się z wieloma problemami. Przy eksploatacji głęboko 
położonych pokładów potęgują się zagrożenia natu-
ralne, a przeciwdziałanie im znacznie zwiększa koszty, 
obniżając bieżącą rentowność wydobycia. W ocenie NIK 
[op.cit] ponoszenie wysokich nakładów inwestycyjnych 
na udostępnienie głęboko położonych zasobów jest 

8 Bilans Zasobów Kopalin sporządzany jest corocznie i zatwierdzany 
przez Głównego Geologa Kraju, Ustawa prawo geologiczne i górni-
cze, Dz.U. z 2015 r. poz. 196.

9 Autor opinii nie podejmuje się rozstrzygnięcia problemu dość 
znacznych rozbieżności odnośnie wielkości wydobycia węgla po-
między danymi GUS, ARP i Bilansem Zasobów Kopalin. W dalszej 
części konsekwentnie przywoływane będą dane Bilansu Zasobów 
Kopalin, który umocowany jest w Prawie geologicznym i górniczym

bezcelowe. Zwłaszcza w sytuacji, gdy w minimalnym 
stopniu eksploatowane są już udostępnione pokłady 
cienkie. Poniżej 1 000 m głębokości wzrasta przede 
wszystkim zagrożenie metanowe, termiczne (tempe-
ratura skał może osiągać 400ºC), pożarowe i groźba 
tąpnięć. Przeciwdziałanie tym zagrożeniom powoduje 
znaczny wzrost kosztów eksploatacji, bez zapewnienia 
dostatecznie bezpiecznych warunków pracy.

2. Koszty wydobycia węgla 
kamiennego w Polsce, a obecne 

i przyszłe ceny surowca na rynku 
europejskim

Kluczowym zagadnieniem dla przyszłości sektora węgla 
kamiennego w Polsce jest poziom kosztów wydobycia. 
Jak przyznają autorzy Programu na str. 37: „po okresie 
osiągania dodatnich wyników finansowych netto do 
2012 r. (7,9 mln zł w 2009 r.; 3 013,9 mln zł w 2011 r.) 
od 2013 r. sektor osiąga ujemne wyniki finansowe do 
2,2 mld zł w 2015 r. Po uwzględnieniu odpisów z tytu-
łu utraty wartości środków trwałych, strata osiągnęła 
poziom 4,5 mld zł, przy stracie ze sprzedaży węgla na 
poziomie 2,0 mld zł”. Jednak to stwierdzenie pomija 
pomoc publiczną udzielaną od 1990 roku aż do chwili 
obecnej. Według szacunków ekspertów WISE Europa 
całkowita pomoc publiczna dla górnictwa węgla ka-
miennego i brunatnego w latach 1990-2016 wyniosła 
167,6 mld zł10. Na podstawie tych danych można osza-
cować, że 80% tej kwoty, czyli 135 mld zł, przeznaczono 
na górnictwo węgla kamiennego. Biorąc pod uwagę 
wydobycie, które wynosiło wtedy 2,7 mld ton, okazuje 
się, że do każdej tony wydobytego węgla Polacy dopła-
cili średnio 50 zł.

Części Programu poświęcone cenom węgla zarówno 
krajowych producentów, jak i tych w imporcie, zawiera-
ją poważną wadę uniemożliwiającą rzetelne ich porów-
nywanie. Na rynkach międzynarodowych obowiązują 
standardy jakości węgla11. Przykładowo cena węgla 
energetycznego na rynku ARA (Amsterdam-Rotterdam-
-Antwerpia) dotyczy surowca o kaloryczności 25,14 GJ/
tonę, podczas gdy polskie czarne złoto w obrocie krajo-
wym posiada około 22 GJ/tonę. Dlatego nie jest możli-
we zestawienie ze sobą cen krajowych i międzynarodo-

10 U.Siedlecka, A.Śniegocki, Z. Wetmańska,  Ukryty rachunek za węgiel 
2017. Wsparcie górnictwa i energetyki węglowej w Polsce – wczoraj, 
dziś i jutro. WISE Europa, 2017

11 Porozumienie SCoTA  obejmuje wszystkie rynki handlu węglem 
i 2400 licencjonowanych firm
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wych w zł/tonę. By umożliwić rzetelne ich porównanie, 
należałoby wszystkie podać w zł/GJ. Przykład korelacji 
cen na rynku europejskim przedstawia wykres 1. Jedy-
nie w 2011 roku tona węgla energetycznego o standar-
dowej kaloryczności 25,14 GJ była droższa o 82 zł na 
rynku ARA od polskiego węgla loco kopalnia o przeli-
czonej wartości kalorycznej na standard ARA. Od 2012 
do 2016 roku włącznie polski węgiel jest droższy o 24,5 
zł, loco kopalnia od węgla cif ARA. Krzywa prezentująca 
koszty wydobycia (wyk.1), 1 GJ energii (dla węgla jako-
ści ARA, tj. 25,14 GJ/tona) ujawnia nadwyżkę kosztów 
wydobycia nad ceną loco kopalnia, jak i cif ARA. W 2016 
roku koszt wydobycia 1 GJ energii był wyższy od ceny 
1 GJ na rynku ARA o 4,9 zł, i 2,4 zł wyższy od ceny loco 
kopalnia. Dla pełnej oceny konkurencyjności polskie-
go węgla wobec importowanego Program powinien 
uwzględniać kaloryczność węgla importowanego loco 
granica lub odbiorca. Brak tych informacji uniemożliwia 
rzetelną ocenę cen.

Tabela 2.1.5b na str. 27 Programu bez informacji 
o średniej kaloryczności węgla energetycznego z impor-
tu może wprowadzać w błąd. Cena w zł za tonę w la-
tach 2012-2015 jest wyższa niż na rynku wewnętrznym 
loco kopalnia (dane Agencja Rozwoju Przemysłu, indeks 
PSCMI 1/T) średnio o 40-60 zł/tonę. Dla przykładu, 
w 2012 roku tona węgla energetycznego loco kopalnia 
kosztowała 280,51 zł, a z importu 342,75 zł (franco gra-
nica). Jeśli jednak kaloryczność tego węgla wynosiła 28 
GJ/tonę, to w rezultacie był on tańszy od krajowego 
(22 GJ/tona) o 11,2 zł/t. Co istotne, na rynku wewnętrz-
nym brakuje asortymentów węgla grubego o kalorycz-
ności 25-28 GJ/t, poszukiwanego przez gospodarstwa 
domowe zużywające 10-12 mln ton węgla rocznie, przy 
nadpodaży węgla energetycznego, zwłaszcza miałów 
energetycznych o niskiej kaloryczności.

Stan ekonomiczny sektora górnictwa węglowego 

dobrze ilustruje tekst ze str. 37: „Od 2013 r. nastąpił 
znaczny spadek przychodów ze sprzedaży węgla, na-
wet poniżej kosztów produkcji i kosztów sprzedanego 
węgla (odpowiednio: 22,7 mld zł oraz 22,8 mld zł). 
W następnych latach przychody ze sprzedaży węgla 
były o kolejne 3,7 mld zł niższe, przy redukcji kosztów 
produkcji w latach 2014-2015 o 2,6 mld zł, a kosztów 
sprzedanego węgla o 2,2 mld zł. Łączny spadek przy-
chodów ze sprzedaży węgla w latach 2011-2015 wy-
niósł więc 7,2 mld zł, przy spadku kosztów produkcji 
rzędu 1,5 mld zł, a kosztów sprzedanego węgla 1,0 mld 
zł. [...]W kolejnych latach 2013-2015 spółki Skarbu Pań-
stwa odnotowały ujemną akumulację na węglu (odpo-
wiednio: -6,40 zł/t, -32,79 zł/t i -28,34 zł/t)”.

Analizując dostępne dane12 z lat 2007-2016 oraz nie-
pełne i trudno dostępne o funkcjonowaniu sektora 
górnictwa węgla kamiennego w Polsce, widać problem 
strukturalny branży polegający na szybko rosnących 
kosztach wydobycia przy jednoczesnym jego spadku, 
zwłaszcza do 2012 roku. Najszybciej spadało wydobycie 
węgla energetycznego; z 73,8 mln ton w 2007 r. do 59,2 
mln ton w 2015 r. W tym okresie pozyskano 12-13 mln 
ton węgla koksującego, czyli produkcja utrzymuje się na 
dość stałym poziomie (Program, rys.2.1.4a). Koszty wy-
dobycia rosły z roku na rok i dla przykładu w 2012 roku 
zwiększyły się o 10,2% (o 2 197,3 mln zł) przy wzroście 
wydobycia o 3,7%.

Na rynku NW Europy (ARA) do 2003 roku ceny węgla 
energetycznego nie przekraczały 40 USD/tonę. W kolej-
nym roku zaczęły szybko rosnąć od poziomu 43,6 USD/
tonę, poprzez 72,08 USD/tonę w 2005, by w 2008 roku 
osiągnąć 147,67 USD/tonę13. Po tym boomie wywoła-

12 Informacja o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Ministerstwo 
Gospodarki, od 2015 Ministerstwo Energii; http://www.me.gov.
pl/Gornictwo/Realizacja+Programu+dzialalnosci+gornictwa+we-
gla+kamiennego+w+Polsce

13  https://www.quandl.com/data/BP/COAL_PRICES-Coal-Prices

Wykres 1. 
Relacje cen węgla energetycz-
nego pozyskanego w kraju do 
węgla na rynku Europy NW 
(ARA)

Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem 
danych ARP dla cen rynku wewnętrznego, dane 
dla ARA - Quandl za BP Database, kursy średnie 
PLN/USD za NBP. Dla obu rynków węgla przeli-
czono wartość kaloryczną węgla wg standardu 
ARA Q=25,14 GJ/tona. Koszt wydobycia wg 
danych Ministerstwa Gospodarki przeliczone 
na standard węgla ARA = 25,14 GJ. 
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nym przez gwałtownie rosnący popyt gospodarki Chin 
na węgiel, ceny równie szybko zaczęły spadać. Okres 
boomu węglowego spowodował równie intensywny 
wzrost wydobycia węgla w Chinach, Australii, Indonezji, 
Rosji oraz zwiększenie eksportu węgla z USA spowo-
dowanego rosnącym wydobyciem gazu łupkowego. Te 
procesy trwale zmieniły światowy rynek węgla. Obecnie 
przy wolniej rosnącym zużyciu w Chinach i w krajach 
OECD na rynku światowym utrzymuje się nadpodaż 
węgla. Jednocześnie polskie spółki Skarbu Państwa, 
konsumowały przychody zwiększając koszty stałe, 
bez poprawy bardzo niskiej wydajności jednostkowej 
wydobycia (550-650 t/rok/os), zaniedbując inwestycje 
odtworzeniowe.

3. Znaczenie węgla kamiennego 
w zapewnieniu bezpieczeństwa 

energetycznego Polski

Według Międzynarodowej Agencji Energii bezpieczeń-
stwo energetyczne to nieprzerwana fizyczna dostęp-
ność dostaw, po przystępnej cenie, wykorzystywana 
w zgodzie ze środowiskiem. Bardzo podobna definicja 
znajduje się w polskim Prawie energetycznym14. Artykuł 
3, punkt 16 brzmi „bezpieczeństwo energetyczne jest 
to stan gospodarki umożliwiający pokrycie bieżącego 
i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na 
paliwa i energię w sposób technicznie i ekonomicznie 
uzasadniony przy zachowaniu wymagań ochrony śro-
dowiska”. Patrząc na te definicje w kontekście Progra-
mu, zwraca uwagę fakt, że w pojęciu przedstawionym 
w Prawie energetycznym nie ma zobowiązania do za-
opatrywania w paliwa i energię ze źródeł krajowych bez 
względu na koszty i skutki środowiskowe. Czytając Pro-
gram, odnosi się wrażenie, że „wskaźnik uzależnienia 
od importu energii pierwotnej” zaczął stanowić główną 
wytyczną polityki energetycznej: „dostęp do własnych 
zasobów węgla daje bezpieczeństwo energetyczne oraz 
pozwala zmniejszyć wystąpienie negatywnych skutków 
niepewności gospodarczej na rynkach. W większości 
państw UE obserwuje się wzrost wskaźnika zależności 
od importu nośników energii. W Polsce, dzięki posia-
daniu i eksploatacji złóż węgla, poziom bezpieczeństwa 
energetycznego, oceniany przez pryzmat wskaźnika 
uzależnienia od importu, oscyluje obecnie na pozio-
mie 20%, wobec 53% dla wszystkich krajów UE” (str. 7, 
Programu). Odnosząc się do tego cytatu, po pierwsze 
według danych GUS wskaźnik uzależnienia w 2015 roku 
wyniósł 30%, a nie 20%. Po drugie: w kwestii wykorzy-
stania węgla w Polsce od wielu dekad pomija się tę część 

14 Dz.U. 2017, poz.220

definicji bezpieczeństwa, która mówi o pokryciu zapo-
trzebowania na paliwa i energię w sposób technicznie 
i ekonomicznie uzasadniony przy zachowaniu wymagań 
ochrony środowiska - z naciskiem na tę ostatnią kwestię.

Odnocząc się do tej części definicji bezpieczeństwa 
energetycznego, która mówi o pokryciu zapotrzebo-
wania odbiorców na paliwa i energię w sposób eko-
nomicznie uzasadniony. Od 1990 roku gospodarka 
narodowa obciążona jest ogromną pomocą publiczną 
dla górnictwa węglowego (średnio 8,5 mld zł rocznie15), 
a udział tego sektora w tworzeniu dochodu narodo-
wego jest minimalny. W latach 2006-2013 jego wkład 
w realny wzrost PKB wynosił średnio -0,02%16. Zna-
czenie górnictwa węglowego w dochodach budżetu 
państwa jest marginalne, co dostrzegają także autorzy 
Programu: „Średni udział płatności publicznoprawnych 
zrealizowanych w latach 2007-2015 (63,756 mld zł) 
przez górnictwo węgla kamiennego w dochodach ogó-
łem sektora finansów publicznych w tych latach wyniósł 
1,19%”. Warto dodać, że skumulowana pomoc publicz-
na w tym czasie wyniosła 65,7 mld zł17. Także w wymia-
rze regionalnym, województwa śląskiego, przedsiębior-
stwa z działu górnictwo i wydobywanie w 2015 roku 
odnotowały ujemny wynik finansowy netto 4 204,7 
mln zł, podczas gdy przedsiębiorstwa przetwórstwa 
przemysłowego osiągnęły +7 572,5 mln zł zysku netto, 
a dział handlu, a dokładnie naprawy pojazdów samo-
chodowych +1 394,5 mln zł. Ogółem wynik finansowy 
netto przedsiębiorstw województwa śląskiego wyniósł 
w 2015 roku 1 274,9 mln zł18. W tym też roku w typowo 
rolniczej Wielkopolsce dodatni wynik finansowy netto 
przedsiębiorstw wyniósł 13 936,5 mln zł. Także i tam 
górnictwo oraz wydobywanie (węgiel brunatny) wytwo-
rzyło zaledwie +18,7 mln zł zysku netto, co stanowiło 
0,13% wyniku finansowego netto przedsiębiorstw całe-
go regionu.

Poważnym uchybieniem Programu jest zupełny brak 
analiz rynku pracy na Górnym Śląsku. Patrząc na to, 
kto odszedł z górnictwa w 2016 roku19, widać, że 90% 
stanowili pracownicy produkcji (dołowi i zakładów 
przeróbki), a wśród nich ponad 13% zajmowało się do-
zorem technicznym. Jest to dość niepokojącym faktem, 

15 U.Siedlecka, A.Śniegocki, Z. Wetmańska,  Ukryty rachunek za węgiel 
2017. Wsparcie górnictwa i energetyki węglowej w Polsce – wczoraj, dziś 
i jutro, WISE Europa, 2017.

16 M.Bukowski, J.Maśnicki, A.Śniegocki, R.Trzeciakowski. Polski węgiel: 
Quo Vadis ? Perspektywy rozwoju górnictwa węgla kamiennego w Polsce. 
WISE, Warszawa, 2015.

17 Funkcjonowanie górnictwa węgla kamiennego w latach 2007–2015 na 
tle założeń programu rządowego, NIK, Katowice 2017

18 Informator regionalny GUS, 2016.
19 Informacja o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego za 9 mie-

sięcy 2016 roku, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Energii; 
http://www.me.gov.pl/Gornictwo/Realizacja+Programu+dzialalno-
sci+gornictwa+wegla+kamiennego+w+Polsce
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ponieważ do pracy w górnictwie pod ziemią przyjmo-
wane są jedynie osoby posiadające szczególne kwalifi-
kacje i uprawnienia. Wśród pracowników dozoru tech-
nicznego dominują osoby z wykształceniem wyższym, 
a górnicy to najczęściej specjaliści bardzo poszukiwani 
przez inne przedsiębiorstwa (np. elektrycy, mechanicy, 
spawacze). Epoka łopaty i kilofa minęła 50 lat temu. 
Zakłady górnicze zaczynają odczuwać brak wysoko 
wykwalifikowanego personelu dołowego. Obecnie 
3000-4000 emerytów górniczych jest zatrudnianych do 
pracy na dole. Ze względu na brak chętnych do szkół 
zawodowych o profilu górniczym, autorzy Programu 
powinni przeanalizować rynek pracy w Polsce do 2030 
roku oraz określić szanse naboru specjalistów z upraw-
nieniami górniczymi. Taka analiza powinna zawierać 
symulację kosztów wynagrodzeń personelu dołowego, 
by młodzi, dobrze wykształceni ludzie byli gotowi na 
to, aby pracować w kopalni na poziomie 1 km poniżej 
powierzchni ziemi.

Wszystkie ilustracje w rozdziale 2.1.2 Programu doku-
mentują fakt konsekwentnie malejącego znaczenia 
węgla w bilansie energetycznym. Z kolei w bilansie 
zużycia energii pierwotnej (Tab. 2.1.2a., Program str. 12) 
wyraźnie widać tendencję spadkową węgla kamienne-
go od 2007 roku i  jednocześnie szybko rosnące zuży-
cie ropy naftowej (95,3% z importu). Węgiel brunatny 
jeszcze utrzymuje swój udział w bilansie zużycia energii 
pierwotnej w granicach 11-12%, lecz około 2030 roku 
z czynnych ośmiu kopalni odkrywkowych pozostaną 
tylko dwie: Szczerców i Turów.

Wewnętrzne sprzeczności w stwierdzeniach Programu 
ujawnia m.in. zdanie ze str. 14: „Zużycie energii elek-
trycznej związane jest z dynamiką produktu krajowego 
brutto PKB”. Na rysunku 2.1.2d. w Programie widać po-
ziomy wzrostu (+) lub spadku (-) zarówno PKB, jak i zu-
życia energii elektrycznej w poszczególnych latach: 
1) 2015 rok: PKB +3,6%, zużycie energii +1,7%,
2) 2014 rok: PKB +3,3%, zużycie energii +0,5%,
3) 2013 rok: PKB +1,7%, zużycie energii +0,6%,
4) 2012 rok: PKB +1,8%, zużycie energii -0,6%.
Patrząc na powyższe dane nie ma wątpliwości, że teza 
o związku dynamiki PKB ze zużyciem energii elek-
trycznej upada. Należy przypomnieć, że w pierwszych 
dwóch dekadach niepodległej Polski PKB zostało po-
dwojone przy zerowym wzroście zużycia energii pier-
wotnej. Warto uważnie przyjrzeć się wykresowi 2.1.2a, 
na którym wyraźnie widać, jak niewielkie zmiany nastą-
piły w całkowitym zużyciu energii pierwotnej w latach 
2007-2015. To jest wielki sukces gospodarki narodo-
wej osiągany dzięki wprowadzaniu technologii energo-
oszczędnych, a wynikiem jest radykalne zmniejszanie 

energochłonności PKB. Według danych Eurostatu 
energochłonność PKB Polski w 1995 roku wynosiła 
518,7 kg eq.ropy/1000 euro PKB, a w 2015 roku było 
to 227,3 kg eq.ropy/1000 euro PKB. Co prawda, pol-
ska gospodarka nadal ma bardzo dużo do zrobienia 
w zakresie ograniczania energochłonności w porów-
naniu np. do RFN, w którym wynosiła ona 112,2 kg 
eq.ropy/1000 euro PKB w 2015 roku. Truizmem jest 
stwierdzenie, że inwestycje w poszanowanie energii są 
znacznie mniej kosztowne niż nowe moce wytwórcze. 
Autorzy Programu projektując strukturę zużycia ener-
gii pierwotnej, wydobywanie węgla na następne deka-
dy, powinni uwzględnić tak znaczne zmiany w energo-
chłonności gospodarki. 

4. Analiza strategiczna,  
oraz zagrożenia dla sektora  

węgla kamiennego

W analizie SWOT jako mocną stronę sektora, na 
pierwszym miejscu wymienia się wielkości zasobów 
przemysłowych i geologicznych bilansowych w złożach 
niezagospodarowanych. Jest to sprzeczne ze stwierdze-
niami autorów Programu, obecnymi w wielu miejscach 
diagnozy. Podają bowiem w wątpliwość ekonomiczną 
wartość części zagospodarowanych złóż oraz dostęp-
ność i realne zasoby operatywne w złożach niezagospo-
darowanych. Potwierdzają to autorzy Programu w sła-
bych stronach, stwierdzając, że „nieznane są wielkości 
zasobów przemysłowych i operatywnych w złożach 
niezagospodarowanych”. Warto ponownie wskazać na 
wielkość strat eksploatacyjnych i ubytki zasobów prze-
mysłowych, gdyż podawane w Programie informacje, że 
starczą ponoć na 50 lat, wprowadzają w błąd organy, 
które będą podejmować strategiczne decyzje odnośnie 
polityki energetycznej Polski. Uwzględniając realne stra-
ty eksploatacyjne i ubytki w zasobach przemysłowych 
w złożach zagospodarowanych, węgla w Polsce wystar-
czy na około 30 lat. 
Kolejna sprzeczność to wymienienie wśród mocnych 
stron „wysokiego potencjału w zakresie możliwości 
przetwarzania węgla”, co jakoby umożliwia oferowanie 
szerokiego asortymentu. Jak zatem wyjaśnić w VIII celu 
szczegółowym Programu takie stwierdzenie (str. 82): 
„Technologiczna jednostronność przetwórstwa węgla 
skutkuje jednostronnością wykorzystania węgla, co 
zwiększa wrażliwość sektora na zmiany popytu w sek-
torze energetycznym. Wdrożenie chemicznej przeróbki 
węgla pozwala na pozyskanie nowych obszarów dla za-
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gospodarowania produktów uzyskiwanych w procesie 
zgazowywania węgla, takich jak przemysł chemiczny, 
petrochemiczny (przeróbka na paliwa płynne).”.Ponad-
to, na str.83 w części pt. „Przeróbka mechaniczna wę-
gla” znajduje się oczywiste stwierdzenie: „O finalnej jako-
ści węgla handlowego decyduje proces przeróbki węgla. 
Większość zakładów przeróbczych w kopalniach cha-
rakteryzuje się wysokim stopniem dekapitalizacji oraz 
narastającymi kosztami procesu. Wyzwania jakościowe 
rynku powodują konieczność modernizacji techniczno-
-technologicznej. Niejednokrotnie wskazana jest budowa 
na kopalniach nowych zakładów przeróbczych (lub ich 
poszczególnych części bądź węzłów technologicznych).” 
Natomiast wśród koniecznych działań wymieniono: „mo-
dernizację i rozbudowę istniejących zakładów przeróbki 
mechanicznej węgla”.

Stosowane przez czołowych za granicznych produ-
centów węgla energetycznego procesy przeróbki tego 
surowca dzielą się na klasyczne i głębokie wzbogacanie. 
W tych pierwszych celem jest usuwanie skały płonej – 
odkamienianie, sortowanie, zaś głębokie wzbogacanie 
umożliwia uzyskanie ultraczystych węgli. W polskim 
sektorze górniczym technologie przeróbki węgla ogra-
niczają się do czynności mechanicznych polegających 
na sortowaniu węgla i usuwaniu kamienia – klasyczne 
wzbogacanie. Nowoczesne zakłady przeróbki niektó-
rych zagranicznych producentów węgla posiadają linie 
mechanicznego i głębokiego wzbogacania. Po zmiele-
niu węgla i wielostopniowym procesie mogą produko-
wać paliwo, które ma  bardzo niską zawartość siarki 
i popiół poniżej 0,25%. Tak przygotowane paliwo umoż-
liwia spalanie pyłu węglowego w turbinach gazowych 
o cyklu kombinowanym ze sprawnością sięgającą 55%.

W Programie wśród słabych stron sektora wymienia się 
bardzo istotne zagadnienia, które wskazują na zagroże-
nia w bliskiej i średniej perspektywie czasowej. Poniżej 
przywołano najważniejsze z nich (str.50):

→ Niewystarczający zakres inwestycji  
odtworzeniowych oraz wysokie koszty inwe-
stycji górniczych, przy długim okresie ich 
realizacji i ograniczonym poziomie środków  
finansowych w stosunku do potrzeb.
→ Wysokie ryzyko inwestycyjne skutkujące 
znacznymi kosztami lub brakiem możliwości 
pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania.
→ Wysoki minimalny poziom kosztów produk-
cji, związany z prowadzeniem eksploatacji na 
coraz większych głębokościach, co powoduje 
niską skuteczność opóźnionych działań  
antykryzysowych.

→ Relatywnie wysokie jednostkowe koszty  
wydobycia w stosunku do producentów węgla  
obecnych na rynkach światowych.

Na stronie 53. Programu wymieniono aż 21 podstawo-
wych zagrożeń dla górnictwa wynikających z otoczenia. 
Wśród nich 14 zdefiniowano bardzo trafnie, a 7 jest 
głęboko dyskusyjne. Należą do nich:

1. Uzależnienie możliwości prowadzenia eks-
ploatacji od ustaleń Miejscowych Planów
Zagospodarowania Przestrzennego  
i wynikające z tego trudności negocjacyjne, 
wydłużające nadmiernie proces udostępnia-
nia nowych złóż.
2. Brak rozwiązań prawnych zabezpieczają-
cych strategiczne złoża węgla kamiennego 
przed niekorzystnymi z punktu perspekty-
wicznej zabudowy zmianami na powierzchni, 
co w konsekwencji skutkuje podniesieniem 
kosztów ich udostępniania lub wręcz unie-
możliwia dostęp do nich.
3. Długotrwały proces koncesyjny.
4. Pojawienie się na krajowym rynku węglo-
wym nowych producentów węgla kamiennego.
5. Kontynuacja „twardej” wobec węgla polityki 
klimatycznej Unii Europejskiej prowadząca do 
wzrostu kosztów produkcji oraz zużycia węgla 
kamiennego, a tym samym zmniejszająca kon-
kurencyjność tego surowca na rynku krajowym.
6. Zwiększające się obciążenia dla wytwarza-
nia energii elektrycznej z węgla kamiennego 
wynikające z polityki klimatycznej  
Unii Europejskiej.
7. Zaostrzenie norm środowiskowych.

Wymienione powyżej punkty 5, 6 i 7 będą skomento-
wane w rozdziale V, dotyczącym zagadnień ochrony 
środowiska, a więc i zdrowia Polaków. Punkty 1-3 
obejmują tylko pozornie odległe zagadnienia, a w rze-
czywistości dotyczą niewątpliwego bałaganu prawnego 
i wynikającego z tego krzyżowania się kompetencji20. 
W tej istotnej publikacji dla dyskursu nad polityką su-
rowcową Polski, [J.Hausner red.op.cit], na str.110 jest 
ważna konstatacja: „podstawą dla regulacji ochrony 
złóż kopalin jest ich kompleksowa waloryzacja i kate-
goryzacja. Waloryzacja złóż to metoda pozwalająca 
kategoryzować złoża i surowce, a tym samym okre-
ślać zakres odpowiedzialności państwa i jej rozkład 
za gospodarowanie danymi zasobami. Waloryzacja 

20 J.Hausner et al., Polityka surowcowa Polski. Rzecz o tym czego nie 
ma a co jest bardzo potrzebne. Fundacja Gospodarki i Administracji 
Publicznej. Kraków, 2015
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złóż kopalin ma zatem na celu stworzenie podstaw 
do ochrony zasobów najwartościowszych, określenie 
znaczenia poszczególnych złóż dla gospodarki (walo-
ryzacja i kategoryzacja) i ustalenie rankingu kolejności 
ich zagospodarowania (lub wykluczenia ze względu np. 
na konieczność ochrony przyrody)”. Zatem arbitralne 
ustalanie listy tzw. złóż strategicznych bez wyceny ich 
wartości prowadzi do woluntaryzmu i administracyj-
nego blokowania przez dziesięciolecia dużych obsza-
rów przed inwestycjami, które mogłyby mieć znacznie 
większą wartość gospodarczą niż samo złoże w głębi 
ziemi. Tak się dzieje w przypadku niektórych złóż węgla 
brunatnego (Gubin-Brody, Oczkowice, Złoczew). Każde 
z nich to powierzchnia około 100 km2. Oczywiste jest, 
że w państwie prawa ograniczenie swobody dyspono-
wania gruntem musi się wiązać z adekwatną rekom-
pensatą dla jego właścicieli.

Gmina jako podstawowa jednostka samorządu teryto-
rialnego ma zagwarantowane konstytucyjnie, wyłączne 
prawo w kwestii uchwalania miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego. Zatem przedsiębiorcy 
z sektora górnictwa muszą nauczyć się informowania 
i negocjacji z lokalnymi władzami oraz społecznościami. 
Elementem kampanii informacyjnej skierowanej do 
lokalnej społeczności i władz gminy powinien być zro-
zumiały przekaz o korzyściach finansowych dla gminy 
i mieszkańców w przypadku odkrycia i ewentualnego 
zagospodarowania złoża. Taki system obowiązuje od 
wielu dziesięcioleci w nieporównywalnie bogatszych 
surowcowo od Polski państwach (Australia, Kanada, 
USA). Zagraniczni przedsiębiorcy potrafią te procedury 
sprawnie realizować. Także narzekanie na długotrwały 
proces koncesyjny jest zdecydowanie jednostronne. 
Przedsiębiorcy górniczy zamiast przygotować staranne 
i szczegółowe rozpoznanie złoża, także pod wzglę-
dem hydrogeologicznym i geologiczno-inżynierskim 
oraz sporządzić staranny raport oddziaływania przed-
sięwzięcia inwestycyjnego na środowisko, próbują 
pójść na skróty21, co paradoksalnie wydłuża procedury 
administracyjne. Punktu 4. wymienionych wyżej „zagro-
żeń”, wręcz nie wypada komentować. Sformułowanie 
o „zagrożeniu ze strony nowych producentów węgla 
kamiennego” w gospodarce wolnorynkowej, w której 
konkurencja jest pozytywnie stymulująca dla istnieją-
cych przedsiębiorców, jest kuriozalne i nie powinno się 
znaleźć w tak ważnym Programie.  

21 Autor Uwag jest uprawnionym geologiem do projektowania i do-
kumentowania kopalin stałych i wielokrotnie opiniował dokumen-
tacje geologiczne złóż i raporty oddziaływania planowanych kopalń 
na środowisko.

III. Prognoza zapotrzebowania rynku 
krajowego na węgiel kamienny  

do 2030 roku

W tej części Programu przedstawiono 3 scenariusze 
zapotrzebowania rynku wewnętrznego na węgiel ka-
mienny do 2030 roku:

→ Niski w którym zmniejszy się zużycie węgla 
o 14,4 mln ton, przy czym największy spadek 
o 7,4 mln ton nastąpi w sektorze gospo-
darstw domowych.
→ Referencyjny – spadek o 0,5 mln ton,  
„realizacja wymagać będzie wsparcia rządu”.
→ Wysoki – wzrost zapotrzebowania o 19 mln 
ton, „realizacja scenariusza wiąże się  
z bardzo dużymi nakładami finansowymi”.

Analizując założenia do poszczególnych scenariuszy 
zawarte w tab.3.2.1a-c kluczowymi segmentami sty-
mulującymi zapotrzebowanie na węgiel kamienny jest 
energetyka zawodowa i sektor gospodarstw domo-
wych. W tym pierwszym o poziomie zapotrzebowania 
decydować będą dwa czynniki: realizowane inwestycje 
(Opole, Jaworzno) i ewentualny blok 1000 MW w elek-
trowni w Ostrołęce, a także program modernizacji 
wszystkich bloków klasy 200 MW (program 200+, łącz-
nie 10 000 MW), co do realizacji którego nadal nie pod-
jęto decyzji. W sektorze gospodarstw domowych w cią-
gu ostatnich 10 lat notowano bardzo zmienne zużycie 
węgla kamiennego od 8 do 12 mln ton, które w dużym 
stopniu uzależnione było od średnich temperatur w se-
zonie zimowym.

Autorzy Programu bardzo profesjonalnie zachowali 
dystans w ocenie scenariuszy. Scenariusz wysoki nie 
ma szans na realizację, gdyż kluczowy dla wzrostu za-
potrzebowania na węgiel w segmencie energetyki zawo-
dowej program 200+, jeśli w ogóle zostanie podjęty, to 
raczej w niewielkim zakresie.

W perspektywie do 2030 roku realny wydaje się wariant 
pośredni pomiędzy scenariuszem niskim a referencyj-
nym. Ponieważ zużycie węgla nie zmniejszy się tak zna-
cząco jak określono w scenariuszu niskim, zwłaszcza 
w sektorze gospodarstw domowych (Program zakłada 
spadek 60%), a w sektorze energetyki zawodowej raczej 
wszystkie rozpoczęte inwestycje w nowe bloki zostaną 
zakończone do 2030 roku (blok 1070 MW w elektrow-
ni Kozienice już pracuje). Prawdopodobnie, zgodnie 
z zapowiedzią Ministra Energii zostanie rozpoczęta 
budowa bloku 1000 MW w Ostrołęce, lecz mało praw-
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dopodobne, by blok wszedł do eksploatacji do 2030 
roku. Przy czym należy pamiętać, że nowe bloki zastą-
pią wiele wyeksploatowanych jednostek, ale zużywać 
będą znacznie mniej (blisko 30%) węgla na wytworzenie 
1 MWhe. Program 200+ w pełnym zakresie nie zostanie 
wdrożony. Można oszacować, że zużycie węgla w 2030 
roku wyniesie nie więcej niż 65 mln ton, wliczając w to 
dość stabilne zużycie węgla koksowego (12-13 mln ton). 
W tym aspekcie pojawia się kluczowe pytanie, ile węgla 
kamiennego będzie pochodzić z wydobycia krajowego, 
a ile z importu. Uwzględniając szereg prognoz22;23 nt. 
potencjału wydobywczego polskiego sektora górnictwa 
węglowego szacuje się, że wydobycie węgla kamien-
nego ogółem (węgiel koksowy i energetyczny) w 2030 
roku nie przekroczy 40-45 mln ton. Będzie to oznaczać 
konieczność importu co najmniej 20 mln ton, głównie 
węgla energetycznego. Jest to maksymalna zdolność 
wydobywcza istniejących jeszcze kopalni, a to i tak pod 
warunkiem, że w ciągu najbliższych trzech lat zostanie 
zrealizowana inwestycja odtworzeniowa skoncentro-
wana na utrzymaniu istniejących zdolności wydobyw-
czych, uruchomieniu nowych ścian i usprawnieniu 
transportu. Koszty tych najpilniejszych inwestycji szacu-
je się na 15-20 mld zł w latach 2018-2021 rok. Poziom 
wydobycia 40-45 mln ton nie zostanie przekroczony 
nawet wówczas, gdy Polska będzie kontynuować scena-
riusz węglowy. Wynika to z kilku powodów: ekonomicz-
nych (wysokie koszty wydobycia, niska efektywność), 
geologicznych (głębokie kopalnie, trudne warunki eks-
ploatacyjne) oraz konkurencji zewnętrznej np. niższych 
niż w Polsce cen energii elektrycznej (instalacje OZE 
w krajach sąsiednich będą już zamortyzowane) czy też 
nadpodaży węgla kamiennego na rynku światowym.

Zaprezentowana w Programie koncepcja bezpieczeń-
stwa energetycznego, podkreślmy w zakresie jedne-
go paliwa, to metoda budowania strategii od góry. 
Przecież w państwie zdecentralizowanym możliwa 
i potrzebna byłaby koncepcja odpowiadająca na za-
potrzebowanie rynku, czyli od dołu. Poczynając od 
gospodarstwa domowego, przez osiedla, miejscowości, 
gminy, a kończąc na powiecie. Wtedy strategia bezpie-
czeństwa energetycznego jako bazę uwzględnia lokalne 
zasoby energetyczne, rezerwy w postaci efektywności 
energetycznej, inteligentne zarządzanie zużyciem ener-
gii oraz przede wszystkim lokalne zasoby odnawialnych 
źródeł energii.

22 L.Gawlik red.nauk. Węgiel dla polskiej energetyki w perspektywie 2050 
roku – analizy scenariuszowe. GIPH, Katowice, 2013

23 M.Bukowski, J.Maśnicki, A.Śniegocki, R.Trzeciakowski. Polski węgiel: 
Quo Vadis ? Perspektywy rozwoju górnictwa węgla kamiennego w Pol-
sce. WISE, Warszawa, 2015

IV. Ocena celów programu

Jako wprowadzenie niech posłuży cytat z analizowa-
nego dokumentu (str. 54): „celem głównym Programu 
dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce jest 
tworzenie warunków sprzyjających budowie rentow-
nego, efektywnego i nowoczesnego sektora górnictwa 
węgla kamiennego, opartego na kooperacji, wiedzy 
i innowacjach, który działając w przyjaznym oraz 
przewidywalnym otoczeniu programowo-prawnym, 
pozwala na efektywne wykorzystanie kapitału zasobo-
wego, społecznego i gospodarczego dla zapewnienia 
wysokiej niezależności energetycznej Polski oraz wspie-
rania konkurencyjności gospodarki narodowej.” Dalej  
natomiast znajduje się taki fragment: „kluczem do 
osiągnięcia celu głównego jest przeprowadzenie, przy 
aktywnym współudziale państwa, radykalnej sanacji 
sektora górnictwa węgla kamiennego”. Z punktu widze-
nia ekonomii, finansów, nowoczesnego zarządzania, 
wszystkie elementy mające umożliwić osiągnięcie celu 
głównego zostały poprawnie sformułowane. Jednakże, 
kopalnia węgla kamiennego nie w pełni poddaje się 
matrycy doskonałej dla fabryki produktu rynkowego. 
Jak wiadomo, podstawowym warunkiem osiągnięcia 
rentowności produkcji jest obniżenie jej kosztów. Pro-
gramy restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego 
kontrolowanego przez skarb państwa, a zlokalizowa-
nego w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym, w ostatniej 
dekadzie koncentrowały się na ograniczaniu kosztów 
wynagrodzeń głównie poprzez redukcję zatrudnienia. 
Efektem było spadające wydobycie i stale utrzymująca 
się niska wydajność jednostkowa (650-700 t/osobę/rok). 
Natomiast w strukturze kosztów rosła pozycja „usługi 
obce”, która oznaczała najczęściej przekazywanie środ-
ków na wydobywanie węgla przez spółki zatrudniające 
górników, którzy z różnych przyczyn odeszli z kopalni. 
Ta kategoria jest drugą pozycją po wynagrodzeniach 
w kosztach całkowitych i stanowi średnio 18%. W latach 
2012-2016 mimo spadającego wydobycia „usługi obce” 
kształtowały się na stałym poziomie 3,3-4,2 mld zł. Zda-
niem NIK: „program działalności górnictwa węgla ka-
miennego w Polsce w latach 2007-2015, przyjęty w lipcu 
2007 roku, podobnie jak sześć poprzednich programów 
rządowych (po 1989 roku) nie doprowadził do trwałej 
rentowności sektora”24.

W górnictwie węgla kamiennego wzrost wydajności 
zależy w największym stopniu od wydatków na inwesty-
cje, gdyż zdolności wydobywcze kopalni uzależnione są 

24 Funkcjonowanie górnictwa węgla kamiennego w latach 2007-2015 na 
tle założeń programu rządowego, NIK, Katowice, 2017.
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nie tylko od liczby ścian wydobywczych, ale też od odle-
głości do szybów transportowych i liczby tych szybów. 
Drugim kluczowym czynnikiem jest czas pracy maszyn 
i urządzeń. W 2012 roku wydatki na inwestycje w całym 
sektorze górnictwa węgla kamiennego wyniosły 3 691,4 
mln zł25, a w 2016 roku 1 102 mln zł, czyli ponad trzy-
krotnie mniej. Efekty tak niskiego poziomu inwestycji 
utrzymania ruchu widoczne są w 2017 roku, gdy wydo-
bycie węgla w PGG dość znacznie spadło.

 1. Cele inwestycyjne: poprawność 
wyboru oraz źródła finansowania

W podrozdziale Programu pt. „Optymalizacja polityki 
inwestycyjnej” (str.60) wymienione działania nie sta-
nowią spójnej całości, a są jedynie jednostkowymi26 
zadaniami. W Programie sektorowym należałoby doko-
nać hierarchizacji zadań inwestycyjnych, uwzględniając 
w pierwszej kolejności efektywność inwestycji w podno-
szeniu rentowności górnictwa węglowego. Podejmowa-
nie decyzji inwestycyjnej musi być poprzedzone bardzo 
starannym i szczegółowym rozpoznaniem złoża, które 
prowadzi do ustalenia obszarów zasobów operatyw-
nych i ich wartości ekonomicznej. Dla zminimalizowa-
nia kosztów, rozcinanie nowych złóż w GZW w pierw-
szej kolejności powinno następować z istniejących 
zakładów górniczych. Budowa kopalni węgla kamienne-
go w GZW to inwestycja długotrwała (około 15 i więcej 
lat), a jej koszty będą przekraczać 4 mld zł. KOPEX S.A. 
przygotowywał projekt budowy kopalni w Przeciszowie 
koło Oświęcimia przez 6 lat. Złoże jest stosunkowo 
płytkie, dostępne z upadowej, koszt inwestycji oceniano 
na 1,5 mld zł, a i na to nie znaleziono prywatnych in-
westorów do przejęcia projektu. Wiele czołowych ban-
ków na świecie wycofało się z finansowania górnictwa 
i energetyki węglowej, uznając te sektory gospodarki za 
mało perspektywiczne. Budowa zakładów głębinowego 
(poniżej 800 m) górnictwa podziemnego, jako inwe-
stycje kapitałochłonne i długotrwałe mają zbyt niską 
wewnętrzną stopę zwrotu (IRR), by stały się interesu-
jące dla funduszy inwestycyjnych. Institute for Energy 
Economics and Financial Analysis z Clevland w 2015 
roku zalecił Norweskiemu Funduszowi Pokoleniowemu 
wycofanie aktywów ze wszystkich inwestycji w przed-
siębiorstwa węglowe, stwierdzając: „Przemysł węglowy 
na świecie jest w stanie strukturalnej zapaści, to sektor 
zwijający się z niewielkim potencjałem wzrostu.”27

25 Informacja o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, Minister-
stwo Gospodarki.

26 Wśród inwestycji znalazło się zadanie: „odwadnianie byłej kopalni 
siarki w Piasecznie k/Staszowa”

27 T. Sanzillo, The case for Divesting Coal from the Norwegian Government 
Pension Fund Global. Institute for Energy Economics and Financial Analy-
sis. Cleveland 2015

Hierarchizując inwestycje w infrastrukturze górnictwa 
węglowego, w pierwszej kolejności należałoby zbudo-
wać lub głęboko zmodernizować zakłady przeróbki 
węgla w perspektywicznych kopalniach zespolonych 
w takim zakresie, by umożliwić głęboką przeróbkę 
węgla. Równocześnie muszą być podjęte inwestycje 
poprawiające infrastrukturę dołową: skrócenie ciągów 
transportowych, nowe szyby, połączenie kopalni zespo-
lonych, zautomatyzowanie ścian, strugowe urabianie 
węgla, modele 3-D pokładów. Tylko tak szeroki pro-
gram inwestycyjny umożliwiłby utrzymanie wydobycia 
na obecnym poziomie w 2030 roku. Koszty tych inwe-
stycji będą ogromne. A przecież węglowe spółki skarbu 
państwa znajdują się w bardzo trudnej sytuacji finan-
sowej, gdyż zobowiązania PGG wynoszą ponad 6,5 mld 
zł, a dług JSW SA nieco przekracza 7,5 mld zł28. Nawet 
przeznaczenie 3 mld zł rocznie na inwestycje odtwo-
rzeniowe będzie bardzo trudne, o ile w ogóle  możliwe. 
Niestety w Programie brakuje jakichkolwiek szacunków 
kosztów inwestycyjnych i źródeł ich pokrycia.

Zespół ekonomistów z instytutu WISE Europa w naj-
nowszej publikacji29 stwierdza, że: „utrzymanie obec-
nego modelu wspierania sektora wydobywczego wiąże 
się z łącznymi kosztami przekraczającymi 80 mld zł 
w latach 2017-2030, przy czym subsydia na zamykanie 
zakładów wydobywczych zaakceptowane przez Komisję 
Europejską stanowią jedynie 12% tej kwoty”. Podana 
kwota nie zawiera wydatków na inwestycje, konieczne 
dla zrealizowania głównego celu Programu jakim jest 
„tworzenie warunków sprzyjających budowie rentow-
nego, efektywnego i nowoczesnego sektora górnictwa 
węgla kamiennego”.

 2. Pułapki integracji pionowej  
energetyki i górnictwa

Drugim celem szczegółowym Programu jest integracja 
pionowa spółek węglowych i przedsiębiorstw ener-
getycznych. Zdaniem autorów dokumentu (str.63): 
„Porównanie rentowności sektora wydobywczego 
i energetycznego ujawnia dużą asymetrię korzyści osią-
ganych w łączącym te sektory łańcuchu kooperacyjnym. 
Utrzymywanie takiej sytuacji w dłuższej perspektywie 
czasowej destabilizuje sytuację na rynku węglowym, 
naruszając podstawy bezpieczeństwa energetycznego 
Polski”. Jeśli przesłanką dla pionowej integracji ener-
getyki i górnictwa węglowego jest rzekomo wysoka 
rentowność energetyki i zamiar wspierania górnictwa 

28 Sprawozdanie finansowe Zarządu JSW SA za I półrocze 2017 roku.
29 U.Siedlecka, A.Śniegocki, Z. Wetmańska,  Ukryty rachunek za węgiel 

2017. Wsparcie górnictwa i energetyki węglowej w Polsce – wczoraj, 
dziś i jutro,  WISE Europa, 2017.
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przez energetykę, to jest to poważny błąd. Wobec 
perspektywy integracji energetyki i mocno kulejącego 
ekonomicznie górnictwa węglowego konieczne jest, 
choćby skrótowe nakreślenie ekonomicznego obrazu 
polskiej energetyki zawodowej. Otóż po pionowej 
integracji energetyki w latach 2006-2007 w cztery 
grupy: PGE, Tauron, Enea i Energa, której celem było 
zwiększenie zdolności do finansowania budowy no-
wych mocy, „suma długu i kapitalizacji (enterprise 
value) tych grup, w 2010 roku wynosiła około 63 mld 
zł. W końcu 2016 roku zanotowano 71 mld zł. Jednak 
zmieniła się struktura wartości łącznej 4 grup: w 2010 
roku w blisko 100% była to kapitalizacja, natomiast 
w 2016 roku udział kapitalizacji wynosił już tylko 45%, 
a długu 55%”30. Zgodnie z aktualnymi planami na lata 
2016-2020 grupy energetyczne przygotowują inwe-
stycje na poziomie 70 mld zł. Jeśli przesłanką piono-
wej integracji energetyki i górnictwa ma być, jak są-
dzą autorzy Programu uzyskanie konkurencyjnej ceny 
energii (str.62): „z punktu widzenia użytkownika koń-
cowego istotnym jest cena energii elektrycznej, cena 
energii cieplnej oraz cena koksu. W dużej mierze 
ceny te kształtowane są przez cenę paliwa wykorzy-
stywanego do wytwarzania tych rodzajów energii.”, 
to analizy finansowe wskazują, że dla utrzymania po-
ziomu kapitalizacji i zdolności kredytowej grup ener-
getycznych po pionowej integracji: „energia powinna 
podrożeć o ok. 80 zł/MWh, czyli przy dzisiejszej cenie 
160 zł/MWh do 240 zł/MWh, tj. o około 50%. Zakłada 
się, że przynajmniej część tej kwoty będzie pochodzić 
z rynku mocy.” P.Urbański [op.cit]. Te dane dotyczą 
cen na hurtowym rynku konkurencyjnym. Dla przy-
pomnienia cena energii elektrycznej w Polsce w 2016 
roku dla końcowych odbiorców, jakimi są gospodar-
stwa domowe wynosiła 572 zł za MWh, w tym opłaty 
dystrybucyjne stanowiły blisko 60%. Ceny dla prze-
mysłu w 2016 były znacznie niższe i wynosiły 328 zł/
MWh31. W ostatnich latach opłaty dystrybucyjne rosły 
bardzo szybko, uzasadniane koniecznością sfinan-
sowania programu przebudowy zwłaszcza systemu 
przesyłowego (nie zawsze uzasadnionego zmieniają-
cą się strukturą wytwarzania) i należy przypuszczać, 
że po konsolidacji pionowej energetyki i górnictwa 
cena energii dla odbiorcy końcowego, zwłaszcza 
w sektorze gospodarstw domowych wzrośnie znacz-
nie powyżej 50%. Na końcu i tak za wszystko zapłaci 
końcowy odbiorca energii.

30 P. Urbański, Rozdzielmy aktywa polskiej energetyk, portal Wysokie 
napięcie,17-06-2017r.

31 Electricity prices. Eurostat. http://ec.europa.eu/eurostat/data/data-
base

V. Rosnące wymagania społeczne 
odnośnie poprawy stanu środowiska 
a negacja pakietu klimatycznego UE 

wyrażona w programie

W siódmym celu szczegółowym Programu „Innowacje 
w górnictwie węgla kamiennego”, w obszarach kon-
centracji działań, w punkcie (2) ujęto działanie „Oddzia-
ływanie na środowisko naturalne”. W tym działaniu 
wymieniono 5 zadań:

→ Rozwijanie projektów eksperymentalnych 
i pilotażowych w zakresie gospodarczego wyko-
rzystania metanu z powietrza wentylacyjnego.
→ Aktywne wspieranie rozwoju czystych tech-
nologii węglowych oraz zagospodarowania 
ubocznych produktów i odpadów górniczych.
→ Wspieranie działań w obszarze poszukiwania 
nowych technologii wzbogacania węgla w celu 
produkcji paliwa przyjaznego środowisku.
→ Wspieranie wysokosprawnych technologii 
wytwarzania energii z węgla kamiennego.
→ Aktywne działania na rzecz rozwoju ekologicz-
nych, innowacyjnych instalacji spalania węgla.

Powyższe zadania, aczkolwiek bardzo ważne z punktu 
widzenia ochrony środowiska, mają charakter czysto 
deklaratywny. W projekcie tak ważnego dokumentu 
użyto słów miękkich „rozwijanie”, „wspieranie”, „aktyw-
ne”. Ponadto, skoro nie zostały rozwinięte w postaci 
zdefiniowanych wskaźników osiągnięcia celu, to można 
przypuszczać, że autorzy nie przywiązywali zbyt wiel-
kiej wagi to tych zagadnień. Za przykład niech posłuży 
kwestia metanu w kopalniach stanowiąca ogromny 
problem dla bezpieczeństwa górników i emisji gazu cie-
plarnianego 25 razy bardziej szkodliwego niż dwutlenek 
węgla. Odmetanowanie części kopalń, zwłaszcza głę-
bokich, podnosi koszty wydobycia o co najmniej 20%. 
Deklaracje odnośnie redukcji emisji metanu i wykorzy-
stania go do produkcji energii można znaleźć w doku-
mentach rządowych od 20 lat (np. Polityka Energetyczna 
Polski do roku 2030). Jednocześnie zrobiono bardzo 
niewiele w sprawie tego problemu. By odpowienio na-
świetlić kwestie emisji metanu z kopalń węgla, warto 
spojrzeć na dane Bilansu Zasobów Kopalin z 2016 roku: 
z instalacji odmetanowania uzyskano 357 mln m3, jed-
nak w praktyce co najmniej 2/3 została wypuszczona do 
atmosfery, a wraz z powietrzem wentylacyjnym wyemi-
towano do 547 mln m3 metanu32.

32 Bilans Zasobów Kopalin stan na 31.12.2016 rok. PIG-PIB, Warsza-
wa, 2017
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Jednakże eksploatacja węgla kamiennego niesie za 
sobą wiele innych negatywnych skutków dla środowi-
ska naturalnego i to na znacznych obszarach Śląska. 
Są to: deformacje terenu i zapadliska; zanieczyszczenia 
metalami ciężkimi, pierwiastkami promieniotwórczy-
mi i chlorkami wód powierzchniowych, następujące 
wskutek odwadniania górotworów; samozapłony zwa-
łowisk pogórniczych; odcieki wód ze zwałowisk do wód 
powierzchniowych i podziemnych. Natomiast spalanie 
węgla jest podstawową przyczyną bardzo dużego za-
nieczyszczenia powietrza w Polsce. Warto przypomnieć, 
że nasz kraj zajmuje przedostatnie miejsce w UE pod 
tym względem.

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli33: „organy władzy 
publicznej działają nieskutecznie w sferze ochrony 
powietrza, nie zapewniając dostatecznej ochrony ludzi 
i środowiska naturalnego przed negatywnymi skutkami 
jego zanieczyszczenia. W kontrolowanym okresie w dal-
szym ciągu nie były dotrzymywane normy jakości po-
wietrza, przyjęte w ustawodawstwie Unii Europejskiej, 
a implementowane do krajowego porządku prawnego. 
Świadczą o tym pomiary wykonywane przez inspekcję 
ochrony środowiska oraz sporządzane na ich podsta-
wie okresowe oceny jakości powietrza. Wskazują one, 
że największy problem dla jakości powietrza w skali 
kraju stanowiły ponadnormatywne stężenia pyłu PM10 
oraz benzo(a)pirenu, których głównym źródłem była 
tzw. niska emisja. W latach 2010-2013 przekroczenia 
poziomów normatywnych pyłu PM10 w skali kraju wy-
stępowały w ponad 75% wszystkich stref, w których do-
konuje się oceny jakości powietrza, a w przypadku ben-
zo(a)pirenu w około 90% stref”. Zarówno raport NIK, 
jak i opracowanie HEAL34, oceniają, że z powodu zanie-
czyszczenia powietrza w Polsce umiera przedwcześnie 
ponad 40 000 osób rocznie. Jednocześnie w Programie 
znaleźć można takie oto stwierdzenia (str.61): „Dążenie 
rządu, przedsiębiorców i strony społecznej do zmiany 
polityki klimatycznej. Podjęcie działań na forum Unii 
Europejskiej mających na celu zmianę zapisów polityki 
klimatycznej w tym m.in. pakietu klimatycznego w od-
niesieniu do wykorzystania węgla”. Pomijając fakt, że 
ten postulat jest utopią, która będzie dla Polski bardzo 
kosztowna w wielu wymiarach, to działanie wbrew 
interesowi Polaków jest trudne do określenia. W tym 
kontekście dość szczególnej wymowy nabierają pod-
stawowe zagrożenia dla sektora górnictwa węglowego 
(str.53 Programu):

33 Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami. NIK, 2017
34 Ocena oddziaływania na zdrowie. Charakterystyka, zastosowanie na 

świecie i perspektywa rozwoju w Polsce, Health & Environment Allian-
ce (HEAL), Warszawa, 2017.

→ Kontynuacja „twardej” wobec węgla polity-
ki klimatycznej Unii Europejskiej prowadząca 
do wzrostu kosztów produkcji oraz zużycia 
węgla kamiennego, a tym samym zmniejsza-
jąca konkurencyjność tego surowca na krajo-
wym rynku.
→ Zwiększające się obciążenia dla wytwa-
rzania energii elektrycznej z węgla kamien-
nego wynikające z polityki klimatycznej Unii 
Europejskiej.
→ Zaostrzenie norm środowiskowych.

Nie sposób komentować powyższych punktów bez 
przypomnienia bardzo licznych dni z przekroczonymi 
stanami alarmowymi smogu w wielu miejscowościach 
Polski w sezonie jesienno-zimowym 2016/2017. Liczne 
i masowe protesty społeczności tych miast doprowa-
dziły do zakazu stosowania paliw stałych w Małopolsce 
i na Śląsku. Także władze samorządowe w innych wo-
jewództwach przygotowują uchwały w sprawie ogra-
niczenia stosowania paliw stałych, które nie spełniają 
standardów jakości. W dniu 01.10. 2017 r. weszło w ży-
cie rozporządzenie ustanawiające standardy dla kotłów 
co, eliminujące przestarzałe piece na węgiel i drewno 
z polskiego rynku. Sektor gospodarstw domowych zu-
żywa rocznie 8-12 mln ton i jest niestety jednym z naj-
ważniejszych „wytwórców” niskiej emisji. W Programie 
dla górnictwa węgla kamiennego należałoby oczekiwać 
znacznie bardziej zdecydowanego nacisku na głęboką 
przeróbkę węgla. Ważna jest bowiem nie ilość a jakość, 
by na rynek dostarczać surowiec o wysokiej kaloryczno-
ści, pozbawiony domieszek substancji toksycznych.

VI. Podsumowanie

Największym mankamentem Programu jest perspek-
tywa 2030 roku, zbyt krótka, by dokonać tak głębokiej 
przebudowy infrastruktury powierzchniowej i dołowej 
kopalni. Bez hierarchizacji i konsekwentnej realizacji 
zadań inwestycyjnych wydobycie będzie spadać. Nie 
powiedzie się zamiar zbudowania nowej kopalni do 
2030 roku, zatem w ostatnich latach trzeciej dekady XXI 
wieku spadki wydobycia będą znaczące. Zasadniczym 
powodem jest fakt, że okres kilkunastu lat jest zbyt 
krótki. Niezależnie od koniecznych wydatków osłony 
socjalnej i kontynuowania fizycznej likwidacji kopalni, 
już przekazanych do SRK SA, szacowanych na 80 mld 
zł do 2030 roku, konieczne będą równie wielkie kwoty 
na inwestycyjne podtrzymanie funkcjonujących jeszcze 
zakładów górniczych. 
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Zdumiewający i trudny do wytłumaczenia jest zupełny 
brak odniesienia się w Programie do decyzji Rady Unii 
Europejskiej (2010/787/UE) obowiązującej od 2011 
roku. Decyzja ta zezwala na pomoc publiczną ograni-
czoną tylko do osłony socjalnej pracowników likwido-
wanych kopalni. Natomiast  wszystkie nierentowne 
kopalnie węgla kamiennego na terenie UE muszą zo-
stać zamknięte do 31 grudnia 2018 roku.

Wątpliwości budzi przyjęcie w Programie jako jego 
bazy bezpieczeństwa energetycznego i uniezależnie-
nie od importu energii bez uwzględnienia wszystkich 
składników definicji zawartej w prawie energetycznym. 
Dotyczy to zwłaszcza tej części definicji, która mówi 
o pozyskaniu paliw i energii w sposób technicznie i eko-
nomicznie uzasadniony przy zachowaniu wymagań 
ochrony środowiska. Wszystkie trzy elementy zostały 
potraktowane marginalnie w Programie: techniczny, 
ekonomiczny, a środowiskowy w szczególności. Celem 
bezpieczeństwa energetycznego rozumianego jako 
zapewnienie ciągłości dostaw nośników energii nie 
jest autarkia gospodarcza, polegająca na pozyskiwaniu 
na terenie Polski całości paliw bez względu na koszty 
ekonomiczne, społeczne, i środowiskowe. Stan pełnego 
pokrycia potrzeb energetycznych tego kraju, w per-
spektywie 30 lat nie jest możliwy do osiągnięcia, gdyż 
rzeczywistym problemem jest całkowita zależność go-
spodarki Polski od importu ropy naftowej oraz w znacz-
nej części gazu ziemnego. Polska nie ma i nie będzie 
mieć wielkich złóż węglowodorów mogących pokryć 
całkowite potrzeby gospodarki. Kluczową zatem kwe-
stią jest dywersyfikacja kierunków importu, aby paliwa 
pochodziły z bezpiecznych i stabilnych regionów świata, 
które gwarantują racjonalne ceny i stałe warunki. Tego 
zagadnienia Program zupełnie nie bierze pod uwagę.

Program zawiera wewnętrzne sprzeczności w tak waż-
nych stwierdzeniach, jak: „zużycie energii elektrycznej 
związane jest z dynamiką produktu krajowego brutto 
PKB”. Nazbyt często w poprzednich dekadach prognozy 
dotyczące zużycia energii elektrycznej, gazu i węgla były 
„przestrzelone” i to znacznie. Według rządowych pro-
gnoz zużycie energii elektrycznej w 2000 roku miało wy-
nieść 223 TWh, a było 140 TWh, w 2015 prognozowano 
205 TWh a faktycznie zanotowano 161,4 TWh. Rządowe 
Centrum Studiów Strategicznych prognozowało zuży-
cie węgla energetycznego w 2015 roku na poziomie 
86,1 mln ton, a było 53,7 mln ton. Czyżby powiedzenie 
„prognozy są takie, jakie są interesy” było prawdziwe? 
Powyższe nietrafione prognozy wiązano wprost ze 
wzrostem PKB bez uwzględniania szeregu procesów 
gospodarczych (np. energooszczędne technologie) 
i przemian społecznych.

Optymistyczne szacowanie w Programie wystarczalno-
ści zasobów na 50 lat nie znajduje uzasadnienia wobec 
faktów. Watro ponownie je tutaj przywołać: w latach 
1990-2016 wydobyto łącznie 2,7 mld ton węgla kamien-
nego, a ubytek zasobów przemysłowych wyniósł 11,95 
mld ton. W latach 2012-2016 wydobyto 337,27 mln ton 
a zmniejszenie zasobów przemysłowych wyniosło 1 
195,3 mln ton. Biorąc pod uwagę tempo zmniejszania 
się zasobów przemysłowych z lat 2012-2016 (mniejsze 
niż w 1990-2011) i wydobycie na poziomie 60 mln ton/
rok, wychodzi, że polskiego węgla wystarczy na nie wię-
cej niż 30 lat, a jego wydobycie w 2030 roku nie prze-
kroczy 40-45 mln ton. Oznacza to konieczność importu 
co najmniej 20 mln ton głównie węgla energetycznego.

Koszty wydobycia węgla są i będą bardzo wysokie, gdyż 
jest to skutek pozyskiwania go z dużych głębokości, 
w skrajnie trudnych warunkach geologicznych (GZW), 
podczas gdy na międzynarodowym rynku dominuje 
doskonałej jakości węgiel australijski wydobywany od-
krywkowo. W 2016 roku koszt wydobycia 1 GJ energii 
zawarty w węglu był wyższy od ceny 1 GJ na rynku ARA 
o 4,9 zł, i 2,4 zł wyższy od ceny loco kopalnia.

W ciągu ponad 20 lat na Górnym Śląsku zaszły ogrom-
ne przemiany gospodarcze i społeczne. Dawne miasta 
górnicze, w których wiele lat temu zamknięto kopalnie 
(Gliwice, Zabrze, Katowice) dzisiaj szczycą się niską 
stopą bezrobocia (5-6 %) i wieloma nowoczesnymi 
miejscami pracy. W świadomości społeczeństwa Śląska 
nastąpiła radykalna zmiana podejścia do górnictwa, 
skoro Sejmik jednogłośnie przyjął w 2017 roku tzw. 
uchwałę antysmogową. Lokalne społeczności prote-
stują przeciwko planom budowy nowych kopalni węgla 
kamiennego (Przeciszów, Żory-Suszec).
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Część 2. 

Sprawiedliwa 
transformacja społeczna

Bartłomiej Derski

I. Kamień węgielny

By zrozumieć wyzwania stojące przed sektorem 
górniczym i całym Śląskiem oraz zachodnią 
Małopolską, trzeba spojrzeć na ich sytuację z kilku 
perspektyw czasowych. W najdłuższej z nich, 
sięgającej kilku stuleci, niekwestionowanym 
fundamentem gospodarczym i spoiwem społecznym 
tej części Polski jest węgiel. Przynajmniej od 
XVIII do XX wieku górnictwo było motorem 
napędowym śląskiej gospodarki i symbolem postępu 
technologicznego. W końcu pierwsza maszyna parowa 
w kontynentalnej Europie posłużyła pod koniec 
XIX wieku do odwadniania kopalni w Tarnowskich 
Górach, a wkrótce po jej sprowadzeniu Śląsk 
stał się prawdziwym zagłębiem technologicznym 
i przemysłowym. Kultura pracy i tradycje górnicze do 
dzisiaj pozostają znakiem identyfikującym Ślązaków. 
Kopalnie były także zapleczem ruchów patriotycznych 
zarówno podczas powstań śląskich, jak i w czasach 
komunizmu, a KWK „Wujek” pozostała jednym 
z najbardziej wyrazistych symboli walki o przemiany 
demokratyczne w kraju.

W perspektywie ostatnich kilkudziesięciu lat Śląsk 
stał się jednym z najzamożniejszych regionów Polski. 
Szybko rosnące wydobycie węgla w latach 60., 70., i 80. 
wywindowało płace, które miały zachęcać do prze-
prowadzania się w tę część kraju. Kolejne przywileje 
nadawane górnikom w okresie PRL (a także później) 
miały zjednać kolejnym rządom tę grupę zawodową. 
Jednocześnie intensywne wydobycie zmuszało śląskie 
kopalnie do ponoszenia coraz wyższych kosztów na 
utrzymanie rozrastających się chodników i eksploatację 
głębszych pokładów, często o coraz trudniejszej struk-
turze geologicznej. Po niemal wieku intensywnego wy-
dobycia polscy górnicy zaczynają zjeżdżać na głębokość 
750 m. Zaledwie dekadę temu było to 100 m płycej, 
a na początku lat 90. aż 250 m bliżej powierzchni. Re-
kordzistką jest jedna z najmłodszych polskich kopalni, 

otwarta w 1979 roku, KWK „Budryk”, gdzie węgiel wy-
dobywa się już z głębokości 1300 m. Temperatura po-
wietrza przekracza tam 30°C, a ścian 50°C. Wentylacja, 
odwodnienie, odmetanowanie i zabezpieczenie prze-
ciwpożarowe coraz głębszych i dłuższych korytarzy jest 
po prostu coraz bardziej kosztowne. Znacznie więcej 
środków pochłania także wywóz urobku, przewóz rze-
czy, dowóz i dojście pracowników do ścian, nierzadko 
przekraczające godzinę w jedną stronę.

W efekcie, u progu transformacji okazało się, że polskie 
górnictwo, podobnie jak wiele innych branż np. stocz-
niowa, włókiennicza czy znaczna część elektrotechnicz-
nej, jest niekonkurencyjne na coraz szerzej otwierają-
cym się rynku. Oferuje zbyt wysokie płace w stosunku 
do produktywności i wykorzystuje przestarzałe techno-
logie (choć zdarzały się w tym przypadku wyjątki). 

Według danych GUS w 2014 roku koszty pracy w warto-
ści dodanej całego przemysłu stanowiły 44%. Taki sam 
odsetek cechował prywatne górnictwo. Z kolei w spół-
kach górniczych kontrolowanych przez Skarb Państwa 
stanowiły one101%. Ich pokrycie było możliwe poprzez 
kredyty i dotacje z budżetu państwa.

Przez lata kolejne rządy nie wyrażały zgody na reducje 
etatów, co sprawiło, że państwowym kopalniom nie 
opłacało się w większym stopniu inwestować w ma-
szyny. W efekcie zachowały przestarzałą strukturę 
zatrudnienia, w której efektywność w przeliczeniu na 
pracownika jest taka sama, a nie rzadko nawet gorsza, 
jak w połowie XX wieku. Zamknięta 31 grudnia 2016 
roku kopalnia „Makoszowy” w szczytowym okresie lat 
80. wydobywała 5 mln ton węgla rocznie, zatrudniając 
przy tym 10 tysięcy pracowników, co dawało 500 ton na 
osobę. W 2014 roku połączona kopalnia „Sośnica-Ma-
koszowy” wydobywała zaledwie 440 ton na pracownika. 
Dla porównania średnie wydobycie z górnośląskich 
kopalni w czasie I wojny światowej, a więc równo sto lat 
temu,, wynosiło ponad 330 ton na osobę. W ocenie na-
ukowców z Politechniki Śląskiej rentowny poziom dzi-
siejszego wydobycia sięga 1000 ton na osobę, a wyni-
kający z tego rachunku przerost zatrudnienia w trzech 
państwowych spółkach górniczych przekraczał w 2014 
roku 20 tysięcy etatów.

W efekcie ostatnie 28 lat to kolejne próby transformacji 
tego sektora. Po 1989 roku i ogromnym tąpnięciu w za-
potrzebowaniu na węgiel w Polsce i ZSRR, okazało się, 
że górników było zbyt wielu (415 tys.), płace za wysokie, 
moce produkcyjne za duże (przekraczające 180 mln ton 
rocznie), a zainteresowanie polskim węglem za grani-
cą za małe, bo import z RPA, Chile i USA już wtedy był 
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znacznie tańszy. Jednak na żadne zwolnienia, likwidacje 
kopalń i redukcje płac nie było zgody związków zawodo-
wych – tak zasłużonych w niedawnej walce o transfor-
macje polityczną i gospodarczą, co każdy kolejny rząd 
czuł się zobowiązany brać pod uwagę. 

II. Koszty pełzającej transformacji

W latach 90. państwowe kopalnie zostały skomercja-
lizowane i miały działać na warunkach rynkowych. 
W każdym razie w takich ramach, w jakich pozwalał na 
to układ sił między rządem a związkami zawodowymi, 
czyli bez zwolnień, obniżki płac, ograniczania przywi-
lejów. Bez cięcia najistotniejszych kosztów. W efekcie 
w 1993 roku stan zadłużenia górnictwa węgla kamien-
nego wynosił 5,5 mld zł, w 1997 – 13,4 mld zł, w 1998 
– 16,5 mld zł, a w 2000 roku już 22 mld zł i to pomimo 
spadku zatrudnienia w sektorze. W ciągu dekady zmiej-
szyło się z 415 tys. do 155 tys. osób (m.in. dzięki wyso-
kim odprawom wypłacanym z budżetu), a wydajność 
wydobycia na osobę wzrosła o 70%.

Z analizy przygotowanej dla Sejmu w 2002 roku wyni-
ka, że od początku transformacji nawet eksport węgla 
był dotowany. W 1995 roku była to już 1/3 jego ceny. 
Jeszcze w 1999 roku do każdej tony wyeksportowanego 
węgla dopłacaliśmy 13,10 zł.

Ponieważ spółki przynosiły straty, nie miały pieniędzy 
na zakup maszyn i inwestycje w nową infrastrukturę 
poprawiającą rentowność (np. kolejne szyby ograni-
czające czas dojścia górników do ściany itp.). Spirala 
kłopotów finansowych się nakręcała, pomimo kolej-
nych umorzeń należności podatkowych wobec państwa 
i dotacji rządowych.

W 2002 roku Sejm zmienił kolejną ustawę oddłużającą 
i dotującą górnictwo. Jej przyjęciu towarzyszyły gwaran-

cje zatrudnienia. Ustawa chroniła potwornie zadłużone 
państwowe spółki górnicze przed upadłością.

W 2003 roku, gdy zdecydowano się na połączenie spół-
ek górniczych w Kompanię Węglową, kopalnie wcho-
dzące w jej skład miały już ponad 22 mld zł długu. Ich 
wartość wynosiła 3,8 mld zł. Do tego płynność kopalni 
była zerowa, co oznaczało w praktyce, że znajdowały 
się na skraju upadłości.

Rząd ponownie zdecydował się jednak umorzyć część 
ich zobowiązań – całkiem hojnie, bo w wysokości 80%, 
czyli 18 mld zł z budżetu państwa. Pozostałe 4,5 mld 
zł długu, wliczając w to narosłe już odsetki, KW miała 
systematycznie oddawać. Na to oddawanie Kompania 
też jednak dostała pieniądze w postaci majątku naro-
dowego. Łącznie w akcjach państwowych spółek m.in. 
Telekomunikacji Polskiej, KGHM, Ruchu, ZA Puławy, 
Ciechu i Huty Łabędy otrzymała prawie 2 mld zł, które 
sukcesywnie spieniężała, aby przez lata utrzymywać 
płynność finansową i zasypywać straty. Sama spłacała 
tylko 2 z 22 mld zł długów.

Tradycyjnie pomogła też bogata energetyka. Nieren-
towną kopalnię „Janina”, która wydobywała mokry, 
bardzo zasiarczony węgiel przejął Południowy Koncern 
Energetyczny (dzisiaj należący do Taurona).

Plan restrukturyzacji przewidywał także zamknięcie 
nierentownych kopalni. Warto odnotować, że do za-
mknięcia w 2003 roku wytypowano część tych samych 
obiektów, co w 2015 roku. Wówczas także rząd podjął 
już nawet uchwałę o wygaszeniu wydobycia w KWK 
„Bolesław–Śmiały” i „Centrum”.

Co było później? Oto krótkie kalendarium wydarzeń 
z 2003 i 2004 roku:

25 lipca – Zarząd Kompanii Węglowej S.A. uchwa-
łą nr 267/2003 podjął decyzję w sprawie wyga-
szania mocy produkcyjnej w kopalniach i zakła-
dach ZG „Bytom II”, KWK „Polska – Wirek”, ZG 
„Centrum” i KWK „Bolesław Śmiały”,
25 sierpnia – organizacje związkowe i załoga ko-
palni rozpoczynają walkę o uratowanie obiektu 
przed likwidacją, a tym samym swoich miejsc 
pracy. Blokada DK 81 przy salonie Deawoo w go-
dzinach rannych i popołudniowych,
2 września – manifestacja rzeszy ponad 10 000 
pracowników kopalni i zakładów górniczych 
przeznaczonych do likwidacji przed siedzibą Za-
rządu Kompanii Węglowej S.A. w Katowicach,
5 września – Rada Nadzorcza Kompanii Węglo-
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wej S.A. podtrzymała decyzję Zarządu zawartą 
w uchwale nr 295/03 dotyczącą wygaszania mocy 
produkcyjnych kopalni i zakładów górniczych,
11 września – kilkunastotysięczna rzesza pra-
cowników kopalni zagrożonych bezrobociem 
manifestowała w Warszawie pod Ministerstwem 
Gospodarki, Kancelarią Premiera i Sejmem,
17 września – grupa około 40 pracownic kopalni  
demonstrowała w Krakowie przed kamienicą  
zamieszkałą przez Jerzego Hausnera wicepre-
miera oraz ministra pracy i polityki społecznej 
w obronie kopalni i miejsc pracy,
17 września – ponowna blokada DK 81  
przez pracowników w Łaziskach Górnych,
29 września – wizyta delegacji kobiet  
u prymasa Józefa Glempa,
8 października – audiencja u Jana Pawła II,
15 października – wizyta pracownic kopalni  
u arcybiskupa Damiana Zimonia metropolity 
katowickiego,
22 października – strajk ostrzegawczy załóg ko-
palni w sprawie obrony miejsc pracy,
7 stycznia 2004 – Zarząd Kompanii Węglowej S.A. 
podejmuje uchwałę zawierającą zapis o ponownej 
analizie zasadności wygaszania wydobycia  
w kopalniach „Polska – Wirek” i „Bolesław  
Śmiały” oraz zakładzie górniczym „Centrum”,
20 stycznia – Rada Miejska Łazisk Górnych  
przesłała rezolucję do rządu RP, zarządu PKE 
S.A. i zarządu KW S.A. w sprawie podjęcia decyzji  
odnośnie włączenia kopalni „Bolesław Śmiały” 
w struktury Południowego Koncernu Energtycz-
nego S.A.,
20 października – Zarząd KW S.A. uchwałą 
nr 1929/2004 zmienił uchwałę z dnia 
25 lipca 2003 roku i wyłączył z procesu wygasza-
nia wydobycia KWK „Polska – Wirek”, ZG „Cen-
trum” oraz KWK „Bolesław Śmiały”.

Czy decyzja była słuszna? W najlepszym dla górnictwa 
2011 roku „Bolesław Śmiały” przyniosła prawie 124 
mln zł zysku na poziomie EBIT, jednak przez większość 
czasu generowała straty np. w 2014 roku aż 33 mln zł. 
Zakłady „Centrum” i „Bobrek” były na minusie nawet 
w 2011 roku i to ponad 5 mln zł, a w 2014 roku już 136 
mln zł (wobec 1,1 mld zł całkowitej straty KW).
Czy to było do przewidzenia? W 2000 roku firma dorad-
cza PricewaterhouseCoopers wykonała dla Minister-
stwa Gospodarki analizę pokazującą, że nawet pełna 
realizacja planu naprawczego, z którego nie wykonano 
kluczowych elementów w postaci zamknięcia nieren-
townych kopalni i ograniczenia zatrudnienia, nie po-
zwoli polskiemu górnictwu na uzyskanie rentowności 

do 2020 roku. W ocenie doradców sektor mógłby być 
rentowny jedynie przy zatrudnieniu na poziomie 50-60 
tysięcy osób (obecnie nadal zatrudnia ponad 80 tysię-
cy.) oraz przy założeniu, że rocznie sprzeda 60-90 mln 
ton węgla (w 2016 roku było to 70 mln ton).

Przez kilka lat, do 2013 roku, światowe ceny węgla 
utrzymywały się wystarczająco wysoko, aby dobrze 
prosperujące kopalnie Kompanii Węglowej mogły po-
krywać straty tych najgorszych, które z ekonomicznego 
punktu widzenia pracowały głównie po to, aby zatrud-
niać ludzi, kosztem dywidendy wypłacanej do budżetu 
państwa. To tzw. etaty socjalne. Jednak gdy w 2013 
roku wzrost gospodarczy zwolnił, zużycie węgla ponow-
nie zmalało, a ceny surowców poleciały w dół, wtedy 
złe kopalnie pociągnęły za sobą te lepsze. W rezultacie 
w 2015 roku Kompania Węglowa ponownie znalazła 
się pod kreską z przeszło 4 mld zł długu. Potrzebnych 
było 2,3 mld zł na utworzenie nowej spółki, która przej-
mie część kopalni. Znowu Sejm uchwalił odroczenie 
zobowiązań wobec ZUS-u i budżetu. Ponownie nie za-
mknięto wszystkich nieopłacalnych kopalni. Tym razem 
związki zawodowe wywalczyły etaty socjalne dla pra-
cowników kopalni „Brzeszcze”, której szanse na uzyska-
nie rentowności w horyzoncie kilku lat są bardzo słabe. 

Zgodnie z planem restrukturyzacji górnictwa z 2002 
roku nierentowne kopalnie miały zostać zlikwidowane. 
Ówczesne Ministerstwo Skarbu Państwa zamierzało 
sprzedać wszystkie udziały w spółkach górniczych, 
a rząd przestałby być ich właścicielem i został tylko 
regulatorem rynku węgla. Zasilana państwowymi 
dotacjami Spółka Restrukturyzacji Kopalń już dawno 
miała przestać istnieć. Wszelkie koszty kolejnych zmian 
zatrudnienia i zamykania kopalni powinny już obciążać 
prywatnych właścicieli, podobnie jak regularne wpłaca-
nie podatków oraz opłat środowiskowych. Dzięki temu 
węgiel miał być surowcem pod regulacją państwa, ale 
już nie dotowanym z kieszeni podatnika. 
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Tak się jednak nie stało do dzisiaj. Forum Obywatelskie-
go Rozwoju oszacowało, że łączna wysokość kosztów 
tej pełzającej transformacji, które pokryto z kieszeni 
podatników, w latach 1990-2012 wyniosła 136 mld zł. 
Wliczając w to subsydia do rent i emerytur górniczych, 
które stanowią połowę wsparcia. Aktualnie kwota ta 
przekroczyła już zatem 140 mld zł.

Podobne wnioski płyną z opublikowanego w połowie 
2017 roku raportu Najwyższej Izby Kontroli. Wynika 
z niego, że w latach 2007-2015 budżet państwa dopłacił 
do górnictwa 65,7 mld zł, a jedynie 64,5 mld wpłynęło 
z powrotem w formie płatności publicznoprawnych. 
Wbrew pozorom nie oznacza to sprawiedliwej równowa-
gi kosztów i korzyści, bowiem górnictwo węgla kamien-
nego, jako sektor, nie dołożyło per saldo ani złotówki do 
usług publicznych takich, jak: wojsko, opieka zdrowotna 
czy edukacja, z których korzystali jego pracownicy.

III. Potrzeba sprawiedliwej 
transformacji

Transformacja polskiego górnictwa węgla kamiennego 
nadal jest niezwykle potrzebna. Polska nie ma szans na 
ominięcie gospodarczych i społecznych megatrendów 
takich, jak:

1. Polacy przywiązują coraz większą wagę do 
ochrony środowiska, wzorem społeczeństw  
zachodnioeuropejskich.
2. Osiągnięto światowy konsensus naukowy 
i polityczny co do konieczności ograniczania 
emisji CO2 do atmosfery.
3. Widać postęp technologiczny w zakresie  
produkcji energii ze źródeł odnawialnych  
i jej magazynowania.
4. Kraje OECD, w tym Polska, pracują nad 

poprawą efektywności energetycznej i ogra-
niczaniem zapotrzebowania na energię pier-
wotną.

Ich rezultatem będzie dalszy spadek zapotrzebowania na 
węgiel, a co za tym idzie potrzeba ograniczania produkcji. 
Chyba że – co jest mało prawdopodobne – surowiec wy-
dobywany w Polsce zyska przewagę konkurencyjną nad 
paliwem importowanym z Rosji, USA, Kolumbii czy RPA.
Przy czym zmiany te muszą być przeprowadzone 
z ogromną rozwagą, empatią społeczną i uwzględniać 
pełen bilans kosztów i korzyści. Jednak przede wszystkim 
powinny zostać zrealizowane w porozumieniu ze stroną 
społeczną. Sprawiedliwa transformacja powinna spełniać 
kilka warunków brzegowych:

1. Nie powinna prowadzić do powstania grup  
zwycięzców i przegranych. 
2. Pełen bilans korzyści powinien przeważać  
nad całościowymi kosztami zmian. 
3. Powinna być prowadzona w porozumieniu 
ze stroną społeczną.
4. Trzeba ją rozpocząć możliwie szybko, aby 
ograniczać koszty społeczne i środowiskowe 
jej braku lub tzw. pełzającej transformacji.
4. Tempo transformacji powinno być dostoso-
wane do sytuacji na rynku pracy, możliwości 
wsparcia z pieniędzy publicznych i zdolności 
adaptacji odchodzących pracowników. 

By było to możliwe niezwykle ważne jest zrozumienie 
potrzeby zmian przez wszystkich interesariuszy. Nieste-
ty nie służyła temu dotychczasowa praktyka polityczna, 
zgodnie z którą wiele partii opozycyjnych obiecywało, 
że gdy dojdą do władzy cofną dotychczasowe zmiany. 
Także wśród polityków partii rządzących, bez względu 
na to jaki obóz polityczny reprezentowali. Nader często 
można było usłyszeć zapewnienia o nienaruszalności 
status quo polskiego górnictwa. Z ich ust padały za-
pewnienia, że „będziemy jednak stawiali na węgiel” 
(ówczesny premier Donald Tusk), „mamy węgla do 
wydobycia jeszcze na 200 lat” (prezydent Andrzej Duda) 
czy „mamy złoża, które powinny wystarczyć na 150-200 
lat” (minister energii Krzysztof Tchórzewski). Znamien-
ne, że nawet w przygotowywanej w ostatnich miesią-
cach strategii dla górnictwa węgla kamiennego można 
znaleźć takie cele, jak „dążenie rządu, przedsiębiorców 
i strony społecznej do zmiany polityki klimatycznej. 
Podjęcie działań na forum Unii Europejskiej mających 
na celu zmianę zapisów polityki klimatycznej w tym 
m.in. pakietu klimatycznego w odniesieniu do wykorzy-
stania węgla” czy „analiza oraz opracowanie projektów 
rozwiązań, w szczególności prawnych, ukierunkowa-
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nych na potencjalne uruchomienie eksploatacji w nowe 
złoże węgla (również antracytu) zlokalizowane m.in. na 
Dolnym Śląsku”.
  
Z polityczno-gospodarczej perspektywy to całkowite 
mrzonki, które budują fałszywe przekonanie społeczne, 
że może jeszcze „świat wróci do węgla”. To tak, jakby 
poważnie dzisiaj analizować kwestie, czy świat wróci 
jeszcze do dorożek lub lokomotyw parowych. 

Niestety nieracjonalnemu podejściu polityków towarzy-
szą podobne sądy wyrażane publicznie przez przedsta-
wicieli górniczych związków zawodowych. Dla kontrastu 
zupełnie inny poziom odpowiedzialności społecznej 
prezentuje choćby szefowa ACTU, największej federa-
cji związków zawodowych w Australii. Kraju, który jest 
jednym z największych eksporterów węgla na świecie, 
i w którym – podobnie jak w Polsce – blisko 90% prądu 
generuje się z tego paliwa, a poziom uzwiązkowienia 
pracowników jest wyższy niż nad Wisłą. Ged Kearney 
pod koniec 2016 roku zaapelowała do swojego rządu 
o sprawiedliwą transformację oraz stworzenie strate-
gii niskoemisyjnej gospodarki wzorowanej na Niem-
czech. Kearney przemawiała w trudnym momencie 
– w Australii ogłoszono właśnie likwidację elektrowni 
węglowej Hazelwood wraz z zaopatrującą ją kopalnią. 
Instalacja należy do francuskiego Engie i jest częścią 
strategicznej decyzji firmy o odejściu od węgla, czego 
skutkiem była też sprzedaż elektrowni w Połańcu pań-
stwowej Enei. Szefowa ACTU nie zaapelowała do rządu, 
żeby przejął kopalnię i elektrownię. „Pozwólcie mi przy-
pomnieć, że przyczyną zamknięcia Hazelwood nie był 
podatek węglowy. To była decyzja ekonomiczna, która 
uwzględnia nową rzeczywistość świata walczącego ze 
zmianami klimatycznymi tu i teraz. Nasz rząd podpisał 
Porozumienie Paryskie. Wypełnienie przyjętych tam zo-
bowiązań musi uwzględniać Sprawiedliwą Transforma-
cję dla pracowników i społeczności lokalnych. Jeśli nie 
będzie takiego planu, jeśli pozostawimy podejmowanie 
decyzji rynkowi, to ludzie, a nie korporacje i oczywiście 
nie rynek, zapłacą za to cenę” – przekonywała. 

Wypracowana w Polsce na podobnych zasadach spra-
wiedliwa transformacja powinna realizować kilka celów:

1. Ograniczyć koszty utrzymania status quo, 
ponoszone od lat przez podatników.
2. Zyskać zrozumienie wśród pracowników 
tracących dotychczasowe miejsca pracy.
3. Zyskać szeroką akceptację społeczną dla 
potrzeby zmian i sposobu ich przeprowadzania.
4. Zatrzymać na rynku pracy możliwie jak 
najwięcej osób odchodzących z kopalni.

5. Dać firmom kooperującym z firmami  
górniczymi jasny horyzont zmian i czas  
na adaptację.

IV. Nowe miejsca pracy

Realizacja jednego z kluczowych celów sprawiedliwej 
transformacji, czyli zaoferowanie pracy w innym sekto-
rze gospodarki, nie powinno (przynajmniej teoretycz-
nie) nastręczać większych trudności. Na Śląsku wydo-
bycie węgla i zatrudnienie w górnictwie są najniższe od 
50 lat, a wartość PKB regionu najwyższa w historii, zaś 
bezrobocie najniższe od 26 lat. Stopa bezrobocia reje-
strowanego na Śląsku w sierpniu 2017 roku wynosiła 
zaledwie 5,6%. W stosunku do 7% w całym kraju.

W wielu firmach na Śląsku brakuje już rąk do pracy. 
Najtrudniej jest zdobyć pracowników w dużych mia-
stach. W Katowicach bezrobocie w sierpniu br. wynio-
sło zaledwie 2,4%, w Tychach 3,1%, a w Gliwicach 3,9%. 
Powyżej wojewódzkiej średniej są m.in. Zabrze (6,8%), 
Sosnowiec (8,5%) i Bytom (12,2%), ale tam w ciągu 
ostatniego roku spadło najbardziej (w samym Bytomiu 
od listopada 2016 roku aż o 3,2 pkt. proc.).

Ta ostatnia liczba pokazuje kolejne wyzwanie stojące 
przede wszystkim przed samorządami. Chodzi o po-
prawę mobilności pracowników. Z Bytomia do Katowic 
można dojechać komunikacją zbiorową w ciągu 25 
minut, a do Chorzowa, gdzie bezrobocie jest o połowę 
niższe, podróż trwa 10 minut. Mimo to wiele osób nie 
podejmuje tam zatrudnienia. Co ciekawe, brak rąk do 
pracy zaczynają odczuwać już także kopalnie. Już rok 
temu o tym problemie w rozmowie z portalem Wysokie 
Napięcie mówił jeden z menadżerów Przedsiębiorstwa 
Górniczego Silesia w Czechowicach-Dziedzicach (bez-
robocie w powiecie bielskim wynosiło wówczas 5,5%, 
a dziś spadło jeszcze do 4,5%).

W 2015 roku, mimo likwidacji na Śląsku 9 tysięcy miejsc 
pracy w przemyśle, utworzono niemal 18 tysięcy no-
wych w tym sektorze, a blisko 3 tysiące pozostawało 
nieobsadzonych.

Podczas gdy od 2005 roku produkcja sprzedana gór-
nictwa w cenach bieżących właściwie się nie zmieniła 
(realnie więc spadła), to produkcja sprzedana całego 
śląskiego przemysłu wzrosła o ponad 60%. W efekcie 
udział górnictwa spadł z 15% w 2005 roku do 10% 
w ubiegłym roku. Chociaż górnictwo generuje jedynie 
dziesiątą część przychodów całego śląskiego przemy-
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słu, to zatrudnia co czwartego pracownika (jeszcze de-
kadę temu zatrudniało co trzeciego).

Paradoksalnie ograniczenie zatrudnienia w kopalniach 
nie tylko nie będzie żadną katastrofą dla regionu, ale 
wręcz przyśpieszy jego rozwój w średnim i długim okre-
sie. Każdy zatrudniony w górnictwie generuje dwukrotnie 
mniejszą wartość PKB, niż gdyby pracował w innej gałęzi 
przemysłu. Przechodząc do przemysłu maszynowego czy 
motoryzacyjnego, gdzie brakuje pracowników, taka osoba 
dostarczy regionowi znacznie wyższą wartość dodaną, 
niż fedrując na grubach. Z punktu widzenia sprawiedliwej 
transformacji mogą to być miejsca bardziej akceptowane 
ze względu na warunki pracy, ale mniej ze względu na 
wynagrodzenie. Różnica w zarobkach między kopalnią 
a np. fabryką samochodową będzie tym wyższa, im niższy 
poziom wykształcenia odchodzącego górnika. Związki 
zawodowe zapewniały bowiem niskowykwalifikowanym 
górnikom płace, wyższe od tych, które mogliby uzyskać 
w innych gałęziach przemysłu. 

V. Gospodarka oparta  
na wiedzy, a nie węglu

Chociaż górnictwo, o czym była już mowa wyżej, zbu-
dowało potęgę przemysłową Śląska, to od wielu lat jest 
wręcz hamulcowym dalszego rozwoju. Wkład górnic-
twa do badań i rozwoju skurczył się do groteskowych 
rozmiarów. Jak podaje GUS, nakłady na działalność 
innowacyjną w województwie śląskim wzrosły w la-
tach 2005-2015 o jedną trzecią – do 3,4 mld zł. Z tego 
w przetwórstwie przemysłowych w samym 2015 roku 
zainwestowano 3 mld zł, a w górnictwie… ledwie 0,01 
mld zł. Nawet w poprzednich latach, gdy kopalnie jesz-
cze zarabiały, na innowacje wydawano śmiesznie mało.

Za to łatwo dostępne i dobrze płatne etaty na kopal-
niach sprawiły, że województwo ma nadreprezentację 
mieszkańców z wykształceniem podstawowym, za-
wodowym i średnim, a mniej z wykształceniem wyż-
szym. Tymczasem to tych ostatnich brakuje na Śląsku 
najbardziej i to oni będą tworzyć przemysł przyszłości 
w tym regionie. To będzie stanowić jedno z kluczowych 
wyzwań sprawiedliwej transformacji. Znalezienie pracy 
przez odchodzących z kopalń pracowników z wykształ-
ceniem podstawowym lub średnim będzie znacznie 
trudniejsze niż przez inżynierów.

Pocieszające jest jednak, że w ciągu ostatnich dziesię-
ciu lat o połowę spadła na Śląsku liczba bezrobotnych 
o wykształceniu podstawowym, zasadniczym zawodo-

wym (w obu przypadkach do około 40 tysięcy) i śred-
nim zawodowym (do około 30 tysięcy).

VI. Lekcja z transformacji  
w innych krajach

Polska transformacja sektora energetycznego jest 
jedną z ostatnich w Unii Europejskiej. Belgia zamknęła 
wszystkie kopalnie węgla kamiennego ponad dwadzie-
ścia lat temu. Francuzi wydobyli ostatnią tonę w 2004 
roku. Zaledwie rok później w ich ślady poszła Wielka 
Brytania. W 2018 roku zostaną zamknięte dwie ostatnie 
kopalnie w Niemczech i jedyna istniejąca we Włoszech. 
Do końca 2018 roku większość swoich kopalń węgla ka-
miennego zlikwiduje także Hiszpania. Likwidacje trwają 
także w Czechach, Rumunii i wielu innych krajach świa-
ta – w tym USA i Chinach.

Wszystkie gospodarcze potęgi Europy zamykają kopa-
nie nie dlatego, że skończył im się węgiel albo przestały 
go spalać. Niemcy, Brytyjczycy i Hiszpanie stali się 
jednymi z największych importerów tego surowca na 
świecie (wg danych Międzynarodowej Agencji Energii 
w 2015 roku dwa pierwsze kraje sprowadzały odpo-
wiednio 55 i 25 mln ton). Tymczasem udokumentowa-
ne zasoby węgla pozwoliłyby im jeszcze na co najmniej 
sto lat wydobycia.

Górnictwo w tych krajach skończyło się po stu latach 
intensywnego wydobycia z powodu kosztów – podobnie 
jak dzieje się to w Polsce. Najpłytsze i najtańsze pokłady 
węgla już dawno zostały wyeksploatowane. Sięgano 
coraz głębiej i kopano coraz drożej. W końcu znacznie 
drożej, niż udawało się sprzedawać węgiel. Zamknięta 
rok temu brytyjska kopalnia wydobywała węgiel po 150 
euro za tonę, chociaż na rynku można go było kupić za 
50 euro. Niemcy każdego roku dokładają do górnictwa 
1,5 mld euro z pieniędzy podatników. W Hiszpanii kra-
jowy węgiel jest tak drogi, a jednocześnie o tak słabych 
parametrach, że rząd musiał wprowadzić nakaz zakupu 
energii elektrycznej z elektrowni z niego korystających 
i dodtakowo go subsydiować, aby jeszcze przez pe-
wien czas utrzymać przy życiu nierentowne wydobycie. 
Ostatecznie w maju 2016 roku rząd Hiszpanii i Komisja 
Europejska uzgodniły zamknięcie 26 nierentownych ko-
palń do 31 grudnia 2018 roku (sprawa SA.34332). Część 
z nich już nie działa.

Kilka dekad transformacji sektora węglowego w Eu-
ropie daje spory zasób doświadczeń, z których może 
skorzystać także polski rząd. Począwszy od fatalnie 
przeprowadzonej likwidacji kopalń w Wielkiej Brytanii 
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w czasach Margaret Thatcher, w następstwie których 
doszło do tragicznych starć z policją czy podobnych 
incydentów w Hiszpanii w 2012 roku aż po dokładnie 
zaplanowaną politykę Energiewende w Niemczech. 

Górnicy dwóch ostatnich kopalń w Niemczech od 2007 
roku wiedzą, że ich zakłady pracy zostaną zamknięte 
do 2018 roku. Chyba że zaczną zarabiać, co pozostaje 
w sferze fantastyki gospodarczej. Taki horyzont czasu 
pozwolił po pierwsze uzyskać akceptację społeczną, 
a po drugie przygotować się pracownikom, kooperan-
tom i lokalnej społeczności do czasów bez jednego 
z największych pracodawców w okolicy. Utrzymanie 
jasnego stanowiska w tym zakresie ułatwiło utrzyma-
nie stanowiska kanclerza przez Angelę Merkel, ale jest 
także efektem konsensusu wszystkich istotnych sił 
politycznych w tym kraju. Niemcy nie są jednak ideal-
nym przykładem reform. Dojście do decyzji z 2007 roku 
zajęło im blisko 30 lat mniejszego i większego subsydio-
wania nierentownych kopalni. Dzisiaj przed podobnymi 
dylematami stoją niemiecki przemysł motoryzacyjny 
(tamtejsze związki zawodowe przestrzegają przed 
mniejszym zapotrzebowaniem na części w samocho-
dach elektrycznych, niż spalinowych) i węgla brunatne-
go (wiele kopalń położonych jest we wschodniej części 
kraju o najwyższej stopie bezrobocia).

Także dziesięcioletni horyzont likwidacji kopalń założył 
i zrealizował rząd Holandii. Decyzja zapadła w 1965 roku, 
gdy w deficytowym sektorze pracowało 50 tysięcy osób, 
a ostatni wagon z węglem z kopalni w regionie Limburg 
(odpowiedniku polskiego Śląska) wyjechał w 1974 roku. 
Najwięcej, bo blisko 40% odchodzących pracowników, 
znajdowało pracę w innych branżach, 17% przeszło na 
emerytury, niewiele mniej na świadczenia pomostowe, 
a 6% znalazło zatrudnienie w tworzonych spółdzielniach 
pracowniczych. Jednym z postulatów zgłaszanych przez 
związki zawodowe (podobnie jak w znajdującym się 
w podobnej sytuacji belgijskim górnictwie) były gwa-
rancje zatrudnienia w innych firmach. Ostatecznie rząd 
zgodził się na te zasady, a związki zawodowe poparły 
likwidację swoich zakładów pracy.

W ostatnich latach z problemem zamykania najdroż-
szych kopalni mierzą się także Stany Zjednoczone. 
W jednym z najbogatszych państw świata likwidacja 
kopalni ma – wbrew pozorom – niebagatelne znacze-
nie w wymiarze lokalnym. Stany takie jak Wyoming 
i Zachodnia Wirginia są w dużej mierze zależne od 
wydobycia węgla i towarzyszących mu elektrowni wę-
glowych. Ich pozycją zachwiał jednak w ostatnich latach 
tani gaz łupkowy wykorzystywany do produkcji prądu 
i spadające ceny węgla w eksporcie. Liczne programy 

pomocowe organizowane na szczeblu lokalnym, stano-
wym i federalnym są nakierowane przede wszystkim 
na tworzenie miejsc pracy w branżach niezwiązanych 
z węglem. Pieniądze są także przeznaczane na świad-
czenia społeczne i opiekę zdrowotną dla zwalnianych 
peracowników oraz likwidację kopalni i pokrywanie 
szkód górniczych. Górnicy odchodzący z zawodu mogą 
liczyć także na szkolenia m.in. na audytorów energe-
tycznych czy instalatorów paneli słonecznych. 

VII. Rekomendacje w zakresie 
wdrażania w Polsce sprawiedliwej 

transformacji energetycznej.

1. Jednym z pierwszych kroków do sprawiedliwej 
transformacji powinno być przyznanie zarów-
no przez rząd, jak i przez stronę społeczną, że 
ochrona zdrowia ludzi i środowiska naturalnego 
wymagają zmiany dzisiejszego modelu gospo-
darki na niskoemisyjny i wskazanie jasnego dla 
wszystkich interesariuszy planu zmian – choćby 
poprzez politykę energetyczną kraju. 
2. Kolejnym z kluczowych czynników sukcesu 
będzie przyznanie przez rząd, że polskie górnic-
two wymaga głębokich zmian i będzie potrzebo-
wać coraz mniej pracowników. Konieczne jest 
wyznaczenie harmonogramu zamykania najmniej 
konkurencyjnych kopalń, o ile nie będą w stanie 
funkcjonować bez wsparcia.
3. Programy osłonowe dla odchodzących pra-
cowników nie powinny skupiać się na wcześniej-
szych emeryturach lub odprawach, ale na wspie-
raniu zatrudnienia w innych gałęziach przemysłu 
lub sektorach gospodarki.
4. Środki publiczne, zamiast na wycofywanie 
górników z rynku pracy, powinny iść np. na do-
radztwo zawodowe, zmianę i podnoszenie kwali-
fikacji, czy na tworzenie etatów w przedsiębior-
stwach przyjmujących do pracy górników.
5. Ważnym czynnikiem stanowiącym o powodze-
niu transformacji będzie poprawa mobilności 
pracowników.
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