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Czy górnictwo węgla brunatnego 
ma w Polsce przyszłość?

Odpowiadając na to pytanie trzeba sobie uzmysłowić, że Polska posiada bardzo bogate zasoby węgla brunatne-
go – rozpoznano ponad 150 złóż i obszarów węglonośnych, udokumentowano ponad 14 mld Mg zasobów w złożach 
pewnych, ponad 60 mld Mg w zasobach oszacowanych, a możliwość występowania w obszarach potencjalnie węglo-
nośnych ocenia się na ponad 140 mld Mg. Te dane mówią same za siebie, ale problemem mogą być decydenci, którzy 
na różnych szczeblach kraju zajmują się planowaniem, ustalaniem czy lobbowaniem innych (droższych) technologii 
energetycznych.

Zdobyte doświadczenia i opanowanie sztuki górniczej eksploatacji węgla brunatnego plasują nasze górnictwo 
w czołówce światowej. Można powiedzieć, że powstała „polska szkoła górnictwa węgla brunatnego”. Ta szkoła posiada 
oparcie w wyższych uczelniach (np. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie czy Politechniki Wrocławska i Śląska), 
biurach projektowych, zapleczu technicznym, tj. w fabrykach maszyn i urządzeń górniczych, jak i w kadrach menadżerów 
i znakomitych fachowców w kopalniach wydobywających węgiel brunatny i w elektrowniach opalanych tym paliwem. 
Niestety większość obecnie eksploatowanych złóż będzie się niebawem wyczerpywać. Dla krajowego bilansu energe-
tycznego konieczne jest co najmniej utrzymanie obecnego poziomu produkcji energii elektrycznej z węgla brunatnego 
w okresie I połowy XXI wieku. Węgiel brunatny to paliwo lokalne i najmniej podatne na nieregularne, duże wahania 
cen, mające znaczenie w utrzymywaniu bezpieczeństwa energetycznego Polski. Niepodważalnym faktem jest także 
to, że polska energetyka oparta jest prawie w 95% na własnych surowcach energetycznych. Ten fakt tak odmienny od 
innych krajów Unii Europejskiej czyni, że bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju jest uniezależnione od importo-
wanych surowców energetycznych. Według różnych analiz należy stwierdzić, że jedynie energia z węgla brunatnego nie 
wymaga importu tego paliwa czy dotacji finansowych. Natomiast część energii odnawialnej jest dotowana, ponieważ 
bez finansowego wsparcia energia z tych nośników byłaby nieopłacalna.

Kolejną sprawą i ważnym do zaakcentowania sygnałem jest sytuacja energetyki u naszych sąsiadów zza Odry. 
W Niemczech w 2014 roku energia elektryczna wytwarzana była w 25,6% z węgla brunatnego, a w 18% z węgla 
kamiennego (ok. 87% węgla kamiennego pochodzi z importu). Na elektrownie atomowe przypadało ok. 16%, a na 
odnawialne źródła energii blisko 26%. Równocześnie do 2022 roku w Niemczech zostaną definitywnie wyłączone 
wszystkie elektrownie jądrowe. Z rządowych prognoz wynika, że elektrownie węglowe będą wykorzystywane do 
2040 roku. Tymczasem Ministerstwo Gospodarki Niemiec planuje wprowadzenie od 2017 roku nowego podatku dla 
elektrowni węglowych. Wprowadzenie tzw. opłaty klimatycznej jest częścią reformy sektora elektrowni konwencjo-
nalnych, którą ministerstwo chce wprowadzić w życie jeszcze przed letnią przerwą pracy Bundestagu. Podatek w wy-
sokości 18-20 euro za tonę CO2 będzie dotyczyć starych elektrowni węglowych, które mają więcej niż 20 lat. Celem 
nowej regulacji ma być wyeliminowanie z rynku najstarszych elektrowni węglowych oraz osiągnięcie przez Niemcy 
redukcji emisji CO2 o 40% do 2020 roku.

Zapowiedź wprowadzenia opłaty klimatycznej spotkała się z negatywną reakcją ze strony izb przemysłowych oraz 
niektórych politycznych frakcji. Krytyka środowisk gospodarczych dotyczy obciążania koncernów energetycznych kolej-
nymi kosztami oraz pogorszenia klimatu dla inwestycji w Niemczech. Przeciwnicy podatku argumentują, że jest to nie-
potrzebne dublowanie europejskiego systemu handlu emisjami. Ponadto podkreśla się, że opodatkowanie spowoduje 
utratę miejsc pracy i wpływów podatkowych. Drugi największy niemiecki koncern energetyczny RWE mówi o groźbie 
utraty 70 tys. miejsc pracy w przemyśle i firmach podwykonawczych. W sektorze węgla brunatnego w Niemczech 
zatrudnionych jest ok. 22 tys. pracowników. Izby przemysłowe ostrzegają, że opodatkowanie jednego z najtańszych 
źródeł energii na rynku wywoła wzrost cen energii, a eliminacja elektrowni węglowych spowoduje niedobór mocy 
w 2025 roku. To jest dopiero niebezpieczeństwo! I by takie pomysły nie trafiły na polski grunt...

Redakcja WB
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Polskie górnictwo  
węgla brunatnego  
w 2014 roku

Sytuacja gospodarcza 
Polski w roku 2014

W trzech pierwszych kwarta-
łach 2014 r. roczne tempo wzrostu 
PKB w krajach Europy Środkowo-
Wschodniej wyniosło 2,9 proc., wo-
bec 1,3 proc. w 2013 r. i było ponad 
dwukrotnie wyższe niż w 15 „starych” 
krajach UE, gdzie w analizowanym 
okresie wyniosło 1,2 proc. rok do roku. 

Najszybciej rozwijały się gospodarki Polski i Węgier. W I poło-
wie 2014 roku wzrost PKB polskiej gospodarki wyniósł 3,3%, na 
koniec roku 2014 wyniósł 3,1%. Produkcja sprzedana w okresie 
I-IX 2014 roku wzrosła o 3,4% wobec wzrostu o 1,4% przed ro-
kiem. Dane wskazują na wyhamowanie dynamiki produkcji (po 
wzroście produkcji w I kwartale o 4,9%, w II kwartale nastąpił 
wzrost o 3,7%, a w III kwartale o 1,8%). Przed rokiem odnotowa-
no spadek zatrudnienia o 1,1%. W kolejnych kwartałach 2014 

Adam Pietraszewski

roku dynamika zatrudnienia wzrastała. Udział zatrudnionych 
w przemyśle w ogólnej liczbie zatrudnionych wynosił prawie 
45%. Stopa bezrobocia w roku 2014 r. ukształtowała się na po-
ziomie 11,5%, i była niższa w porównaniu do roku ubiegłego, 
w którym wyniosła 13,4%. Liczba zarejestrowanych bezrobot-
nych wyniosła 1.825,2 tys. osób (spadek o 15,4%). Z kwartału 
na kwartał następuje osłabienie dynamiki wydajności na sku-
tek spadającej dynamiki produkcji i jednocześnie wzrastającej 
dynamiki zatrudnienia. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie 
brutto w przemyśle wyniosło w okresie I-IX 2014 roku 4.016 zł 
i było wyższe nominalnie o 3,5%, a realnie o 3,3% (przed rokiem 
odpowiednio 3,0% i 2,0%). Relatywnie wysoki wzrost wynagro-
dzeń realnych, przy zbliżonym tempie wzrostu wynagrodzeń 
nominalnych jest skutkiem niskiej inflacji. W okresie I-IX 2013 
roku inflacja wyniosła 1,0%, a w 2014 roku 0,0% (w III kwarta-
le wystąpiła deflacja – spadek cen towarów i usług konsump-
cyjnych o 0,3%). Ceny produkcji sprzedanej przemysłu spadły 
o 1,4%, wobec spadku o 1,3% przed rokiem. Po spadku o 1,2% 
w I oraz II kwartale, w III kwartale spadkowa tendencja cen 
umocniła się – ceny spadły o 1,7%. W okresie styczeń – listo-

Rys. 1. Wydobycie węgla kamiennego, węgla brunatnego i gazu ziemnego za okres styczeń – grudzień 2013/2014 r.
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pad 2014 realizacja dochodów wyniosła 93,7%, a wydatków 
87,6% zaplanowanych w Ustawie, natomiast deficyt budżetowy 
wyniósł 24,8 mld zł. Złoty umocnił się średniorocznie zarówno 
wobec dolara, jak i wobec euro. Kurs EUR/PLN spadł o 0,29%, 
a USD/PLN spadł o 0,18% (r/r). Według wstępnych danych GUS 
saldo obrotów towarowych wyniosło -1.724 mln euro, wobec 
deficytu na poziomie 1.379 mln euro rok wcześniej, eksport 
wzrósł o 4,8%, a import zwiększył się o 5,0% (r/r).

Ogólna sytuacja dotycząca 
krajowego sektora wydobywczego

W Polsce według danych uzyskanych z GUS za dwanaście 
miesięcy 2014 r. kopalnie węgla kamiennego wydobyły 73,0 mln 
ton węgla, wobec 77,0 mln ton w tym samym okresie rok wcześ- 
niej, spadek o 4,9%. Produkcja gazu ziemnego w tym samym 

Rys. 2. Produkcja energii elektrycznej (GWh) w elektrowniach krajowych, wielkości wymiany energii elektrycznej z zagranicą  
i krajowe zużycie energii za okres styczeń – wrzesień 2013/2014 r.

Rys. 3. Zużycie energii pierwotnej w Polsce za okres styczeń – wrzesień 2013/2014 r. wg nośników w mln ton węgla ekwiwalentnego.
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okresie zmniejszyła się o 5,6%. Wydobycie węgla brunatnego 
również uległo zmniejszeniu o 2,9% względem roku 2013, co 
przełożyło się na wydobycie na poziomie 63,7 mln ton. Wydo-
bycie węgla kamiennego, węgla brunatnego i gazu ziemnego za 
okres styczeń – grudzień 2013/2014 r. przedstawia rysunek nr 1.

Wydobycie węgla kamiennego energetycznego w tym okre-
sie spadło o 6,4%, a węgla koksowego wzrosło o 1,4%. Sprzedaż 
węgla spadła o ponad 9% z wynikiem 70,3 mln ton. Na koniec 
grudnia 2014 r. na przykopalnianych składowiskach pozostawało 
8,2 mln ton węgla. Import węgla kamiennego wyniósł 10,3 mln 
ton, co oznacza spadek o 0,5 mln ton porównując osiągnięty wy-
nik do 2013 roku. Średnia cena zbytu węgla kamiennego w tym 
okresie wyniosła 275,9 zł za tonę i była niższa w przypadku roku 
poprzedniego o prawie 17 zł. Cena węgla energetycznego spa-
dła o 4,7%, a węgla koksowego o 11,6%. Jednostkowy koszt 
sprzedaży węgla wzrósł do 303,6 zł/t z 301,4 zł/t w 2013 roku.

Za III kw. roku 2014 odnotowujemy spadek zużycia energii 
pierwotnej ogółem w stosunku do roku 2013 o 4,6%. Udział 
węgla kamiennego i brunatnego w ogólnym zużyciu nośników 
energii pierwotnej nadal przeważa, jednak względem roku ubie-
głego zmniejszył się o 7,2%. Za III kwartały roku 2014 paliwa sta-
łe stanowiły 56,1% całkowitego zużycia. Nadal dominuje udział 
węgla kamiennego wynoszący 42,8% ogólnego zużycia, jednak 
jego wykorzystanie w porównaniu do roku 2013 ulega zmniej-
szeniu o 6,6%. Udział węgla brunatnego za III kw. roku 2014 
wynosił 13,3% i również zmniejszył się w stosunku do roku po-
przedniego o 3,7%. Podobnie sytuacja przedstawia się w przy-
padku energii pozyskanej z paliw ciekłych, gdzie odnotowujemy 
spadek zużycia o 3,5% oraz w paliw gazowych o 5%. Pozostały 
udział w nośnikach energii pierwotnej takich paliw jak energia 
z wiatru, wody i biomasy ulega zwiększeniu w porównaniu do 
roku ubiegłego. Za III kwartały roku 2014 w porównaniu do roku 
poprzedniego udział energii pierwotnej pozyskanej z wody 

i wiatru wzrósł o ponad 33%. Zużycie energii pierwotnej w Pol-
sce za III kwartały lat 2013-2014 wg nośników w mln ton węgla 
ekwiwalentnego przedstawia rys. 3.

Najważniejsze wydarzenia w branży 
węgla brunatnego w roku 2014

Miniony rok obfitował w krajowej energetyce opartej na wę-
glu brunatnym w ważne wydarzenia. Należy do nich m.in. roz-
poczęcie inwestycji budowy nowego bloku na węgiel brunatny 
w kompleksie wydobywczo-energetycznym Turów. Kontrakt na 
budowę nowego bloku energetycznego o mocy 450 MW w Tu-
rowie podpisano w lipcu ub.r. Przewiduje się, że w 2019 roku 
elektrownia Turów będzie jedną z najnowocześniejszych elek-
trowni węglowych na świecie. Nowy blok energetyczny w elek-
trowni Turów zastąpi wycofane z eksploatacji jednostki starszej 
generacji. Odbudowa mocy jest elementem optymalizacji spo-
sobu wykorzystania całego kompleksu wydobywczo-energe-
tycznego Turów, w tym zagospodarowania dostępnych złóż wę-
gla brunatnego w kopalni Turów. Do istotnych ubiegłorocznych 
wydarzeń należy również zaliczyć podjęcie decyzji o połączeniu 
spółki PGE Gubin Sp. z o.o. z PGE GiEK S.A. Od stycznia 2015 roku 
cały potencjał energetycznego giganta, jakim jest PGE GiEK S.A., 
wraz z zasobami finansowymi i ludzkimi będzie do dyspozycji 
projektu „Gubin”. Prace związane z przygotowaniem budowy 
kompleksu „Gubin”, które mają obecnie na celu m.in. uzyskanie 
koncesji na wydobywanie węgla brunatnego, będą realizowane 
w ramach dedykowanej temu projektowi struktury organizacyj-
nej spółki PGE GiEK. W PAK Górnictwo trwają przygotowania do 
rozpoczęcia analiz opłacalności eksploatacji złoża węgla brunat-
nego „Oczkowice”. W grudniu 2014 r. Minister Środowiska wydał 
decyzję o zatwierdzeniu dodatku nr 1 do dokumentacji geo-

Rys. 4. Poziom wydobycia węgla i zbierania nadkładu w kopalniach węgla brunatnego na przestrzeni dwunastu miesięcy lat 2013 i 2014.
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logicznej złoża węgla brunatnego „Oczkowice”, który stanowi 
zmianę dotychczasowej dokumentacji geologicznej tego złoża. 
Spółka PAK Górnictwo w oparciu o zatwierdzoną zaktualizowa-
ną dokumentację geologiczną złoża węgla brunatnego „Oczko-
wice” opracuje założenia techniczno-ekonomiczne na potrzeby 
wykonania analiz opłacalności eksploatacji złoża. W zależności 
od wyników tych prac zostanie podjęta decyzja w sprawie zło-
żenia wniosku o udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin 
ze złoża oraz w sprawie rozwoju nowych aktywów wytwórczych 
w jego sąsiedztwie.

Wyniki produkcyjne branży węgla 
brunatnego uzyskane w roku 2014

Poniższe informacje przedstawiają całokształt działalności 
branży za 12 miesięcy 2014 roku i opierają się na wąskiej gru-
pie wskaźników produkcyjnych. Niniejszy materiał służy ocenie 
bieżących wskaźników produkcyjnych, wraz z porównaniem ich 
do danych historycznych z roku 2013. Przytoczone dane służą 
ocenie dynamiki wzrostu w poszczególnych kopalniach. Tak 
zaprezentowany dokument nie ma na celu porównanie wyni-
ków produkcyjnych czterech funkcjonujących kopalń (mimo, 
że działają w tej samej branży), bowiem jest to proces niemożli-
wy do przeprowadzenia z uwagi na odmienne uwarunkowania 
złożowe, geotechniczne, przestrzenne i środowiskowe. Różni-
ce występują nawet w wielkości i ilości stosowanych urządzeń 
wydobywczych wykorzystywanych w kopalnianych systemach 
eksploatacyjnych oraz uzależnione są od wielkości bieżącego 

zapotrzebowania na węgiel do współpracujących z kopalniami 
elektrowni, co z kolei ma wpływ na poziom wydobycia węgla. 
Warte uwagi i oceny są relacje, jakie zachodzą pomiędzy ilością 
wydobywanego węgla w przytoczonym poniżej okresie a czyn-
nikami towarzyszącymi procesom eksploatacyjnym.

W przeciągu 12 miesięcy 2014 roku, w krajowej branży wydo-
bywczej węgla brunatnego w porównaniu do tego samego okre-
su roku 2013, odnotowujemy spadek ilości wydobytego węgla 
brunatnego dostarczanego do współpracujących z kopalniami 
– elektrowni. Biorąc pod uwagę to, iż sprzedaż węgla przekłada 
się bezpośrednio na stronę przychodową funkcjonujących za-
kładów wydobywczych, jest to okoliczność niekorzystna. Jednak 
w tym samym czasie następuje również spadek tych determinan-
tów, które bezpośrednio wpływają na wzrost kosztów działalno-
ści kopalń – czyli ulega zmniejszeniu ilość wypompowanej wody 
z odkrywek i ilości zużycia energii wykorzystywanej w procesach 
wydobywczych oraz następuje znaczny spadek zatrudnienia. 
Nieznacznie jedynie w analizowanym okresie wzrosła wielkość 
zebranego nadkładu zalegającego nad pokładami węgla.

Wydobycie węgla
Przeważająca część wydobytego węgla brunatnego, bo-

wiem aż w 98,7%, odbierana jest przez elektrownie współpra-
cujące z kopalniami. Tylko nieznaczną ilość węgla, po wysor-
towaniu, kopalnie przeznaczają na potrzeby własne i na rynek 
lokalny. W okresie styczeń – grudzień 2014 roku wydobyto łącz-
nie 63.771 tys. ton węgla brunatnego.

Rys. 5. Wydobycie węgla, zbieranie nadkładu oraz wskaźnik N:W (objętościowy) dla poszczególnych kopalń  
za okres styczeń – grudzień 2013/2014 r.
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Największy udział w całkowitym wydobyciu węgla brunatne-
go za ten okres w kraju, przypada kopalni Bełchatów. Uzyskując 
wynik produkcyjny na poziomie 42,3 milionów ton (co przekłada 
się na 66,4% ogólnego wydobycia węgla brunatnego w kraju) 
– kopalnia Bełchatów jest niekwestionowanym liderem krajo-
wej branży. Należy podkreślić, że jest to kolejny rekordowy rok 
pod względem wydobycia węgla w kopalni Bełchatów, bowiem 
w roku ubiegłym wydobycie w tej kopalni na koniec 2013 roku 
wyniosło 42,0 mln ton (dynamika wydobycia r/r 100,8%). Udział 
kopalni Konin w ogólnym wydobyciu w omawianym okresie, 
przy wielkości produkcyjnej 9,3 mln ton – wyniósł 14,7% (dy-
namika wydobycia r/r 92,3%), natomiast kopalni Turów, w któ-
rej wydobyto 7,5 mln ton, przypadł 11,8% udział w produkcji 
(dynamika wydobycia r/r 81,9%). Zmniejszone o kolejne ponad 
1,5 mln ton wydobycie węgla w kopalni Turów względem roku 
ubiegłego jest wynikiem mniejszego zapotrzebowania na pali-
wo współpracującej z kopalnią Elektrowni Turów, która w ostat-
nich latach dokonała wyłączenia z eksploatacji trzech jednostek 
starszej generacji. W tym samym okresie wynik uzyskany przez 
Kopalnię Adamów na poziomie 4,4 mln ton węgla pozwolił ko-
palni osiągnąć udział w ogólnym wydobyciu 6,9% rynku (dyna-
mika wydobycia r/r 103,5%).

Zbieranie nadkładu
W 2014 r. zebrano w czterech największych kopalniach 

w kraju 275,0 mln m3 nadkładu. Średni wskaźnik (N:W) określa-
jący ilość m3 nadkładu jaka musi być usunięta dla umożliwienia 
wydobycia 1 tony kopaliny za opisywany okres wyniósł 4,3 m3/t 

i jest on wyższy o 4,8% niż 
w poprzednim roku. Po-
gorszenie wskaźnika obję-
tościowego jest wynikiem 
zwiększonej w roku 2014 
o ponad 2 mln m3 ilości 
zebranego nadkładu, przy 
zmniejszeniu w tym sa-
mym okresie o 1,9 mln ton 
wydobycia węgla.

W kopalni PGE GiEK S.A. 
O/KWB Bełchatów wskaź-
nik N:W za 12 miesięcy 
ub.r. wyniósł 2,5 m3/t. 
Należy podkreślić, że jest 
to jedyna kopalnia, która 
za ten okres wskaźnik ob-
jętościowy osiągnęła po-
niżej średniej w branży, 
jak również jest to jedyny 
zakład, w którym wskaźnik 
uległ poprawie w stosun-
ku do roku poprzedniego. 
Powyższe jest wynikiem 
mniejszej o prawie 11% 
ilości zebranego nadkładu, 
przy nieznacznym zwiększeniu o 0,8% w tym samym okresie wy-
dobycia węgla. W pozostałych kopalniach wskaźnik N:W wzrósł 
i przedstawiał się następująco. W PGE GiEK S.A. O/KWB Turów: 
6,4 m3/t. (dynamika r/r: 133,3%). Główną przyczyną wzrostu opi-

Rys. 6. Ilość wypompowanej wody oraz wskaźniki zawodnienia w poszczególnych kopalniach węgla brunatnego  
za okres styczeń – grudzień 2013/2014 r.
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sywanego wskaźnika w kopalni Turów było znaczne zmniejsze-
nie wydobycia węgla o 18,1%, przy wzroście ilości zebranego 
nadkładu o 8,2%. PAK KWB Konin S.A. uzyskała wskaźnik N:W 
8,9 m3/t (dynamika r/r: 120,2%). Niekorzystny wskaźnik dla kopal-
ni Konin również jest wynikiem zmniejszenia wydobycia węgla, 
przy towarzyszącym wzroście ilości zebranego nadkładu o 11%. 
PAK KWB Adamów S.A. za rok ubiegły osiągnęła gorszy wskaźnik 
w porównaniu do okresu poprzedniego: 7,5 m3/t (dynamika r/r: 
105,6%), jednak w tym przypadku wydobycie węgla jak również 
ilości zebranego nadkładu było wyższe niż przed rokiem.

Pompowanie wody z odkrywek
Drugim poważnym czynnikiem obciążającym proces wydo-

bycia węgla brunatnego jest odwodnienie złoża. Ten parametr 
jest pochodną naturalnych warunków hydrogeologicznych zło-
ża oraz wielkości i głębokości wyrobiska górniczego. W 2014 
roku wypompowano z odkrywek łącznie ponad 495 mln m3 
wody.  Przeliczając wielkość wypompowanej wody na ilość 
urobionej masy uzyskamy wskaźnik informujący, że na każ-
dy metr sześcienny urobionej masy przypadało średnio 1,5 m3 
wody. W porównaniu do roku poprzedniego wskaźnik ten nie 
uległ zmianie. W roku 2014 ilość pompowanej wody w kopal-
niach uległa nieznacznemu zmniejszeniu o blisko 3,7%, głównie 
z powodu mniejszego odwadniania odkrywek w kopalni Turów 
(dynamika r/r: 61,8%), Adamów (dynamika r/r: 92,9%) oraz Beł-
chatów (dynamika r/r: 99,1%). W przeciwieństwie do wymienio-
nych kopalń, jedynie w odkrywkach „konińskich” ilość pompo-

wanej wody w roku ubiegłym uległa zwiększeniu (dynamika r/r: 
102,2%). Ilość wypompowanej wody oraz wskaźniki zawodnie-
nia w poszczególnych kopalniach węgla brunatnego za 12 mie-
sięcy w latach 2013-2014 przedstawia rys. 6.

Gospodarka energetyczna
Zużycie energii elektrycznej ogółem w branży za 12 miesię-

cy roku 2014 wyniosło 1.883,5 GWh, i w porównaniu z rokiem 
2013 uległo zmniejszeniu o 4,3%. Wskaźnik jednostkowy zuży-
cia energii na masę uległ nieznacznemu zmniejszeniu ogółem 
dla kopalń, i wyniósł w omawianym przedziale czasowym –  
5,7 kWh/m3. W kopalni Adamów zużycie energii elektrycznej 
za rok 2014 zwiększyło się w porównaniu do roku 2013 o 6,8% 
– przy zwiększonej urobionej masie o 8,9%. W pozostałych 
kopalniach w procesie produkcyjnym wykorzystanie energii 
uległo obniżeniu. W kopalni Bełchatów zużycie energii elek-
trycznej zmniejszono w porównaniu do roku 2013 o 8%, przy 
8% spadku urobionej masy. W kopalni Konin zużycie energii 
elektrycznej zmniejszono nieznacznie w porównaniu do roku 
poprzedniego, bowiem o 0,3%, przy zwiększonej urobionej 
masie o 9%. W kopalni Turów zużycie energii za 12 miesięcy 
2014 roku w porównaniu do roku 2013 spadło identycznie 
jak w kopalni Konin: o 0,3% – przy urobionej masie całkowitej 
zwiększonej w stosunku do roku 2013 o 4,2%. Zużycie energii 
elektrycznej oraz wskaźniki energochłonności w poszczegól-
nych kopalniach węgla brunatnego za 12 miesięcy w latach 
2013-2014 przedstawia rys. 7.

Rys. 7. Zużycie energii elektrycznej oraz wskaźniki energochłonności w poszczególnych kopalniach węgla brunatnego  
za okres styczeń – grudzień 2013/2014 r.
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Wydajność pracy
Utrzymująca się racjonalizacja zatrudnienia prowadzi suk-

cesywnie do wzrostu wydajności. Potwierdzają to wieloletnie 
wskaźniki wydajności liczone w węglu i w urobionej masie cał-
kowitej. Na koniec grudnia 2014 roku w branży (średniorocznie) 
zatrudnionych było 11.561 pracowników i stan ten uległ zmniej-
szeniu o 15% w stosunku do poprzedniego roku. Wzrost wydaj-
ności o 17,8% do roku poprzedniego, mierzony urobkiem masy 
całkowitej, tłumaczy się podobną ilością wydobytego węgla i ze-
branego nadkładu, przy zmniejszonej ilości zatrudnionych w ko-
palniach pracowników. W roku 2014 w kopalni Konin średnie 
zatrudnienie wyniosło 2.248 pracowników, a wskaźnik wydajno-
ści zatrudnienia w „masie” wyniósł 40,9 tys. m3/pracownika i był 
wyższy od wskaźnika uzyskanego w roku 2013 (dynamika r/r: 
155,5%). W kopalni Adamów wskaźnik wydajności w „masie” przy 
średnim zatrudnieniu na koniec roku: 937 pracowników zwięk-
szył się w porównaniu do roku 2013 (dynamika r/r: 166,8%), uzy-

Wykorzystanie węgla brunatnego 
w elektroenergetyce w 2014

Wyniki za cały 2014 rok nie są najlepsze. Produkcja energii 
elektrycznej ze wstępnych danych GUS ogółem obniżyła się 
o 3,6% w porównaniu z ubiegłym rokiem i wyniosła 158.469 GWh. 
W roku 2013 w porównaniu do roku 2012 produkcja energii 
zwiększyła się o 1,6% do 164.738 GWh.

Produkcja energii elektrycznej za okres styczeń – wrzesień 
2014 r. ukształtowała się na poziomie 116.732 GWh i uległa 
zmniejszeniu o 3,6% w porównaniu do 2013 r., z tego:

•	 przedsiębiorstwa	wytwórcze	energetyki	 zawodowej	wypro-
dukowały 104.802 GWh, tj. o 5,5% mniej niż w tym samym 
okresie 2013 r.,

•	 elektrownie	 przemysłowe	 wyprodukowały	 5.619	 GWh,	 tj.	
o 3,8% mniej niż w 2013 r.,

•	 pozostałe	 elektrownie	 niezależne	 (wytwarzające	 energię	
elektryczną na bazie energii z wody, wiatru, biogazów i bio-
masy) wyprodukowały 6.310 GWh, tj. o 43% więcej niż w roku 
poprzednim.

Wytwarzanie energii elektrycznej w Polsce odbywa się głów-
nie w dużych elektrowniach cieplnych i elektrociepłowniach 
zawodowych oraz elektrowniach wodnych. Moc zainstalowana 
elektrowni krajowych na koniec III kwartału 2014 r. wynosiła 
39.050 MW, w tym w elektrowniach i elektrociepłowniach zawo-
dowych – 35.238 MW.

W Polsce dominują elektrownie wytwarzające energię elek-
tryczną ze spalania węgla kamiennego i brunatnego. W porów-

Rys. 8. Zatrudnienie oraz wskaźniki wydajności pracy w poszczególnych kopalniach węgla brunatnego za okres styczeń – grudzień 2013/2014 r.

skując wskaźnik 39,7 tys. m3/pracownika. Tylko w Bełchatowie 
wskaźnik wydajności w „masie” za 2014 r. pogorszył się w stosun-
ku do poprzedniego okresu i wyniósł 26,3 tys m3 na pracownika 
(dynamika r/r: 97,7%). W Kopalni Turów, w tym samym okresie 
wskaźnik ten przedstawiał się na poziomie 19,1 tys. m3 urobionej 
masy całkowitej na pracownika wobec 16,9 tys. m3/pracownika 

uzyskanego w 2013 r. (dynamika r/r: 113%). Wydajność pracy 
w węglu na zatrudnionego za 12 miesięcy 2014 r. w branży ule-
gła zwiększeniu w porównaniu do omawianego okresu roku 
2013 i wynosiła 5,5 tys. ton/prac. Wskaźniki wydajności pracy 
w poszczególnych kopalniach węgla brunatnego za 12 miesięcy 
w latach 2013-2014 przedstawia rys. 8.
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naniu do III półrocza 2013 r. w 2014 r. nastąpiło minimalne zwięk-
szenie mocy osiągalnej w tych jednostkach o 1,4%. Najwyższą 
dynamiką wzrostu mocy charakteryzowały się źródła energii 
odnawialnej, które zanotowały wzrost o ok. 11,9%. Przy czym 
moc osiągalna w samych źródłach wiatrowych wzrosła w 2014 r. 
o ok. 11,5%. 

Elektrownie na węglu brunatnym zaliczają się do najwięk-
szych w Polsce. Łączna ich moc zainstalowana na koniec III kw. 
2014 r. wyniosła 9.220 MW, co stanowi 23,6% całkowitej mocy 
zainstalowanej w krajowych elektrowniach i elektrociepłow-
niach w badanym okresie. Należy w tym miejscu podkreślić 
dłuższy czas wykorzystania mocy osiągalnej w elektrowniach 

Tabela 1. Moc osiągalna i zainstalowana (dane na koniec III kwartału 2014 r.).

Wyszczególnienie 

Moc elektryczna osiągalna Moc elektryczna zainstalowana 

[MW] 
Dynamika 

w % do roku 
poprzedniego

[MW] 
Dynamika 

w % do roku 
poprzedniego

OGÓŁEM 38.535,7 100,4 39.050,3 101,4 

Elektrownie zawodowe cieplne 29.847,1 98,5 30.283,9 99,7 

z tego:

- na węglu brunatnym 9.291,7 97,8 9.220,5 97,9 

- na węglu kamiennym 19.671,2 98,7 20.155,7 100,5 

- gazowe 880,2 101,5 886,3 101,5 

Elektrownie zawodowe wodne 2.271,0 100,1 2.204,5 100,2 

- w tym: szczytowo-pompowe 1.406,0 100,0 1.330,0 100,0

Elektrociepłownie 4.778,2 98,1 4.955,7 98,4 

Elektrownie przemysłowe 1.841,6 105,6 1.963,3 105,4 

Elektrownie niezależne pozost. 3.967,2 111,7 3.974,1 111,9 

- w tym: elektrownie wiatrowe 3.665,7 111,3 3.672,6 111,5 

Źródło: ARE SA

Rys. 9. Produkcja energii elektrycznej w Polsce wg rodzaju jednostek wytwórczych za okres styczeń – wrzesień 2013/2014 r. (GWh).
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na węglu brunatnym (4,3 tys. godzin za III kw. 2014 r.), niż 
w funkcjonujących elektrowniach (3,9 tys. godzin) i elektro-
ciepłowniach (2,5 tys. godzin) na węglu kamiennym. Relacja 
ta potwierdza wyższą niż przeciętna efektywność wytwarza-
nia energii elektrycznej w elektrowniach na węglu brunatnym 
i powoduje, że jest ona tańsza niż wytwarzana w elektrowniach 
zawodowych na bazie węgla kamiennego. Za okres styczeń – 
wrzesień 2014 roku moc osiągalna Krajowego Systemu Elek-
troenergetycznego osiągnęła 38,5 GW. W omawianym okresie 
elektrownie cieplne stanowiły 77,4% mocy osiągalnej sytemu 
elektroenergetycznego w kraju.

Po trzech kwartałach roku 2014, w porównaniu z tym samym 
okresem roku 2013, wzrosła w ogólnej strukturze paliw podsta-
wowych ilość energii wyprodukowanej z węgla brunatnego, 

gazu i części źródeł odnawialnych. 
Jednak udział energii pozyskanej 
z węgla brunatnego w produkcji 
energii elektrycznej ogółem w Kra-
jowym Systemie Elektroenergetycz-
nym, za III kw. 2014 rok w porówna-
niu do roku 2013 uległ zmniejszeniu 
o 0,6%. Poziom wykorzystania wę-
gla brunatnego w produkcji energii 
utrzymuje się wokół 35-36%. Udział 
energii elektrycznej wytworzonej 
z węgla brunatnego w elektrowniach 
zawodowych cieplnych nieznacznie 
wzrósł w omawianym okresie o 1,7%. 
Produkcję energii elektrycznej z wę-
gla brunatnego w Polsce za okres 
styczeń – wrzesień 2013/2014 r. 
przedstawia tabela nr 2.

Powyższa analiza za rok 2014, 
jakkolwiek przedstawiona w ogól-
nym zarysie, pozwala postrzegać 
branżę wydobywczą węgla brunat-
nego jako sektor o ogromnym po-
tencjale. Energia elektryczna produ-
kowana w Polsce oparta jest niemal 
wyłącznie na węglu kamiennym 

i brunatnym pochodzącym z zasobów krajowych, a jego udział 
jest największy spośród krajów Unii Europejskiej. Jednak w prze-
liczeniu na wartość opałową, to węgiel brunatny jest najtańszym 
źródłem energii w Polsce i co najważniejsze przez dłuższy czas 
z pewnością takim pozostanie. Jednak mimo posiadanych tak 
oczywistych walorów nie zaskarbił sobie swoimi względami or-
ganów doradczych Ministerstwa Gospodarki, czego dano wyraz 
w przekazanym w sierpniu ubiegłego roku do wstępnych kon-
sultacji projekcie Polityki energetycznej Polski do 2050 r. Wspo-
mniany dokument jest pierwszą próbą całościowego ujęcia na 
najbliższe 35 lat polityki energetycznej kraju. Głównym celem 
przyświecającym temu projektowi jest określenie niezbęd-
nych warunków stałego i zrównoważonego rozwoju sektora 
energetycznego, przyczyniającego się do rozwoju gospodarki, 
zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa oraz 

Rys. 10.  Zużycie węgla kamiennego i brunatnego w elektroenergetyce cieplnej zawodowej i średnia 
wartość opałowa węgla brunatnego i kamiennego za okres styczeń – wrzesień 2013 i 2014 r. 

Rys. 11. Struktura zużycia paliw podstawowych w elektroenergetyce zawodowej za okres styczeń – wrzesień 2013/2014 r.
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zaspokojenia potrzeb przedsiębiorstw i gospodarstw domo-
wych. W projekcie założono realizację scenariusza wiodącego 
(zrównoważonego) zakładającego kontynuację dotychczaso-
wych trendów i realizację podjętych decyzji w zakresie rozwoju 
sektora energetycznego Polski. Ow-
szem, zakłada on dominację węgla 
jako źródła energii – jednak głównie 
kamiennego, i to stopniowo male-
jącą. W dokumencie natomiast uwi-
dacznia się wyraźnie wzrost znacze-
nia gazu, zwiększenie udziału OZE, 
oraz energetyki jądrowej. Dokument 
ostrzega również, że ze względu na 
stopniowe wyczerpywanie się wę-
gla w obecnie wykorzystywanych 
pokładach, a także uwidaczniają-
cych się trudniejszych warunków 
geologicznych wydobycia w kopal-
niach węgla kamiennego, w długim 
okresie konieczne będzie rozpoczę-
cie eksploatacji nowych złóż, które 
trzeba zabezpieczyć – przy czym nie 
wiedzieć dlaczego, nie wspomina 
się o konieczności podjęcia tożsa-
mych działań względem złóż wę-
gla brunatnego. Zgłoszone w toku 
konsultacji sugestie i opinie Zarządu Związku Pracodawców 
Porozumienia Producentów Węgla Brunatnego, z dosadną ar-
gumentacją wskazywały potrzebę uwzględnienia szeregu uwag 
ogólnych oraz wielu propozycji korekt w treści opiniowanego 
projektu. Uwagi dotyczyły m.in. marginalizowania udziału i zna-
czenia węgla brunatnego w polskiej energetyce do 2050 r. na 
rzecz węgla kamiennego, jak również braku zapisów, które w ja-
kimkolwiek stopniu zakładałyby ochronę złóż strategicznych 
oraz potrzebę zagospodarowania nowych złóż węgla brunat-
nego. Tak skonstruowana treść scenariusza, krzywdząca dotych-
czasowe znaczenie węgla brunatnego w polskiej energetyce 
jest trudna do wytłumaczenia, choćby ze względu na oczywi-
ste i bardzo często przytaczane argumenty przemawiające na 
korzyść wykorzystania tego paliwa w sektorze energetycznym. 
Podobne opinie wyrażane są również w większości krajów UE, 
w których węgiel brunatny odgrywa znaczącą rolę, na co wska-

zuje struktura zużycia nośników energii w produkcji elektryczno-
ści. Jak opisuje Międzynarodowa Agencja Energii (MAE) w opu-
blikowanym corocznie raporcie, Unia Europejska powinna nadal 
z zyskiem i na wielką komercyjną skalę wydobywać węgiel.

Rekomendacja dotyczy głównie węgla brunatnego, którego 
największym producentem w UE i na świecie są Niemcy. Eksperci 
podkreślają, że węgiel pokonał gaz ziemny i stanowi w UE głów-
ne źródło produkcji energii elektrycznej. Jak podaje treść rapor-
tu udostępnione złoża węgla brunatnego w Europie wynoszą 
56,3 mld t węgla, a wszystkie zasoby tego paliwa UE kształtują 
się na poziomie 287,3 mld t (ok. 20% światowych rezerw). Z cze-
go największe zasoby węgla brunatnego posiadają Niemcy (ok. 
40 mld t), ale blisko 80 proc. złóż, które w przyszłości mogą być 
eksploatowane, umiejscowione są na terenie Polski. Wydobycie 
węgla brunatnego w UE sięgnęło w 2013 r. 407,5 mln t.

W raporcie przeczytać można również, iż w przeliczeniu 
na wartość energetyczną w 2014 r. gaz w Europie kosztował 
średnio trzykrotnie drożej od węgla. Po skorygowaniu o róż-
nicę w sprawności spalania gazu i węgla w elektrowniach, 

Tabela 2. Produkcja energii elektrycznej z węgla brunatnego w Polsce za okres styczeń – wrzesień 2013/2014 r. (GWh)

Produkcja energii elektrycznej za okres styczeń – wrzesień 2013/2014 2013 2014 
Dynamika  

w % do roku 
poprzedniego

Produkcja energii elektrycznej ogółem (GWh) 121.117,4 116.731,8 96,4 

Produkcja energii elektrycznej w elektrowniach zawodowych cieplnych (GWh) 106.776,5 100.256,2 92,6 

Udział energii elektrycznej wytworzonej z węgla brunatnego w produkcji energii elektrycznej ogółem w % 

- w produkcji energii elektrycznej ogółem 34,5 34,3 99,4 

- w produkcji elektrowni zawodowych cieplnych 39,2 39,9 101,7 

Źródło: ARE SA

Rys. 12. Wydobycie węgla brunatnego, kamiennego oraz import węgla kamiennego w krajach  
Unii Europejskiej za okres styczeń – czerwiec 2013/2014.
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koszt produkcji energii z gazu jest nadal o ok. 70% wyższy 
od produkcji z węgla. Największą zaletą węgla brunatnego 
jest bezpieczeństwo energetyczne. W dokumencie czytamy: 
„Unia powinna nadal z zyskiem produkować węgiel brunatny. 
Zużycie własnego paliwa powinno odbywać się przy pomocy 
wysokosprawnych technologii. Długoterminowy cel dekarbo-
nizacji UE narzuca jednak warunek, że ilość węgla w produkcji 
elektryczności zależała będzie od jego emisyjności. Dlatego 
należy unowocześniać elektrownie węglowe i rozwijać CCS. 
Technologie wychwytu i składowania dwutlenku węgla powin-
ny otrzymać wsparcie UE, ponieważ na jej terenie dostępne są 
olbrzymie zasoby węgla brunatnego, który można komercyjnie 
i korzystnie wyeksploatować na wielką skalę (źródło: nettg.pl). 
Zaprezentowane rekomendacje wskazują na znaczące zmiany, 
jakie będą zachodzić w przyszłej strukturze produkcji energii 
elektrycznej Unii Europejskiej. Krajowy sektor elektroenerge-

Rys 13. Wydobycie węgla brunatnego i jego zużycie w produkcji energii elektrycznej w poszczególnych krajach UE za I półrocze 2013/2014.

Rys 14. Wydobycie węgla brunatnego i kamiennego w poszczególnych krajach UE za okres styczeń – czerwiec 2014.

tyczny stoi zatem przed ogromnym wyzwaniem związanym z 
dostosowaniem jednostek wytwórczych do rosnącego zapo-
trzebowania, koniecznością wymiany starych i wyeksploatowa-
nych mocy, a także spełnieniem wymogów środowiskowych. 
Oznacza to potrzebę podjęcia intensywnej modernizacji struk-
tury wytwórczej i przesyłowej oraz konsekwentnego zastę-
powania starej bazy wytwórczej nowoczesnymi jednostkami, 
spełniającymi zaostrzone normy środowiskowe. Na szczęście 
wiele się na tej płaszczyźnie ostatnio dzieje. Wystarczy jedynie 
wspomnieć o takich inwestycjach, jak budowa nowych bloków 
konwencjonalnych w Opolu (na węgiel kamienny) i w Turowie 
(na węgiel brunatny), którego głównym inwestorem jest Polska 
Grupa Energetyczna PGE S.A., podobne przedsięwzięcia zaini-
cjowano również w Elektrowni Jaworzno III i Elektrociepłowni 
Tychy – inwestor GK Tauron Polska Energia S.A. oraz Elektrowni 
Kozienice II – inwestor GK Enea S.A.

Opracował Adam Pietraszewski 
ZP PPWB
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Informacje ogólne
Związek Pracodawców Porozumienie Producentów Wę-

gla Brunatnego jest reprezentantem kopalń, przedsiębiorstw 
produkcyjnych, firm projektowych i instytucji naukowo-ba-
dawczych pracujących na rzecz polskiego górnictwa węgla 
brunatnego. W 2014 roku w skład Porozumienia wchodziło 
17 podmiotów gospodarczych. Były to: PGE Górnictwo i Ener-
getyka Konwencjonalna S.A. w Bełchatowie, PGE Górnictwo 
i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Bru-
natnego Bełchatów w Rogowcu, PGE Górnictwo i Energetyka 
Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Tu-
rów w Bogatyni, PAK Kopalnia Węgla Brunatnego „Konin” S.A. 
w Kleczewie, PAK Kopalnia Węgla Brunatnego „Adamów” S.A. 
w Turku, Kopalnia Węgla Brunatnego „Sieniawa” Sp. z o.o. w Sie-
niawie Lubuskiej, PAK Górnictwo Sp z o.o. w Koninie (od dnia 
19.09.), FUGO S.A. w Koninie, Kopex-Famago S.A. z Wrocławia, 
Sempertrans Sp. z o.o. w Rogowcu, Poltegor-Projekt Sp. z o.o. 
z Wrocławia, IGO Poltegor-Instytut z Wrocławia, SKW Biuro Pro-
jektowo-Techniczne Sp. z o.o. w Zgorzelcu, BESTGUM Spółka 
z o.o. w Rogowcu, RAMB Spółka z o.o. w Bełchatowie, Przedsię-
biorstwo Transportowo-Sprzętowe „Betrans” Sp. z o.o. w Bełcha-
towie i PGE Gubin Sp. z o.o. w Gubinie.

Obradowało Ogólne 
Zebranie ZP PPWB

Podmioty te zatrudniały 15.650 pracowników (wg stanu na 
dzień 31.12.2014 r.). W roku 2014, zgodnie uchwałą Ogólne-
go Zebrania Członków nr 11/2014 z dnia 14.03.2014 r., z grona 
członków PPWB wykluczono Fabrykę Maszyn i Urządzeń „FA-
MAK” S.A. w Kluczborka.

Ogólne wydobycie węgla brunatnego w 2014 roku wyniosło 
63.771 tys. ton i było niższe w stosunku do roku 2013 o 1.929 tys. 
ton. Mimo to, w krajowej strukturze zużycia nośników energii 
węgiel brunatny zajmuje nadal dobrą pozycję, tuż za węglem 
kamiennym i ropą naftową, a przed gazem ziemnym.

Polska elektroenergetyka opiera tradycyjnie swój rozwój na 
rodzimych paliwach stałych. Zaledwie 17% mocy zainstalowanej 
przypada na elektrownie niewęglowe, w tym elektrownie szczy-
towo-pompowe i źródła odnawialne.

W roku 2014 poszczególne kopalnie wydobyły następujące 
ilości węgla:

•	 PGE	GiEK	S.A.	O/KWB	Bełchatów	–	42.399	tys.	ton,

•	 PAK	KWB	Konin	S.A.	–	9.381	tys.	ton,

•	 PGE	GiEK	S.A.	O/KWB	Turów	–	7.581	tys.	ton,

•	 PAK	KWB	Adamów	S.A.	–	4.416	tys.	ton.

W dniu 31.03.2015 r. w Bełchatowie odbyło się Ogólne Zebrania Członków 
zwyczajnych Związku Pracodawców Porozumienie Producentów Węgla Brunat-
nego. W spotkaniu udział wzięło 16 przedstawicieli firm spośród 16 zrzeszonych 
w Porozumieniu. Podczas obrad Prezes Zarządu PPWB Stanisław Żuk złożył Spra-
wozdanie z działalności Zarządu Porozumienia w roku 2014 oraz Sprawozdanie 
Finansowe za ubiegły rok. Zebrani udzielili Zarządowi absolutorium, a także 
przyjęli Plan Finansowy na rok bieżący. Podjęto również uchwały dotyczące przy-
jęcia „Sprawozdanie z działalności Rady Porozumienia w roku 2014”, wysokości 
składki członkowskiej w 2015 roku i ustalenia zasad odpłatności za prenumeratę 
kwartalnika informacyjnego „Węgiel Brunatny” w roku 2015. Ogólne Zebranie 
pozytywnie rozpatrzyło również wniosek PAK KWB „Adamów” S.A. skierowany 
do Ogólnego Zebrania za pośrednictwem Rady Porozumienia w sprawie rezy-
gnacji z członkostwa w Związku Pracodawców Porozumienie Producentów Wę-
gla Brunatnego.

Biuro Zarządu ZP PPWBStanisław Żuk
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Węgiel brunatny ma trwale określony kierunek zbytu i pra-
wie w całości zużywany jest do produkcji energii elektrycznej. 
Udział energii elektrycznej wytwarzanej z tego nośnika jest sta-
bilny i od wielu lat utrzymuje się na poziomie około 30-33%. 
KWB Bełchatów i KWB Turów wchodzą w skład PGE Górnic-
two i Energetyka Konwencjonalna S.A. jako jej oddziały. PGE 
GiEK S.A. jest jedną z 5 linii biznesowych Polskiej Grupy Energe-
tycznej S.A. Niemal 70 proc. produkowanej energii PGE generu-
je z węgla brunatnego.

Z kolei kopalnie węgla brunatnego Adamów i Konin są spół-
kami akcyjnymi i wchodzą w skład Grupy Kapitałowej ZE PAK. 
Najmniejsza z kopalń – Kopalnia Węgla Brunatnego Sieniawa 
eksploatuje złoża węgla brunatnego w województw lubuskim 
i wydobywa rocznie 100 tys. ton tego paliwa. Inny podmiot – 
spółka celowa PGE Gubin Sp. z o.o., powołana jest do przygo-
towania inwestycji budowy kompleksu wydobywczo-energe-
tycznego z wykorzystaniem zasobów złoża węgla brunatnego 
Gubin. Jest ona w 100% własnością PGE Górnictwo i Energetyka 
Konwencjonalna S.A. Ogłoszony przez obie spółki plan przewi-
duje połączenie w 2015 r. PGE Gubin Sp. z o.o. z dotychczaso-
wym właścicielem. Po połączeniu spółek, PGE GiEK S.A. wejdzie 
we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejętej.

Z kolei PAK Górnictwo Sp. z o.o. w Koninie zajmuje się wydo-
bywaniem węgla brunatnego i wykonywaniem wykopów oraz 
wierceń geologiczno-inżynierskich.

Pozostali członkowie Porozumienia to wyspecjalizowane 
zakłady produkcyjne w zakresie maszyn i urządzeń, spółki ofe-
rujące specjalistyczne usługi i biura projektowe. Na potrzeby 
przemysłu węgla brunatnego w dużej mierze pracują wyspe-
cjalizowane zakłady jak FUGO S.A w Koninie, Kopex-Famago 
Sp. z o.o. z Wrocławia, Sempertrans Sp. z o.o. z Rogowca.

Usługi specjalistyczne są domeną spółek Betrans, Bestgum 
i Ramb z Bełchatowa. Zapleczem badawczym górnictwa węgla 
brunatnego jest Poltegor-Instytut z Wrocławia. Z kolei zaple-
czem projektowym jest Poltegor-Projekt Sp. z o.o. i SKW Biuro 
Projektowo-Techniczne Sp. z o.o. – są one liderami w projekto-
waniu kompletnych zakładów górniczych i maszyn oraz urzą-
dzeń do kopalń.

Zarząd VIII kadencji (lata 2013-2016) działał w roku spra-
wozdawczym w składzie: Stanisław Żuk – Prezes Zarządu, Woj-
ciech Antończak – Wiceprezes Zarządu, Zbigniew Bryja (do dnia 
15.05.) – Członek Zarządu i Sławomir Sykucki (od dnia 19.09.). 

Prace Zarządu w roku 2014 determinowały zadania określone 
Statutem, Programem działania na lata 2013-2016 i uchwałami 
Ogólnego Zebrania Członków. Ponadto Zarząd realizował za-
dania wynikające z członkostwa w organizacji Pracodawcy RP, 
w Forum Przemysłu Wydobywczego, w Europejskim Stowarzy-
szeniu Węgla Kamiennego i Brunatnego EURACOAL, a także za-
dania wynikające z obowiązków akcjonariusza spółki Agencja 
Rynku Energii S.A.

W okresie sprawozdawczym odbyły się trzy posiedzenia Za-
rządu: w dniu 17.01. we Wrocławiu, w dniu 14.03. w Bełchato-
wie i w dniu 19.09. również w Bełchatowie. Szereg problemów 
i spraw bieżących było omawianych i realizowanych wspólnie 
z Radą Porozumienia. Posiedzenie zwyczajne (sprawozdawcze) 
Ogólnego Zebrania Członków odbyło się w dniu 14.03.2014 r. 
w Bełchatowie.

Zadania określone w Statucie i w „Programie działania na 
lata 2013-2016” były realizowane na bieżąco. Zgodnie z tym 
„Programem...” członkowie Zarządu prezentowali stanowiska 
branży na spotkaniach z przedstawicielami Ministerstwa Go-
spodarki i Ministerstwa Skarbu Państwa. Ponadto, Zarząd Po-
rozumienia przesyłał do poszczególnych członków projekty 
rządowych i parlamentarnych aktów prawnych celem ich opi-
niowania oraz starał się, dbając o interesy branży, sygnalizować 
możliwe zagrożenia. Nadesłane uwagi poszczególnych człon-
ków składały się na wspólną opinię Porozumienia do przedło-
żonych projektów. Przede wszystkim Związek przedłożył uwagi 
do przygotowanego przez Ministerstwo Gospodarki projektu 
„Polityki Energetycznej Polski do roku 2050”. Przesłane przez 
nas zestawienie zawiera cztery uwagi ogólne, dziewięć szcze-
gółowych i inne propozycje korekty zapisów.
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Wydarzenia w przemyśle węgla 
brunatnego w 2014 roku

Minął kolejny rok ciężkiej pracy w polskim górnictwie i trze-
ba przyznać, że branża górnictwa węgla brunatnego funkcjonu-
je zgodnie z przyjętymi wcześniej założeniami. Złoża i potencjał 
wydobywczy wykorzystywane są w pełni i zgodnie z planami. 
Trwały prace nad uzyskaniem koncesji na eksploatację złóż 
w Złoczewie i Gubinie. Związana z naszą branżą krajowa energe-
tyka też się modernizuje i rozbudowuje. W roku 2014 rozpoczęło 
się kilka ważnych inwestycji – m.in. wydane zostało Polecenie 
Rozpoczęcia Prac nowego bloku energetycznego w Elektrowni 
Turów o mocy znamionowej 450 MW.

Ważnym wydarzeniem w branży był VIII Międzynarodowy 
Kongres Górnictwa Węgla Brunatnego. Odbył się on w Bełcha-
towie w dniach 07-09.04.2014 r. Hasło przewodnie Kongresu 
„Węgiel brunatny – szanse i zagrożenia” wynika z roli i znacze-
nia węgla brunatnego i energetyki na nim opartej dla rozwoju 
społeczeństw oraz z pełnej świadomości zagrożeń dla rozwoju 
branży i branż współpracujących.

Kongres kolejny raz potwierdził strategiczną rolę węgla bru-
natnego jako paliwa energetycznego na dziś i w kilkudziesięcio-
letniej perspektywie, zarówno w Polsce, Unii Europejskiej, jak 
i na świecie. Ta strategiczna rola została, jak nigdy dotąd, mocno 
uwypuklona w świetle zaistniałej sytuacji geopolitycznej w Eu-
ropie i na świecie, w związku z wydarzeniami na Ukrainie i ca-
łym makroregionie Europy Wschodniej. Obecnie w Polsce i na 
świecie węgiel brunatny jest najtańszym paliwem do produkcji 
energii elektrycznej, a problem zabezpieczenia potrzeb energe-
tycznych na dziś i w przyszłości jest problemem globalnym.

W trakcie obrad wygłoszono 58 referatów nacechowanych 
troską o rozwój branży górnictwa węgla brunatnego i energety-
ki na niej opartej, a obejmujących tematykę m.in. węgla brunat-
nego jako alternatywy wobec innych nośników energii w świa-
towej energetyce w tym stuleciu, technologii wychwytywania 
i magazynowania CO2, rekultywacji i rewitalizacji obszarów po-
górniczych.

Współpraca międzynarodowa
Aktywność Związku Pracodawców Porozumienie Produ-

centów Węgla Brunatnego przejawiała się przede wszystkim 
w ramach Europejskiego Stowarzyszenia Węgla Kamiennego 
i Brunatnego Euracoal (The European Association for Coal and 
Lignite) z siedzibą w Brukseli. Euracoal zrzesza organizacje bran-
żowe, producentów, importerów i firmy zajmujące się obro-
tem węglem w Europie. Celem działalności stowarzyszenia jest 
wzmocnienie pozycji paliw stałych wobec konkurencji innych 
źródeł energii, a także reprezentowanie przemysłu węglowego 
na różnych forach międzynarodowych. Obecnie Euracoal skupia 
35 organizacji grupujących przedsiębiorstwa związane z prze-
mysłem paliw stałych (producenci, importerzy, ośrodki badaw-
cze oraz firmy zajmujące się obrotem węgla) z 20 krajów Europy. 
Z Polski członkami Euracoal są: Porozumienie Producentów Wę-
gla Brunatnego (PPWB), Zjednoczenie Pracodawców Górnictwa 
Węgla Kamiennego (ZPGWK), Główny Instytut Górnictwa (GIG), 
Instytut Technik Innowacyjnych (EMAG) i Instytut Techniki Gór-
niczej (KOMAG).

Najwyższą władzą Euracoal jest Zgromadzenie Ogólne (Ge-
neral Assembly). Wszyscy członkowie Zgromadzenia Ogólnego, 
to osoby bardzo mocno związane z problematyką paliw stałych, 
których działalność zawodowa w tej dziedzinie wykracza daleko 
poza granice narodowe. Decyzje Zgromadzenia Ogólnego reali-
zowane są przez Komitet Wykonawczy (Executive Committee). 
Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego w tym Komitecie 
reprezentują Stanisław Żuk i Jacek Szczepiński. W ramach Eura-
coal funkcjonują cztery Komitety problemowe: Komitet Polityki 
Energetycznej, Komitet Środowiska, Komitet Techniczno-Nau-

kowy i Komitet Handlowy. Porozumienie Pra-
codawców Węgla Brunatnego posiada swojego 
przedstawiciela w Komitecie Środowiska i Ko-
mitecie Techniczno-Naukowym – jest nim Jacek 
Szczepiński.

W posiedzeniach Komitetu Wykonawczego 
i Zgromadzenia Ogólnego Euracoal w Bruk-
seli (20.01.) uczestniczyli Stanisław Żuk i Jacek 
Szczepiński. Wartym podkreślenia jest fakt, 
że w roku 2014 coroczne obrady Zgromadzenia 
Ogólnego i posiedzenie Komitetu Wykonaw-
czego Euracoal odbyły się w Warszawie (23.06.).
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Udział w konferencjach, kongresach, 
zjazdach i innych wydarzeniach

W 2014 roku przedstawiciele Porozumienia aktywnie uczest-
niczyli w następujących wydarzeniach:

•	 3.	Międzynarodowe	Sympozjum	Węgla	Brunatnego	w	Melbo-
urne (Australia) w dniach 28-30.04. Uczestniczyli w nim Jacek 
Szczepiński i Wojciech Antończak;

•	 Zgromadzenie	 Ogólne	 Sprawozdawczo-Programowe	 Pra-
codawców Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie (11.06.). 
W Zgromadzeniu uczestniczył Prezes Zarządu Stanisław Żuk;

•	 Seminarium	pt.	„Perspektywy	działalności	kompleksu	wydo-
bywczo-energetycznego w województwie Lubuskim” w Bro-
dach (30.05.). W seminarium uczestniczył Prezes Zarządu 
Stanisław Żuk;

•	 Szczyt	węglowy	w	Lublinie	(24.06.)	–	uczestniczyli	pp.	Stani-
sław Żuk, Wojciech Antończak i Jacek Szczepiński.

W Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie przy Wyższym 
Urzędzie Górniczym w Katowicach Porozumienie reprezentował 
Stanisław Żuk. Protokoły, wnioski i ustalenia podjęte w trakcie 
tych posiedzeń (w dniu 05.06. i 21.11.) były na bieżąco przesłane 
do członków Porozumienia, przede wszystkim zaś z uwagi na te-
matykę – do kopalń węgla brunatnego.

Wykonywanie obowiązków 
akcjonariusza Agencji Rynku 
Energii S.A.

Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego jest akcjona-
riuszem Agencji Rynku Energii Spółka Akcyjna. Podstawowym 
zadaniem Agencji jest dostarczanie informacji o zapotrzebowa-
niu na paliwa i energię. Informacje te mają charakter analitycz-
no-statystyczny i prognostyczno-badawczy. Porozumienie ma 
udział w 17,37% kapitale zakładowym Spółki. Procentowy udział 
porozumienia w kapitale akcyjnym ARE uprawnia do powołania 
członka Rady Nadzorczej. Naszymi reprezentantami w Radzie 
Nadzorczej Agencji Rynku Energii S.A. w roku 2014 byli Stanisław 
Żuk (do 14.03.) i Zbigniew Holinka.

Działalność informacyjna 
i promocyjna

W roku 2014 kontynuowano wydawanie kwartalnika „Węgiel 
Brunatny”. Periodyk ten, oprócz do podmiotów w branży, kiero-
wano do przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, 
parlamentarzystów, a także naukowych ośrodków opiniotwór-
czych. Kwartalnik wysyłany jest także do krajowych uczelni tech-
nicznych i bibliotek uniwersyteckich. „Węgiel Brunatny” stanowi 
jedyne krajowe źródło kompleksowej informacji o naszej branży. 
Taki charakter wydawnictwa wymusza jego określony charakter 
i styl przekazu.

Porozumienie posiada także własną stronę internetową  
www.ppwb.org.pl. Kontynuowany był, przy współpracy z Press-
Service, codzienny monitoring prasy i internetu związany z wę-
glem brunatnym i energetyką opartą na tym paliwie. Wybrane 
informacje z dziesięciu tytułów prasowych i pięciu portali in-
ternetowych trafiały do poszczególnych adresatów – człon-
ków Zarządu, Rady i do biura Porozumienia. Do innych działań 
informacyjno-promocyjnych należy zaliczyć sprawy związane 
z przygotowywaniem przez Biuro Zarządu ZP PPWB informacji 
i opracowań o charakterze statystycznym, np. comiesięcznych 
raportów o wynikach techniczno-ekonomicznych kopalń węgla 
brunatnego, czy rocznych krajowych raportów o sytuacji branży.

Istotną sprawą było pozyskiwanie opinii i opracowań zawie-
rających ocenę aktualnej sytuacji górnictwa węgla brunatne-
go. Stosowne prezentacje na temat wyników sektora z bilansu 
energii, sytuacji elektroenergetyki polskiej i pakietu klimatycz-
no-energetycznego przygotowała dla Porozumienia spółka 
„HLG Doradztwo” z Mysłowic. Prezentacje takie odbyły się w PGE 
GiEK S.A. O/KWB Bełchatów i O/KWB Turów oraz w PAK KWB Ko-
nin S.A.

Wspólnie z Fundacją Nauka i Tradycje Górnicze Akademii 
Górniczo-Hutniczej Górniczą oraz Górniczą Izbą Przemysłowo-
Handlową byliśmy współwydawcą monografii pt. „Węgiel bru-
natny – oferta dla polskiej energetyki. Możliwości rozwoju dzia-
łalności górnictwa węgla brunatnego w Polsce do roku 2015”.

Do tradycji należy także fundowanie przez Porozumienie 
nagród finansowych za najlepsze prace dyplomowe z zakresu 
górnictwa odkrywkowego dla studentów Wydziału Geoinży-
nierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej. Również 
w roku 2014 ufundowaliśmy dwie takie nagrody, w wysokości 
po 1.500 zł. Wręczył je wiceprezes zarządu Wojciech Antończak 
w trakcie inauguracji roku akademickiego w dniu 08.10.2014 r.

W imieniu swoim i Zarządu dziękuję wszystkim członkom Po-
rozumienia i organom statutowym za współpracę w roku 2014.

Stanisław Żuk 
Prezes Zarządu ZP PPWB
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Konińskie modernizacje
hiszpanek

Koparka SRs-1800/2, czyli Dolo-
res, jedna z dwóch bliźniaczych 
maszyn sprowadzonych z hisz-

pańskiej kopalni As Pontes, pracuje 
w odkrywce „Jóźwin” od marca 2011 
roku. Ostatnio przeszła poważny remont 
główny połączony z modernizacją kilku 
istotnych mechanizmów.

Maszyna jest stosunkowo nowa, na-
suwa się zatem pytanie, dlaczego pod-
dano ją tak głębokiemu remontowi? Oba 
SRs-y 1800 przeszły gruntowną moder-
nizację w momencie przekazana ich do 
ruchu w kopalni Konin, jednak Dolores 
przepracowała już 15.096 godzin. Poza 
tym w konińskiej odkrywce występują 
inne niż w Hiszpanii warunki urabiania – 
inny rodzaj skarpy, inne opory kopania, 
a także odmienny klimat. Czynniki te po-
wodują konieczność dostosowania ko-
parki do specyfiki nadkładu w PAK KWB 
Konin S.A.

Remont koparki SRs-1800/2 trwał od 
14 sierpnia do 17 listopada 2014 roku, jednak przygotowania do 
jego realizacji zajęły około 6 miesięcy. Przed rozpoczęciem re-
montu służby energomaszynowe kopalni przygotowały zakres 
modernizacji i zapewniły części zamienne. Najpierw powstała 
koncepcja, a następnie projekt, na podstawie którego zosta-
ły zakupione i wykonane elementy podlegające modernizacji. 
Najważniejsze zadania dotyczyły mechanizmu urabiania – prze-
kładni i osi koła czerpakowego.

 Modernizacja przekładni Lohmann 
napędu koła czerpakowego

Przekładnia, pozostająca w rezerwie PAK KWB Konin S.A., zo-
stała odpowiednio wcześniej przekazana FUGO Konin S.A., gdzie 
– na podstawie dokumentacji sporządzonej przez Dział Kon-

Andrzej Wicher

Zbigniew Woźniak

strukcyjny kopalni wspólnie z FUGO – przeszła remont główny 
połączony z modernizacją.

W przekładni zwiększono przełożenie na stopniu kątowym, 
co spowodowało zmniejszenie prędkości obrotowej koła czer-
pakowego o 16%. Zmieniono również sposób montażu wału 
wejściowego poprzez osadzenie go z łożyskowaniem oraz 
uszczelnieniem w dodatkowej tulei montowanej bezpośrednio 
w korpusie przekładni. Zmodernizowano instalację smarowania 
przekładni poprzez poprawę smarowania łożyskowania oraz za-
zębienia wału wejściowego. Na instalacji zewnętrznej zabudowa-
no przepływomierze z optycznym i elektrycznym wskaźnikiem 
wielkości przepływu. Dzięki wskaźnikowi optycznemu można 
obserwować faktyczny przepływ oleju, a informacja o jego sta-
nie jest pokazywana na synoptykach znajdujących się w kabinie 
operatora koparki. W razie braku smarowania maszyna zostaje 
automatycznie zatrzymana do momentu usunięcia defektu.

SRs-1800/2 – koparka wielonaczyniowa kołowa na 
podwoziu gąsienicowym. Jedna z dwóch największych ko-
parek nadkładowych PAK KWB Konin, pracująca na odkryw-
ce Jóźwin.

Długość – 118 m

Wysokość – 38 m

Szerokość – 26 m

Ciężar całkowity – 2.650 ton

Średnica koła czerpakowego – 11,4 m

Wydajność w caliźnie – 5.400 m3/godz.

Do demontażu i montażu przekładni głównej użyto dwóch 
żurawi o udźwigu minimum 100 Mg każdy oraz pomocniczo 
żurawia o udźwigu 20 Mg i podnośnika koszowego. Zasadnicza 
trudność podczas wykonywania tych prac polegała na koniecz-
ności precyzyjnego wyważenia środka ciężkości, aby można 
było przekładnię suwliwie ściągnąć z osi koła czerpakowego 
i bezpiecznie ułożyć na wcześniej przygotowanych podporach. 
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Podczas prowadzenia takiej akcji w pierwszej kolejności należy 
zdemontować amortyzator, zgodnie z technologią i dokumen-
tacją techniczną, zachowując wielką ostrożność ze względu na 
znaczną masę i uwolnienie jednego punktu swobody przekładni 
głównej. 

Na podstawie projek-
tu opracowanego wcześniej 
przez służby automatyczne 
kopalni dla koparki SRs-1800/1 

firma Etopa przygotowała oprogramowanie dla przekładni na-
pędu głównego uwzględniające nowe oczujnikowanie. Została 
również dołożona kontrola zbliżenia wysięgnika koła czerpako-
wego do skarpy w celu zapobiegania uszkodzeniom lub znisz-
czeniu przekładni. W momencie, gdy korpus przekładni znajduje 
się zbyt blisko skarpy, na terminalu pojawia się sygnał pokazujący 
odległość. Dotychczas w celu sygnalizacji zagrożenia wykorzy-
stywano kamery, które często ulegały uszkodzeniom na skutek 
drgań. Obecnie zastosowany czujnik jest znacznie bardziej od-
porny na warunki panujące na maszynie. Dołożona została także 
dodatkowa funkcja, która dotąd nie była stosowana na koparkach 
typu SRs (z wyjątkiem bliźniaczej Carmen). Jest to funkcja trybu 
remontowego koła czerpakowego, umożliwiająca pracę samego 
koła bez konieczności uruchamiania taśmociągu.

Wprowadzone zmiany zmniejszyły oddziaływania dynamicz-
ne na elementy przekładni, wysięgnika koła czerpakowego i całej 
obrotowej części nadwozia w przypadku uderzenia czerpakiem 
w kamień. Dzięki modernizacji wydłużył się czas pracy czerpa-
ków (z uwagi na wolniejsze zużywanie się naroży), poprawiło się 
smarowanie węzłów łożyskowych, a sposób montażu i demon-
tażu wałów wejściowych przekładni został usprawniony.

Demontaż amortyzatora 
przekładni głównej.  

Fot. Krzysztof Działak

Koncentracja sprzętu 
technologicznego podczas 

demontażu przekładni głównej. 
Fot. Krzysztof Działak

Zdemontowana przekładnia napędu koła czerpakowego. 
Fot. Krzysztof Działak

Rys. 1. Przekrój węzła łożyskowego.
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Modernizacja łożyska 
wielkogabarytowego osi koła 
czerpakowego pod wsypem

Od momentu przekazania koparek SRs-1800 do eksploatacji 
węzeł łożyskowy osi koła czerpakowego po stronie przenośnika 
taśmowego ulegał awarii na jednej i drugiej hiszpance średnio 
co półtora roku. Postój awaryjny maszyny spowodowany takim 
uszkodzeniem trwa około 10 dni, stąd decyzja o modernizacji 
tego elementu koparki.

Przyczyną słabej trwałości węzła okazało się łożysko o zbyt 
niskiej nośności statycznej i dynamicznej, nie dość sztywna obu-
dowa oraz uszczelnienie, które nie chroniło łożyska przed zanie-
czyszczeniami zewnętrznymi. Zastosowano łożysko o nośności 
około 50% większej niż stosowane wcześniej. Szczelność komo-
ry łożyskowania zapewnia pakiet uszczelnień dostarczony przez 
firmę Chesterton. Łożysko pracuje w kąpieli olejowej, a jego 
temperatura jest monitorowana w sposób ciągły. Wprowadzone 
zmiany powinny w znaczny sposób wydłużyć trwałość łożyska.

Zasadnicza trudność podczas prowadzenia wymienionych 
robót polegała na konieczności wykonania nieprzerwanie jed-
nym ciągiem spoin o długości kilkunastu metrów. Część kon-
strukcji należało wypalić i wspawać nowy element wykonany 
przez Warsztaty Naprawcze kopalni oraz FUGO Konin. Była to 
praca wymagająca zachowania ścisłego reżimu – wygrzewania 
konstrukcji do odpowiedniej temperatury, wykonania dużej 
ilości spoin z zachowaniem ciągłości połączenia i dużej precyzji 
ustawienia łączonych elementów. Wszystkie prace wykonywane 
były w sposób ciągły bezpośrednio na koparce pod specjalnie 
dla tego celu wykonanym zadaszeniem.

Aby zapobiec przegrzaniu łożyska w wyniku np. wycieku 
oleju, zastosowano czujniki kontroli temperatury. Pomiaru do-
konuje sterownik PLC, wynik jest zwizualizowany na terminalu 
operatorskim. Odpowiedni program przygotowała firma Etopa, 
natomiast prace związane z oczujnikowaniem i podpięciem 
wszystkich urządzeń wykonali pracownicy kopalni.

Zadania dodatkowe
Poza dwoma głównymi zadaniami wykonano kilka dodatko-

wych. Jedno z nich dotyczyło modernizacji podparcia przekład-
ni obrotu głównego koparki. W tym celu należało zdemontować 
wszystkie podzespoły, które zostały przekazane Warsztatom Na-
prawczym w celu dopasowania do przekładni obrotu, a następ-
nie podczas zabudowy ponownie dopasować podzespoły do 
istniejącej konstrukcji. Działania te wiązały się z pracochłonnym 
rozwiercaniem wielu otworów pod śruby pasowane. Przeprowa-
dzona modernizacja ma zapewnić prawidłową współpracę kół 
zębatych mechanizmu obrotu głównego koparki poprzez stwo-
rzenie możliwości wychylenia zębnika względem wieńca obrotu 
głównego przy ustawianiu zazębienia. Modernizacja pozwoli 
również zwiększyć powierzchnię podparcia górnego, wydłużając 
trwałość elementów poddanych naciskom powierzchniowym.

Rys. 2. Modernizacja podparcia górnego przekładni obrotu głównego koparki.

Węzeł łożyskowy podparcia osi koła czerpakowego  
od strony wsypu.  

Fot. Krzysztof Działak
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Ważne zadanie stanowiła naprawa pęknięć kół zabierako-
wych pojazdów koparki na podstawie dokumentacji wykonanej 
przez Dział Konstrukcyjny kopalni. Dzięki temu poprawiono wła-
sności eksploatacyjne poprzez zwiększenie wytrzymałości kół 
zabierakowych w ich najsłabszym miejscu. Pozwoli to zapobiec 
całkowitemu zniszczeniu kół i uniknąć konieczności zakupu no-
wych.

W dachu maszynowni wciągarki głównej zabudowany został 
właz, który skróci czas demontażu i montażu elementów mecha-
nizmu wciągarki, takich jak silniki czy przekładnie. Natomiast na 
dźwigarach pojazdowych koparki zastosowane zostały szyny 
zamiast rolek nośnych.

Cenne doświadczenie
Przy pracach modernizacyjnych pracowało średnio 30 osób. 

W ostatniej części remontu prace odbywały się w cyklu dwu-
zmianowym, a podczas ważnych prac spawalniczych w cyklu 
całodobowym. Przy robotach demontażowo-montażowych za-
angażowanych było 50% żurawi i podnośników koszowych bę-
dących w posiadaniu kopalni.

Przeprowadzony remont jest drugim tak poważnym przed-
sięwzięciem na maszynach typu SRs-1800. Z uzyskanych do-
świadczeń wynika, że prace charakteryzują się znaczną roboczo-
chłonnością, na ich wykonanie należy przeznaczyć dużo więcej 
czasu niż na remont koparki SRs-1200. Hiszpanki nie są porów-
nywalne z żadną inną maszyną pracującą w kopalni – ze wzglę-
du na swoje wymiary, obszerność i rozwiązania techniczne, nie 
występujące na innych koparkach będących w dyspozycji kopal-
ni Konin. Przeprowadzone modernizacje miały więc za zadanie 
także unifikację tych maszyn z pozostałymi koparkami pracują-
cymi w PAK KWB Konin S.A.

Roboty modernizacyjne zakończyły się 17 listopada, pró-
by rozruchowe trwały dłużej niż po standardowym remoncie, 
wymagały 48 zamiast 24 godzin. Przez ten czas koparka praco-
wała bez obciążenia. Praca na 50% zainstalowanej mocy trwała 
80 godz., a praca na 75% kolejne 80 godz. W sumie rozruch prób-
ny zajął 208 godz. 

Po remoncie Dolores wróciła na pierwszy KTZ, pracuje na 
pierwszym poziomie roboczym odkrywki „Jóźwin”. Od czasu 
uruchomienia koparki zauważono, że zdecydowanie poprawiła 
się wydajność maszyny przy jednoczesnym zmniejszeniu zuży-
cia czerpaków.

Andrzej Wicher 
Główny Inżynier ds. Mechanicznych 

PAK KWB Konin S.A.

Zbigniew Woźniak 
Główny Konstruktor 
PAK KWB Konin S.A.

Modernizację koparki przeprowadziły służby energo-
maszynowe PAK KWB Konin S.A. Projekty techniczne wraz 
z dokumentacją wykonali: inż. Janusz Zieliński, inż. Andrzej 
Syrek oraz inż. Zbigniew Woźniak (Dział Konstrukcyjny PAK 
KWB Konin S.A.). Projekt techniczny instalacji olejowej wy-
konało w całości FUGO Konin S.A. Nadzór techniczny nad 
modernizacją z ramienia kopalni sprawowali: inż. Janusz 
Mokrzecki oraz inż. Przemysław Różański. Całość prac moni-
torowana było przez Dział Kontroli Jakości PAK KWB Konin 
S.A. Realizatorem remontu i modernizacji od strony me-
chanicznej była spółka Energoinwest Serwis, kierownictwo 
sprawował inż. Krzysztof Działak. Nadzór w zakresie auto-
matyki z ramienia kopalni sprawował inż. Jarosław Kowal-
czyk, a prace wykonała spółka ELPAK.

Demontaż koła czerpakowego.  
Fot. Krzysztof Działak

Regeneracja koła czerpakowego.  
Fot. Krzysztof Działak

Maszyna już po remoncie 17 listopada. 
Fot. Zbigniew Woźniak
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Układy technologiczne 
w kopalniach odkrywkowych 
węgla brunatnego na świecie

Zbigniew Kasztelewicz

Mateusz Sikora

Maciej Zajączkowski

Górnictwo węgla brunatnego 
charakteryzuje się bardzo dużą 
skalą wydobycia, nie spotykaną 

w przypadku eksploatacji innego ro-
dzaju kopalin. Dlatego też, stosowane 
w tym górnictwie układy technologicz-
ne, oprócz pozyskiwania samego węgla 
brunatnego, muszą także być w stanie 
zdjąć odpowiednią ilość nadkładu. Po-
woduje to, że sumaryczna ilość urabia-
nego materiału może dochodzić nawet 
do 240 mln m3 rocznie jak to ma miejsce 
w kopalni Garzwailer w Niemczech.

Wykorzystywane obecnie układy 
technologiczne w kopalniach odkryw-
kowych węgla brunatnego na świecie 
można podzielić za względu na stoso-
waną technologię eksploatacji tj. ciągłą, 
cykliczną oraz mieszaną.

Dodatkowo, z uwagi na ilość maszyn 
wykorzystywanych w podstawowych 
procesach wydobywczych, można wy-
różnić układy [2]:

•	 jednoelementowe	 (koparka	 zgarnia-
kowa),

•	 dwuelementowe (kopar- 
ka wielonaczyniowa – 
most przerzutowy, ko-
parka wielonaczyniowa – 
zwałowarka z wydłużonym 
wysięgnikiem zwałującym, 
koparka jednonaczynio-
wa – transport oponowy, 
kombajn frezujący – trans-
port oponowy),

•	 trójelementowe	 (koparka	 wielonaczyniowa	 –	 taśmociąg	 –	
zwałowarka, koparka jednonaczyniowa – transport oponowy 
– spycharka).

W przeszłości do układów jednoelementowych można było 
zaliczyć także maszyny dwufunkcyjne (tj. koparko-zwałowarkę 
jako jedną maszynę). Rozwiązania te nie sprawdziły się jednak 
w praktyce i obecnie nie są już stosowane.

1. Układy ciągłe

1.1. Układ koparka wielonaczyniowa – taśmociąg 
– zwałowarka (KTZ)

Układ koparka wielonaczyniowa – taśmociąg – zwałowar-
ka taśmowa (KTZ) jest podstawowym układem wydobywczym 
w europejskim górnictwie odkrywkowym węgla brunatnego. 
KTZ jest typowym układem ciągłym z transportem okrężnym. 
Stosowany jest zarówno do zdejmowania nadkładu jak i eksplo-
atacji węgla brunatnego.

Na układ ten składają się trzy elementy:

•	 koparka	wielonaczyniowa	kołowa	(o	budowie	tradycyjnej	lub	
kompaktowej) lub łańcuchowa,

•	 układ	przenośników	taśmowych,

•	 zwałowarka	taśmowa.

Do podstawowych zalet układu zaliczyć można:

•	 bardzo	dużą	wydajność	(nawet	do	22.000	m3/h),

•	 największą	elastyczność	i	manewrowość	wśród	układów	cią-
głych,

Rys. 1. Schemat układu technologicznego koparka wielonaczyniowa – 
taśmociąg – zwałowarka.
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•	 możliwość	prowadzenia	eksploatacji	selektywnej,

•	 stosunkowo	małą	liczbę	pracowników	obsługujących	układ,

•	 niskie	jednostkowe	koszty	eksploatacyjne.

Do podstawowych wad układu zaliczyć można:

•	 awaria	jednego	z	elementów	składowych	powo-
duje unieruchomienie całego układu,

•	 ograniczone	 możliwości	 eksploatacji	 utworów	
trudno urabialnych,

•	 konieczność	wydzielenia	wielu	pięter,	 przez	 co	
zwiększa się powierzchnia wyrobiska,

•	 wysokie	koszty	inwestycyjne.

Układ ten jest podstawowym układem technologicznym 
stosowanym w większości europejskich kopalń węgla brunatne-
go m.in.: Hambach, Garzweiler (Niemcy), Bełchatów, Turów (Pol-
ska), Maritsa (Bułgaria), Bilina (Czechy), Tamnava (Serbia). Można 
także wskazać przykłady stosowania tego układu w kopalniach 
na innych kontynentach np. Morwell (Australia), NLC Neyveli (In-
die), Hei Dai Gou (Chiny).

1.2. Układ koparka wielonaczyniowa – most 
przerzutowy

Układ koparka (koparki) wielonaczyniowa – most przerzuto-
wy jest układem stosowanym głównie w niemieckim górnictwie 
odkrywkowym węgla brunatnego na Łużycach. Jest to przykład 
układu ciągłego z transportem przerzutowym. Stosowany jest 
wyłącznie do zdejmowania i zwałowania nadkładu.

Na układ ten składają się dwa elementy:

•	 dwie	lub	trzy	koparki	wielonaczyniowe	łańcuchowe	(w	zależ-
ności od typu mostu),

•	 most	przerzutowy.

Do podstawowych zalet układu zaliczyć można:

•	 bardzo	dużą	wydajność	(do	20.000	m3/h),

•	 dużą	efektywność	pracy	 (nawet	do	80%	czasu	kalendarzo-
wego),

•	 maksymalne	skrócenie	drogi	transportu	nadkładu,

•	 mniejszą	powierzchnię	wyrobiska	niż	w	układzie	KTZ,

•	 małą	liczbę	pracowników	obsługujących	układ,

•	 niskie	jednostkowe	koszty	eksploatacyjne.

Do podstawowych wad układu zaliczyć można:

•	 możliwość	 stosowania	 wyłącznie	 w	 specyficznych	 uwarun-
kowaniach geologiczno-górniczych (regularne oraz poziome 
zaleganie złoża i warstw nadkładowych, regularny kształt 
granic eksploatacji, małe zawodnienie, korzystne warunki 
stateczności),

Rys. 2. Koparka wielonaczyniowa podczas urabiania węgla brunatnego w kopalni Kolubara, Serbia.

Rysunek 3. Schemat układu technologicznego koparka  
wielonaczyniowa – most przerzutowy.
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•	 małe zapasy odkrytej kopaliny ograniczone zasięgiem układu,

•	 awaria	jednego	z	elementów	składowych	powoduje	unieru-
chomienie całego układu,

•	 konieczność	utrzymywania	i	okresowego	przesuwania	torów	
dla podwozia szynowego koparek i mostu,

•	 brak	możliwości	eksploatacji	selektywnej,

•	 brak	możliwości	eksploatacji	utworów	trudno	urabialnych,

•	 bardzo	małą	elastyczność	i	manewrowość	układu.

Układ koparka wielonaczyniowa – most przerzutowy stoso-
wany jest w niemieckim górnictwie węgla brunatnego. Dotych-
czas zbudowano tam około 50 takich układów. Jednak z uwagi na 
zamknięcie licznych kopalń we wschodniej części Niemiec oraz 
coraz trudniejsze warunki geologiczno-górnicze dzisiaj pracuje 
ich już tylko 5, tj. w kopalniach Welzow, Cottbus Nord, Nochten, 
Reichwalde i Janschwalde [1]. Po zakończeniu wydobycia w tych 
kopalniach, technologia ta nie będzie już dalej rozwijana.

1.3. Układ koparka wielonaczyniowa – 
zwałowarka taśmowa z wydłużonym 
wysięgnikiem zwałującym

Układ koparka wielonaczyniowa – zwałowarka taśmowa 
z wydłużonym wysięgnikiem zwałującym (tj. powyżej 150 m) 
jest rzadziej spotykanym układem ciągłym z transportem prze-
rzutowym. Stosowany jest on wyłączenie do zdejmowania 
nadkładu.

Na układ ten składają się dwa elementy:

•	 koparka	wielonaczyniowa	kołowa,

•	 zwałowarka	taśmowa	z	wydłużonym	wysięgnikiem	zwałują-
cym.

Do podstawowych zalet układu zaliczyć można:

•	 maksymalne	skrócenie	drogi	transportu	nadkładu,

•	 stosunkowo	dużą	efektywność	pracy,

•	 mniejszą	powierzchnię	wyrobiska	niż	w	układzie	KTZ,

•	 małą	liczbę	pracowników	obsługującą	układ,

•	 niskie	jednostkowe	koszty	eksploatacyjne.

Rys. 4. Most przerzutowy w kopalni Janschwalde, Niemcy [1].
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Do podstawowych wad układu zaliczyć można:

•	 możliwość	zastosowania	tylko	na	najniższych	piętrach	wyro-
biska,

•	 małe	zapasy	odkrytej	kopaliny	ograniczone	zasięgiem	ukła-
du,

•	 awaria	jednego	z	elementów	składowych	powoduje	unieru-
chomienie całego układu,

•	 brak	 możliwości	 eksploatacji	 utworów	 trudno	
urabialnych,

•	 małą	elastyczność	i	manewrowość	układu.

Układ koparka wielonaczyniowa – zwałowar-
ka taśmowa z wydłużonym wysięgnikiem jest 
rzadko spotykaną technologią pracy w kopal-
niach węgla brunatnego. W Europie układ ten 
pracuje m.in. w kopalni Visonta (Węgry) i Tismana 
(Rumunia). Do 2011 r. podobną technologię, zwa-
ną Cross Pit Spreader System, stosowano w kopalni Monticello 
(USA). Obecnie w USA nie pracuje już żaden układ ciągły przy 
wydobywaniu węgla brunatnego. W kraju tym, systemy tego 
typu całkowicie zastąpiły układy cykliczne.

2. Układy cykliczne

2.1. Koparka jednonaczyniowa – 
wozidło technologiczne – spycharka

Układ koparka jednonaczyniowa – wozidło 
technologiczne – spycharka jest typowym ukła-
dem cyklicznym z transportem okrężnym. Układ 

ten stosowany jest zarówno do zdejmowania nadkładu jak i eks-
ploatacji węgla brunatnego. 

Na układ ten składają się dwa lub trzy elementy:

•	 koparka	 jednonaczyniowa	 podsiębierna	 lub	 nadsiębierna	
(hydrauliczna lub linowa),

•	 tabor	wozideł	sztywnoramowych	lub	przegubowych,

•	 spycharka.

Rys. 6. Koparka wielonaczyniowa i zwałowarka taśmowa z wysięgnikiem o długości 200 m w kopalni Visonta, Węgry.

Rys. 5. Schemat układu technologicznego koparka wielonaczyniowa – 
zwałowarka z wydłużonym wysięgnikiem zwałującym.

Rys. 7. Schemat układu technologicznego koparka jednonaczyniowa  
– transport oponowy – spycharka.

Do podstawowych zalet układu zaliczyć można:

•	 możliwość	eksploatacji	utworów	trudno	urabialnych,

•	 możliwość	pracy	w	trudnych	warunkach	geologiczno-górni-
czych (nieregularne zaleganie złoża, nieregularny kształt gra-
nic eksploatacji),

•	 wysoką	elastyczność	i	uniwersalność	(urabianie	kopaliny	lub	
nadkładu),

•	 niższe	koszty	inwestycyjne	od	układów	ciągłych,

•	 możliwość	selektywnej	eksploatacji	i	zwałowania,
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•	 awaria	jednego	z	elementów	składowych	nie	powoduje	unie-
ruchomienia całego układu.

Do podstawowych wad układu zaliczyć można:

•	 ograniczoną	wydajność	(do	4.000	m3/h),

•	 dużą	liczbę	pracowników	obsługujących	układ,

•	 efektywność	 pracy	 uzależnioną	 od	warunków	 atmosferycz-
nych,

•	 konieczność	stosowania	kruszarki	w	celu	 rozdrobnienia	od-
spojonego węgla (duża łyżka koparki urabia duże bryły wę-
gla),

•	 stosunkowo	 wysokie	 koszty	 eksploatacyjne	 (zużycie	 opon,	
utrzymanie dróg itd.).

Układ koparka jednonaczyniowa – wozidła technologiczne – 
spycharka stosowany jest w większości kopalń w USA i Australii 
do eksploatacji pokładów węgla brunatnego. W Europie układ 
ten stosowany jest m.in. w kopalni South Field (Grecja) i Grivice 
(Bośnia i Hercegowina).

W przypadku korzystnych oporów urabiania węgla brunat-
nego, zamiast koparek jednonaczyniowych, stosuje się także 
ładowarki.

2.2. Koparka zgarniakowa (dragline)

Układ z zastosowaniem dużej koparki zgarniakowej jest 
przykładem cyklicznej technologii eksploatacji. W odkrywko-
wym górnictwie węgla brunatnego, jako maszyna podstawowa 
stosowana jest ona wyłącznie do zdejmowania nadkładu zalega-
jącego bezpośrednio nad złożem. Z uwagi na ograniczony zasięg 
koparki zgarniakowej pracującej w typowym systemie zabierko-
wym, fronty eksploatacyjne przybierają charakterystyczny wąski 
i podłużny kształt.

Na układ ten składa się jeden element:

•	 koparka	zgarniakowa	(dragline).

Do podstawowych zalet układu zaliczyć można:

•	 proces	urabiania,	transportu	oraz	zwałowania	realizuje	jedna	
maszyna,

•	 małą	powierzchnię	wyrobiska,

•	 dużą	wydajność	(do	8.000	m3/h),

•	 małą	liczbę	osób	obsługujących	układ,

•	 niskie	jednostkowe	koszty	eksploatacyjne.

Do podstawowych wad układu zaliczyć można:

•	 małe	 zapasy	 odkrytej	 kopaliny	 ograniczone	 zasięgiem	 ko-
parki,

•	 możliwość	eksploatacji	wyłącznie	skał	niezwięzłych,

•	 możliwość	zastosowania	tylko	na	najniższych	piętrach	wyro-
biska,

•	 małą	mobilność	i	elastyczność	układu	(podwozie	kroczące),

•	 wysokie	koszty	inwestycyjne.

Rys. 8. Koparka jednonaczyniowa podczas urabiania węgla brunatnego w kopalni Visonta, Węgry.

Rys. 9. Schemat układu technologicznego – koparka zgarniakowa.
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Układ z zastosowaniem koparki zgarniakowej jest rzadko 
stosowany w europejskich kopalniach węgla brunatnego. Jest 
on natomiast podstawowym układem technologicznym w USA. 
W kraju tym, wykorzystywany jest on m.in. w kopalni: Freedom, 
Falkirk, Red Hills, Sabine. Układ ten stosowany jest również w ko-
palni: San Miguel (Australia) czy Hei Dai Gou (Chiny).

Do podstawowych zalet układu zaliczyć można:

•	 możliwość	eksploatacji	utworów	trudno	urabialnych,

•	 możliwość	prowadzenia	eksploatacji	selektywnej	złoża,

•	 możliwość	 precyzyjnego	 urabiania	 bardzo	 cienkich	 pokła-
dów węgla brunatnego,

•	 równoczesne	prowadzenie	procesu	urabiania	oraz	wstępne-
go kruszenia (kombajn z bębnem frezującym zamocowanym 
czołowo), lub też także z bezpośrednim załadunkiem urobku 
na środki transportowe (kombajn z bębnem frezującym za-
mocowanym centralnie).

Do podstawowych wad układu zaliczyć można:

•	 ograniczoną	wydajność	(do	2.000	m3/h),

•	 małą	efektywność	na	krótkich	i	wąskich	frontach	eksploata-
cyjnych,

•	 możliwość	 zastosowania	 tylko	 do	 złóż	 zalegających	 pozio-
mo,

•	 małą	elastyczność,

•	 problemy	eksploatacyjne	wynikające	z	połącze-
nia ciągłego systemu urabiania oraz transportu 
cyklicznego.

Kopalnią węgla brunatnego w Europie wyko-
rzystującą układ z kombajnem frezującym w po-
łączeniu z wozidłami technologicznymi jest np. 
kopalnia Gacko (Bośnia i Hercegowina). Poza Eu-
ropą układ ten znajduje coraz większe zastosowa-
nie w Indiach (Mahanadi Mine) oraz USA (Red Hills 
Mine).

Rys. 10. Koparka zgarniakowa zdejmująca nadkład w kopalni Jim Bridger Coal Mine, USA [3].

Rys. 11. Schemat układu technologicznego kombajn frezujący – wozidła 
technologiczne.

3. Układy mieszane

3.1. Kombajn frezujący – wozidło technologiczne

Układ kombajn frezujący – wozidło technologiczne jest przy-
kładem mieszanego układu technologicznego tj. połączenie cią-
głego urabiania oraz cyklicznego transportu. Układ ten stosowa-
ny jest obecnie wyłącznie do urabiania węgla brunatnego. 

Na układ ten składają się dwa elementy:

•	 kombajn	frezujący,

•	 tabor	wozideł	sztywnoramowych	lub	przegubowych.
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Podsumowanie
W artykule dokonano przeglądu układów technologicznych 

stosowanych w odkrywkowym górnictwie węgla brunatnego na 
świecie. Część z wymienionych układów jest wykorzystywana 
zarówno do zdejmowania nadkładu jak i eksploatacji kopaliny 
np. układ KTZ.

Niektóre z nich stosowane są wyłącznie do zdejmowania 
nadkładu np. koparki wielonaczyniowe – most przerzutowy lub 
wyłącznie do eksploatacji węgla brunatnego np. kombajn frezu-
jący – wozidła technologiczne.

Dodatkowo, w zależności od warunków geologiczno-górni-
czych występujących na danych poziomach eksploatacyjnych, 
mogą być zastosowane różne układy technologiczne w obrębie 
jednej kopalni. Przykładem takiego rozwiązania jest kopalnia 
South Field w Grecji, gdzie nadkład zdejmowany jest w części 
przez układy KTZ jak i koparki jednonaczyniowe – wozidła tech-
nologiczne – spycharki. Podobna sytuacja występuje także dla 
pięter węglowych.

Odmiennie sprawa wygląda w kopalni Red Hills w USA, gdzie 
na pierwszych piętrach nadkładowych wykorzystywane są ko-
parki jednonaczyniowe – wozidła technologiczne – spycharki, 
na ostatnim piętrze – koparka zgarniakowa, a pokład węgla bru-

natnego eksploatowany jest kombajnem frezującym współpra-
cującym z wozidłami technologicznymi.

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz 
Katedra Górnictwa Odkrywkowego, AGH w Krakowie

Mgr inż. Mateusz Sikora 
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Rys. 12. Kombajn frezujący podczas urabiania węgla brunatnego w kopalni Kardia, Grecja.
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KWB Bełchatów  
– historia pisana przez 
górników
Górnikiem zostałem dlatego, że w 1963 r. ofi-

cjalnie powiedziano, że jest tutaj tyle węgla, 
że pracy na pewno nie zabraknie, a od pracy 

w kopalni lepszej nie znajdę, więc zostałem górni-
kiem – mówi Stanisław Organiściak, najstarszy sta-
żem pracownik kopalni.

17 stycznia minęła 40. rocznica powstania Kopal-
ni Węgla Brunatnego Bełchatów. W 1975 r. powołano 
przedsiębiorstwo państwowe „Kopalnia Węgla Bru-
natnego Bełchatów w budowie”, ale pierwsi budowni-
czy przybyli na teren przyszłej kopalni już na początku 
lutego 1973 r. - Przyjechałem do Rogowca w garnitur-
ku i w lakierkach z przydziałem pracy w oddziale ir-3 – 
wspomina swój pierwszy dzień w kopalni najstarszy 
stażem pracownik oddziału Stanisław Organiściak, 
Naczelny Inżynier Górniczy. - Zgłosiłem się do jednego 
z wielu baraków, w których mieściły się siedziby oddzia-
łów w kopalni. Przyjął mnie ówczesny kierownik Karol 
Wielechowski i polecił sztygarowi – Bogdanowi Napie-
rale, żeby oprowadził mnie po Rogowcu. Niestety, wtedy 
oprócz wody i błota, jak to zwykle na wielkim placu bu-
dowy, nie było żadnej drogi. Mój „galowy” strój pewnie 
wzbudził litość, bo sztygar szybko „schował” mnie w ba-
raku – opowiada.

Znaliśmy się praktycznie 
wszyscy

W 1975 roku rozpoczęto odwadnianie złoża 
i montaż pierwszej koparki nadkładowej. - Pracę roz-
począłem 19 października 1976 roku na oddziale g-2 – 
bardzo dobrze swoje pierwsze dni w pracy pamięta 
Marek Wilf z Działu Administracji. - Moim ówczesnym 
kierownikiem był Józef Kowalski. Muszę przyznać, 
że pierwsze dni były ciężkie, ponieważ trudno było mi się przy-
zwyczaić do pracy na powietrzu. Przygotowywaliśmy teren pod 
przejazd dla koparki i zwałowarki. Dostaliśmy narzędzia typu: sie-
kierka, łom czy łopata, wycinaliśmy krzewy i równaliśmy teren. Po 
skończonej pracy szliśmy odpocząć do baraku, tzw. „wozu Drzy-

mały”, a odświeżaliśmy się w kanale – takie były początki. Później 
mieliśmy już dostęp do drewnianych baraków: łaźni i szatni, na 
tamte czasy to było coś. Na śniadania dostawaliśmy deputat 
w formie bułki i kawałka kiełbasy. Pamiętam, że w dworku w Do-
miechowicach organizowane były bale integracyjne dla pracow-



31

Węgiel Brunatny 1 (90) 2015 r.
KWB Bełchatów

ników. Organizatorzy dbali, aby przy jednym stoliku zawsze sie-
dzieli starsi stażem i rangą pracownicy z młodymi pracownikami. 
Dzięki temu znaliśmy się praktycznie wszyscy. Tworzyliśmy jedną 
wielką rodzinę – podkreśla Marek Wilf.

Uwaga, będzie rozmowa
W czasach kiedy budowano kopalnię, jak wiadomo, nie było 

tak rozwiniętej łączności jak jest dzisiaj. Ciekawą historię z nią 
związaną wspomina Stanisław Organiściak. - Dla Rogowca był 
jeden numer telefonu: „Kleszczów 18”. Ten sam numer miał Dział 
Inwestycji, nasz, który nazywał się Robót Inżynierii Lądowych (ir-3) 
i Zakład Transportu. Rozróżnienie było następujące: dla inwestycji 
– jeden dzwonek, dla robót inżynierii lądowych – dwa dzwonki, 
a dla transportu – trzy dzwonki. Sytuacja komplikowała się, gdy 
ktoś nie mógł doczekać się na swoją kolej i ostatecznie trzy osoby 
odbierały telefon „Kleszczów 
18”. Podsumowując nie było 
wiadomo, kto z kim chce 
rozmawiać. Jedna pomyłka, 
druga, aż w końcu doszliśmy 
do wprawy i rozmowy odby-
wały się bez zarzutu. Drugim 
środkiem łączności, między 
szefostwem, które było w Beł-
chatowie a Rogowcem, była 
łączność radiowa – nazywała 
się Łoza. Dzięki niej mogliśmy 
kontaktować się z dyrekcją. 
Pomimo takiej łączności praca 
była wykonywana – opowia-
da S. Organiściak. A, że była 
wykonywana świadczy fakt, 

że już 6 czerwca 1977 roku uruchomiono 
pierwszy układ KTZ (koparka-taśmociąg-
zwałowarka), a 19 listopada 1980 r. wydoby-
to pierwsze tony węgla. – W tej chwili jest to 
nie do pomyślenia, ażeby wyłączyć telefony ko-
mórkowe czy stacjonarne. Nie wiem czy udało-
by się pracować – dodaje.

O tym jak wyglądała praca w kopalni kie-
dyś, a jak wygląda teraz, doskonale wiedzą 
trzy panie, które pracują w kopalni od same-
go początku, a dokładnie w Dziale Laborato-
riów: Jadwiga Naturalna (od 1976 r.) w sek-
cji higieny pracy, Bożena Wojda (od 1976 r.) 
i Lucyna Niewiadomska (od 1979 r.) w sekcji 
wody i ścieków. Jak wyglądała praca kiedyś 
w oddziale, a jak wygląda teraz? - Laborato-
rium badania wody i ścieków stanowiło jedno 
pomieszczenie, do którego wchodziło się przez 
drzwi jak do warsztatów, a na podłodze był 
beton. Badań było znacznie mniej, a wykony-
wane były prostymi urządzeniami – opowiada 
Jadwiga Naturalna. - Obecnie w naszym labo-
ratorium jest wiele specjalistycznych pracowni, 

a wyposażenie pomiarowo-badawcze jakie posiadamy jest na bar-
dzo wysokim poziomie – mówi Lucyna Niewiadomska. - W ramach 
naszych obowiązków wykonujemy nie tylko badania próbek wód 

i ścieków, ale również same pobieramy je w tere-
nie. Proces pobierania próbek polega na tym sa-
mym, ale posiadając akredytację zarówno na ba-
dania jak i na pobieranie próbek obowiązują nas 
bardzo szczegółowe procedury – dodaje Lucyna 

Uwaga, będzie rozmowa...

„Znaliśmy się praktycznie wszyscy...”
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Niewiadomska. - Jeździłyśmy i jeździmy po próby, bez względu na 
pogodę: śnieg, deszcz, wiatr czy słońce. Po powrocie z terenu prze-
bieramy się w białe fartuchy i wykonujemy analizy – mówi Bożena 
Wojda. - Jest to bardzo ciężka praca, którą wykonujemy od około 
40 lat, z taką samą pasją teraz jak i na początku naszej pracy w Ko-
palni – podsumowuje.

Pierwszą Barbórkę pamiętam bardzo 
dobrze

Tradycja tylko wtedy spełnia swą rolę, gdy jest wiecznie żywa. 
Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów dba o nią pieczołowicie 
od początku jej istnienia. Kultywowane są: Barbórka, Karczma 
Piwna i Babski Comber, spotkaniom tym towarzyszy nieodłącz-
nie Dęta Orkiestra Górnicza KWB „Bełchatów”, a pieczę trzyma 
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. 

4 grudnia 1973 roku obchodzono w Bełchatowie pierwsze 
uroczystości kultywujące tradycje górnicze związane z obchoda-
mi Dnia Górnika.

Nieodłącznym elementem tradycji górniczej jest orkiestra 
górnicza. Kopalnia bez orkiestry to nie kopalnia. Od samego 
początku istnienia zespołu, czyli od 1974 roku, jego działalność 
związana była z uroczystościami górniczymi. Orkiestra wtopiła 
się bardzo mocno w historię Kopalni i jest wizytówką oddziału 
- Minione 40 lat działalności Orkiestry Górniczej KWB Bełchatów to 
wspaniała historia wypełniona wieloma sukcesami i nagrodami – 
mówi Małgorzata Wąsikowska, Kapelmistrz Orkiestry.

Wszystko robiłyśmy własnymi siłami
Znakomitą formą kontynuacji zwyczajów i obrzędów, ja-

kim górnicy pozostają wierni od stuleci, jest zebranie gwarków. 
- Górnicy nieustanie dbają o to, aby Karczma Piwna, czyli biesiada 
tzw. gwarków, przebiegała według obowiązującego od wielu lat 
scenariusza – podkreśla dyrektor Kopalni. - Pierwszą Barbórkę 
pamiętam bardzo dobrze przez historię, która się z nią wiązała – 
wspomina dyrektor oddziału, Kazimierz Kozioł. - Było to w 1979 
roku. Jako młody pracownik, świeży absolwent AGH pragnąłem 
zobaczyć, jak Karczma Piwna wygląda „na żywo”. Razem z kolegą 
Maćkiem Orłowskim chcieliśmy się zapisać na Karczmę, ale dosta-

Barbórka – uroczysty przemarsz ulicami miasta 23.11.1978 r.

„Comber to tradycja – tradycją jest spotkanie kobiet i super zabawa 
we własnym gronie” – Comber Babski 1985 r.

Tradycyjne spotkanie gwarków w 1985 r.
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liśmy odpowiedź, że nie ma już miejsc. Po interwencji u Dyrektora 
Naczelnego – Stanisława Drozdowskiego okazało się, że uczestni-
kami karczmy mogą być wyłącznie członkowie SITG. My, członkami 
stowarzyszenia nie byliśmy, więc jeszcze w tym samym dniu się do 
niego zapisaliśmy. Wtedy drzwi na Karczmę zostały dla nas otwar-
te. Warto zauważyć, że w tamtych latach uczestnictwo w Karczmie 
było dużym wyróżnieniem. Była to uroczystość kilkudziesięciooso-
bowa, a SITG, jako organizator, miał decydujący głos przy wyborze 
uczestników – opowiada obecny dyrektor.

W tym samym czasie co Karczma Piwna panie organizują 
już od 1976 roku Babski Comber, któremu towarzyszą konkur-
sy, wspólne śpiewy i tańce. Barbara Olech, Główny Inżynier ds. 
Analiz i Przygotowania Inwestycji pierwszy raz wzięła udział 
w Combrze Babskim w 1982 r., od tego czasu ominęła tylko 
trzy spotkania. - Combry i przygotowania do nich, nie zmieniły się 
z upływem lat. Kiedyś nie było dostępu do wielu rzeczy, teraz nie ma 
z tym problemu. Robiłyśmy stroje i dekoracje we własnym zakresie. 
Przynosiłyśmy różne akcesoria, które były potrzebne do zabaw, 
konkursów: wałki, stolnice itp. Wszystko robiłyśmy własnymi siłami. 
Pamiętam nawet, że swego czasu na Comber przywoziłam klatkę 
z kurami. Dzisiaj jest inaczej, bo jest po prostu dostęp do wszyst-
kiego. Comber to tradycja – tradycją jest spotkanie kobiet i super 
zabawa we własnym gronie.

Ważny element dla kopalni
Pieczę nad kultywowaniem tradycji górniczych sprawuje 

SITG. - Rola Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa 
w funkcjonowaniu Kopalni jest znacząca i trudno ją opisać w kil-
ku zdaniach – mówi Kazimierz Kozioł. - Organizacja ta rozpoczęła 
swoją działalność w KWB Bełchatów 11 czerwca 1974 roku i od sa-
mego początku była ważnym elementem życia kopalni – podkreśla 
dyrektor Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów. Stowarzyszenie 
to miało zapewnić i ułatwić dostarczenie społeczeństwu bełcha-
towskiego regionu kompetentnych informacji o budowie całe-
go zagłębia górniczo-energetycznego i wywiązywało się z tego 
zadania rzetelnie, realizując powierzone mu zadania. - Obecnie 
SITG to sprawna organizacja o szerokim zakresie działalności sta-
tutowej, posiadająca swoją własną siedzibę, w której możliwe jest 

realizowanie wielu przedsięwzięć – ocenia dyrektor. - Stowarzysze-
nie organizuje konferencje naukowo-techniczne, różnorodne szko-
lenia dla pracowników kopalni i klientów zewnętrznych, wyjazdy 
techniczne krajowe i zagraniczne. Znakiem rozpoznawczym SITG 
Oddział KWB Bełchatów jest organizacja cyklicznych Międzynaro-
dowych Kongresów Górniczych, które cieszą się uznaniem branży. 
Wymiana doświadczeń w dziedzinie nauki i techniki, podnoszenie 
kwalifikacji zawodowych, kultywowanie tradycji górniczych oraz 
integrowanie środowiska inżynierów i techników to bogata i szero-
ka działalność SITG, a możliwa jest dzięki współpracy, aktywności 
i zaangażowaniu jej członków. Koledzy zatrudnieni w Kopalni Beł-
chatów, firmach ściśle kooperujących oraz liczna grupa emerytów, 
budują pozycję Stowarzyszenia i świadczą o jego sile – podkreśla.

Odkąd wydobyto pierwsze tony węgla (19 listopada 1980 r.), 
wraz z ciągle wzrastającymi potrzebami głównego odbiorcy – 
Elektrowni Bełchatów, rosło wydobycie węgla. Docelową zdol-
ność wydobywczą – 38,5 mln ton, Kopalnia Bełchatów osiągnęła 
w 1988 r. 

Osobowość prawną firma uzyskała 23 maja 1989 r. – tego 
dnia umieszczono ją w rejestrze pod nazwą Kopalnia Węgla Bru-
natnego „Bełchatów”.

Istotną datą w „życiu” firmy jest 1993 r., kiedy to w listopa-
dzie, po usypaniu 1,4 mld m³ nadkładu, zakończono zwałowa-
nie na zwałowisku zewnętrznym Pola Bełchatów, które stało 
się najwyższym wzniesieniem w centralnej Polsce o wysokości 
395 m n.p.m. – to Góra Kamieńsk. Kopalnia zrekultywowała 
usypany przez siebie teren zwałowiska zewnętrznego Pola Beł-
chatów, dzięki czemu to sztuczne wzgórze jest dzisiaj zielonym, 
bardzo atrakcyjnym miejscem zarówno zimowego, jak i letniego 
wypoczynku dla mieszkańców regionu. Na jego zboczu znajdują 
się trasy narciarskie, tor saneczkowy, ścieżki rowerowe oraz cen-
trum gastronomiczne.

W 1999 r. Kopalnia Węgla Brunatnego „Bełchatów” zosta-
ła skomercjalizowana stając się spółką akcyjną. Po utworzeniu 
spółki BOT Górnictwo i Energetyka SA – w marcu 2004 r. stała 
się jej częścią. W maju 2007 r. Kopalnia weszła w skład Polskiej 
Grupy Energetycznej. Od 1 września 2010 r. już jako Oddział Ko-
palnia Węgla Brunatnego Bełchatów funkcjonuje w ramach PGE 
Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna – jed-
nego z koncernów Polskiej Grupy Energetycznej.

Rubinowy jubileusz
Czterdziestoletnia – rubinowa Kopalnia Bełchatów. Tak jak 

rubin jest „kamieniem obfitości i dynamizmu”, tak Kopalnia dzię-
ki dorobku wielu pokoleń jest największą kopalnią odkrywkową 
w Polsce i jedną z największych na świecie. Wpłynęła na życie 
wielu osób, ale przede wszystkim na te, które związały się z nią 
zawodowo i nie wyobrażają sobie życia bez niej. – Czterdzieści lat 
minęło, nie wiadomo kiedy – mówi z rozrzewnieniem pan Stani-
sław Organiściak. – Ale nie wyobrażam sobie innego miejsca pracy 
– dodaje.

Marta Czyżewska 
PGE GiEK S.A.

„Dostaliśmy narzędzia typu: siekierka, łom czy łopata, wycinaliśmy 
krzewy i równaliśmy teren” 
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W KWB Turów w ubiegłym roku podjęto decyzję 
o modernizacji Centrum Dyspozytorskiego – serca 
kopalni – z jednoczesnym przygotowaniem stano-

wiska dla zmianowego inżyniera ruchu. Jakie były założenia 
przeprowadzonej modernizacji, jak przebiegała jej realiza-
cja – zapytaliśmy Mariusza Kuchtę, osobę odpowiedzialną 
za modernizację Centrum Dyspozytorskiego.

Mariusz Kuchta: U podstaw decyzji leżała konieczność 
modernizacji starej, mozaikowej tablicy synoptycznej, która 
dotychczas zainstalowana była w Centrum. Była ona wykona-
na w starych technologiach, coraz trudniejsze było utrzyma-
nie jej w sprawności i serwisowanie, pojawiły się też problemy 
z dostępnością elementów zamiennych. W kopalni planowano 

rozbudowanie układu technologicznego, a co za tym idzie – 
znaczne zmiany na tablicy synoptycznej. Podjęto zatem decyzję 
o wymianie tablicy mozaikowej na nowoczesną ścianę graficzną 
złożoną z cienkoramkowych monitorów LED. Nowa forma układu 
prezentacyjnego oraz zaproponowana przez dyrekcję oddziału 
zmiana organizacji służb dyspozytorskich pociągnęła za sobą 
decyzję o modernizacji pomieszczeń Centrum z jednoczesnym 
przygotowaniem stanowiska dla zmianowego inżyniera ruchu. 
Opracowano kilka wstępnych koncepcji zagospodarowania dys-
pozytorni, z których wybrano najbardziej korzystną i przyjazną 
dla przyszłych użytkowników. Na jej podstawie projektant wy-
łonionego wykonawcy opracował dokumentację projektową 
i przystąpiliśmy do jej realizacji.

Jak przebiegała realizacja zadania?

M.K.: Od samego początku było co robić. Na wstępie była in-
wentaryzacja stanu istniejącego i weryfikacja starych projektów 
sprzed dwudziestu lat, skonkretyzowanie założeń koncepcyj-
nych modernizacji, ustalenia szczegółów projektowych i zaopi-
niowanie dokumentacji przez przyszłych użytkowników – dział 
TZC (Centrum Kierowania Ruchem) oraz obsługujące obiekt 
służby techniczne. Przy tak wielu osobach mających wpływ na 
projekt – samych pracowników, którzy będą na stałe pracować 

Centrum 
Dyspozytorskie – nowe 
serce kopalni Turów

Panorama nowej dyspozytorni.
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w Centrum jest 20-tu – niełatwo było o jednoznaczną, wiążącą 
opinię. Ale udało się. Kolejnym kamieniem milowym było przy-
gotowanie pomieszczeń Centrum do przekazania wykonawcy, 
a szczególnie szybkie i sprawne przeniesienie infrastruktury 
technicznej do tymczasowo przygotowanych stanowisk pracy 
na szóstym piętrze, z zacho-
waniem bezpieczeństwa 
i ciągłości ruchu kopalni. 
I tu dzięki sprawnej współ-
pracy pracowników działu 
TZC i oddziałów a-2, a-3 
i a-4 podległych Głównemu 
Automatykowi, wszystko 
udało się przeprowadzić 
bez większych problemów. 
Następnym etapem była ty-
powa budowlanka – realiza-
cja robót remontowych po-
mieszczeń. Między innymi 
demontaż i utylizacja stare-
go wyposażenia (tu bardzo 
pomógł nam dział DOA), 
wymiana większości instalacji elektrycznych i teletechnicznych, 
przeróbki i wykonanie nowych instalacji sanitarnych, grzew-
czych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, budowa nowych 
ścian działowych. Przy realizacji zastosowane zostały materiały, 
wyposażenie i urządzenia bardzo dobrej jakości, ze względu na 
ich intensywne użytkowanie 24 godziny na dobę i 7 dni w ty-
godniu, a także ze względu na przewidywany okres eksploatacji 
przybliżony do dotychczasowego, a więc około 20 lat.

Czy jest Pan zadowolony z ostatecznego rezultatu?

M.K.: To nie ja mam być zadowolony tylko użytkownicy, któ-
rzy będą tutaj pracować. Ja zrobiłem wszystko co w mojej mocy, 
żeby spełnić jak najwięcej zgłoszonych przez nich oczekiwań. 
Poświęciłem temu zadaniu bardzo wiele czasu i uwagi. Mam na-
dzieję, że będę mógł przychodzić do nowego Centrum Dyspozy-
torskiego Ruchu z uśmiechem i podniesioną głową.

Przetarg na modernizację Centrum Dyspozytorskiego 
w kopalni Turów wygrała firma EGBUD, dla której projekt 
modernizacji Centrum opracowało Biuro Projektowe Euro-
bau Projekt – Grzegorz Potoniec, w dużym stopniu narzuca-
jąc układ funkcjonalno-użytkowy i estetyczny pomieszczeń. 
Jak wyglądała realizacja projektu, co było głównym zada-
niem? Zapytaliśmy kierującego realizacją prac z ramienia 
EGBUD-u – Arkadiusza Piątkowskiego.

Arkadiusz Piątkowski: Naszym głównym zadaniem było 
opracowanie projektu zgodnego z wizją inwestora w zakresie er-
gonomii miejsca pracy, przepisów techniczno-budowlanych i no-
woczesnej aranżacji. Dla projektanta najważniejszym zadaniem 
przy projektowaniu modernizacji dyspozytorni było ukształto-
wanie przestrzeni w taki sposób, aby pracujący tam ludzie mieli 
pełen komfort pracy. Kolejnym założeniem, którym się kierowa-
liśmy na etapie tworzenia projektu, była świadomość, że ponow-
na modernizacja dyspozytorni zostanie wykonana za kilka, kilka-
naście lat i w tym czasie użytkowania dyspozytornia ma spełniać 
niezmiennie swoją podstawową funkcję. Dlatego też, użyliśmy 

materiałów o najwyższej jakości, a ko-
lorystykę oraz układ mebli zachowano 
w układzie jak najbardziej klasycznym. 
Dzięki temu styl wnętrza dyspozytorni 

na długo zachowa zaprojektowaną formę, pozostając niezmien-
nie funkcjonalnym i miłym dla oka miejscem pracy.

Czy były jakieś trudności podczas realizacji tego zadania?

A.P.: Przeprowadzenie modernizacji niosło ze sobą koniecz-
ność wykonania remontu pomieszczeń wraz z wymianą instala-
cji. Zakres remontu musiał być dopasowany do wykorzystania 
istniejącego układu podłogi podniesionej. Prace przeprowadzo-
no podczas wyłączenia Centrum Dyspozytorskiego z ruchu. Sze-
roki zakres wykonywanych robót obligował nas do prowadzenia 
robót w wielu branżach jednocześnie. Wymagało to dobrej or-
ganizacji prac i precyzyjnego planowania. Dzięki doświadczeniu 
naszych pracowników, także dzięki dobrej współpracy i szybkie-
mu podejmowaniu kluczowych dla zadania decyzji przez przed-
stawicieli inwestora, wykonanie modernizacji przebiegło spraw-
nie i w zaplanowanym czasie.

Mimo trudności zrealizowaliście zadanie…

A.P.: Tak i jesteśmy bardzo zadowoleni z realizacji tego kon-
traktu. Wykonana modernizacja jest zgodna z projektem, a spo-
sób wykonania pokrywa się z wizją architektoniczną projektan-
ta. Zmiany jakie wprowadził inwestor dodatkowo poprawiły 
funkcjonalność obiektu. Rezultatem owocnej współpracy na linii 
inwestor – projektant – wykonawca, jest stworzenie pomiesz-
czeń nowej generacji z nowoczesną infrastrukturą, przy zacho-
waniu klasycznej, łatwej w rozbudowie formy. Jesteśmy przeko-
nani, że ludzie pracujący w Centrum będą zadowoleni z nowego 
obiektu, a ich praca będzie bardziej komfortowa i efektywna. 
Zmodernizowane Centrum Dyspozytorskie, jest ważnym ele-
mentem wizerunkowym, wskazującym na stale unowocześnia-
jący się charakter oddziału KWB Turów. Podejmując się realizacji 
tego zadania, mieliśmy na uwadze spełnienie oczekiwań inwe-
stora, potwierdzające dobrą i wieloletnią współpracę naszych 
sąsiadujących ze sobą firm.

Józef Bukowski 
PGE GiEK S.A.

Zamontowany stelaż nowej tablicy.

Stara, mozaikowa tablica synoptyczna.
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Jubileusz 70-lecia
Stowarzyszenia 
Wychowanków
AGH
Przewidywany program uroczystości jubileuszowych:

18 września 2015 roku (piątek)

od godz. 8.00 recepcja uczestników

godz. 9.00 Msza Święta w kolegiacie św. Anny

godz. 11.00-15.00 uroczystości jubileuszowe oraz I część Konferencji Naukowej (w trakcie przerwa kawowa)

od godz. 15.30-16.30 obiad

godz. 18.00-21.00 spotkanie koleżeńskie połączone z biesiadą

19 września 2015 roku (sobota)

godz. 8.30 wyjazd autokarami z Krakowa do Wieliczki

godz. 9.30 zwiedzanie Kopalni Soli Wieliczka

godz. 12.00 II część Konferencji Naukowej (wręczenie dyplomów i wyróżnień)

godz. 14.00 obiad w Wieliczce

godz. 15.30-17.00 koncert Wiesława Ochmana (wybitnego absolwenta naszej Alma Mater)

godz. 17.30 wyjazd z kopalni

godz. 18.00-19.00 powrót do Krakowa

Ze względów organizacyjnych powyższy program może ulec zmianie.
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W grudniu 2015 roku minie 70 lat od powołania do życia 
Stowarzyszenia Wychowanków Akademii Górniczo-
Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Założy-

cielom Stowarzyszenia przyświecał cel utrzymywania stałej wię-
zi Wychowanków z Uczelnią, a ponadto pielęgnowanie przyjaźni 
absolwentów, kultywowanie tradycji górniczych i hutniczych, 
ochrona interesów zawodowych i pomoc materialna dla człon-
ków Stowarzyszenia oraz ich rodzin. Celom tym Stowarzyszenie 
pozostaje wierne do dziś. W swej działalności cieszy się uzna-
niem i pomocą władz Uczelni oraz życzliwością i wsparciem kie-
rujących polskim przemysłem.

Z okazji 70-lecia Stowarzyszenia Wychowanków AGH 
w dniach 18-19 września odbędą się uroczystości jubileuszowe.

Zarząd stowarzyszenia i organizatorzy obchodów jubile-
uszu zapraszają wszystkich wychowanków AGH do udziału 
w imprezach jubileuszowych! W związku z przygotowaniem 
jubileuszowych wydawnictw: Vivat Akademia, Informatora Sto-
warzyszenia, bądź innych okolicznościowych organizatorzy 
uprzejmie proszą o przesyłanie wszelkich ważnych informacji, 
a także tekstów dotyczących ciekawych osiągnięć w życiu za-
wodowym, jak i ciekawostek z życia prywatnego, które będą 
zamieszczone w ww. wydawnictwach. Materiały te, winny być 
dostarczone do sekretariatu Stowarzyszenia emailem na adres:  
swagh@agh.edu.pl, bądź na innym nośniku, przesłane pocztą 
lub dostarczone osobiście do sekretariatu Stowarzyszenia, pa-
wilon A-0, pok. 1 (wysoki parter). Dołączane do treści fotografie 
winny być przekazane w osobnych plikach JPG, w rozdzielczości 
300 dpi, bądź oryginały fotografii dostarczone do sekretariatu, 
które po zeskanowaniu w odpowiedniej rozdzielczości zostaną 
zwrócone właścicielom.

Zainteresowani mogą kontaktować się także bezpośrednio 
z sekretariatem Zarządu Głównego SW AGH – tel. 12 61732 84.

Tadeusz Kaczarewski 
PGE GiEK S.A. Oddział KWB Turów

Wysokość rocznej składki członkowskiej nie uległa 
zmianie i wynosi: 20 zł dla członka zwyczajnego i 10 zł dla 
emeryta. Składki można wpłacać w siedzibie SW AGH – pa-
wilon A-0, pok. 1 (wysoki parter) godz. od 9.00 do 15.00 
lub na konto Stowarzyszenia: PKO BP SA 1 O/Kraków nr 
91102028920000500200157412.

Więcej wiadomości o działalności stowarzyszenia moż-
na znaleźć po adresem: http://vivat.agh.edu.pl/



Węgiel Brunatny 1 (90) 2015 r.
Górniczy Flesz

38

PGE GiEK S.A.

Prezes PGE GiEK otrzymał  
Tytuł Menedżera Roku 2014

Prezes Zarządu PGE Górnic-
two i Energetyka Konwencjonalna 
Jacek Kaczorowski otrzymał Tytuł 
Menedżera Roku 2014 w konkur-
sie organizowanym przez Dziennik 
Łódzki oraz Lożę Łódzką Business 
Centre Club.

Najlepszego menedżera regio-
nu łódzkiego wytypowano spo-
śród ponad 100 kandydatów zgło-
szonych przez około 200 elektorów 
– samorządowców, naukowców, 
polityków i przedsiębiorców.

W skład kapituły siódmej edy-
cji konkursu weszli m.in. wojewo-
da łódzki, marszałek wojewódz-
twa łódzkiego, rektorzy Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu 
Łódzkiego, a także kanclerz Wyższej Szkoły Informatyki oraz 
organizatorzy konkursu.

Jacek Kaczorowski od wielu lat działa na rzecz rozwoju 
energetyki opartej na wykorzystaniu bogatych krajowych 
złóż węgla brunatnego. Przez otoczenie postrzegany jest jako 
sprawny menedżer z wieloletnim doświadczeniem. W 2008 r. 
w rankingu Polska Dziennik Łódzki znalazł się w gronie naj-
bardziej wpływowych osób w regionie łódzkim, które po-
zytywnie oddziałują na życie regionu i zamieszkującej go 
społeczności. W 2009 r. otrzymał tytuł Menedżera Roku Re-
gionu Łódzkiego. Z kolei w 2010 r. uznany został za najbar-

dziej wpływową osobę 
regionu bełchatowskiego, 
a także wyróżniony przez 
branżę laurem Biały Węgiel. 
W ubiegłym roku otrzymał 
Klucz Sukcesu za zasługi 
dla energetyki.

W imieniu prezesa na-
grodę odebrała dyrektor 
Departamentu Komunikacji 
PGE GiEK S.A. Magdalena 
Kula. Uroczysta gala odbyła 
się 22 stycznia w zrewitali-
zowanej fabryce Ludwika 
Grohmana, w której obecnie 
mieści się siedziba Łódzkiej 
Specjalnej Strefy Ekono-
micznej.

Nagroda IRGiT dla PGE Górnictwo 
i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Spółka PGE GiEK S.A. uhonorowana została statuetką 
„Rozrachunek 2014”. Nagroda przyznawana przez Izbę Roz-
liczeniową Giełd Towarowych S.A. jest kolejnym potwierdze-
niem uznania za wkład PGE GiEK S.A. w rozwój konkurencyj-
nego rynku energii elektrycznej oraz wzorową współpracę 
z partnerami handlowymi.

IRGiT jest pierwszą i największą na rynku pod względem 
prowadzonych rozliczeń Izbą Rozrachunkową rozliczającą 
transakcje zawarte na Towarowej Giełdzie Energii S.A.

„Rozrachunek 2014” to nie pierwsza nagroda dla PGE 
GiEK S.A. za udział w rynku energii elektrycznej. W poprzed-
nich latach Towarowa Giełda Energii S.A. trzykrotnie nagra-
dzała Spółkę statuetką „Platynowy Megawat” za największą 
aktywność na rynku energii elektrycznej Towarowej Giełdy 
Energii.
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Współpraca z Państwową Wyższą 
Szkołą Zawodową w Gorzowie 
Wielkopolskim

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. i Pań-
stwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża 
w Gorzowie Wielkopolskim zawarły porozumienie o współ-
pracy naukowo-technicznej. PGE GiEK S.A. współpracuje już 
z 12 ośrodkami naukowymi w kraju. Porozumienie z gorzow-
ską uczelnią przewiduje m.in. współpracę w celu unowocze-
śnienia procesu dydaktycznego i procesu kształcenia, orga-
nizowanie wspólnych seminariów i konferencji służących 
wymianie doświadczeń i promocji własnych osiągnięć, a tak-
że organizowanie praktyk studenckich oraz staży. Umowa 
obejmuje współpracę w dziedzinie energetyki, ciepłownic-
twa, ochrony środowiska, ale także 
ekonomii, rachunkowości, organi-
zacji i zarządzania oraz prawa.

W gronie uczelni, z którymi 
współpracuje PGE GiEK S.A. są 
obecnie: Akademia Górniczo-Hut-
nicza w Krakowie, Uniwersytet 
Łódzki, dwie szczecińskie uczelnie: 
Akademia Morska i Zachodnio-
pomorski Uniwersytet Technolo-
giczny oraz Politechniki: Łódzka, 
Wrocławska, Warszawska, Gdań-
ska, Opolska i Rzeszowska, a także 
Uniwersytet Ekonomiczny we Wro-
cławiu.

Przetarg na nowy 
kocioł w Zgierzu

PGE Górnictwo i Energetyka 
Konwencjonalna S.A. ogłosiła przetarg na dostawę, montaż 
i uruchomienie kotła parowego w Elektrociepłowni Zgierz. 
Moc zamawianego kotła, który zostanie zamontowany w no-
wej hali to 24 MW. Zamówienie obejmuje także urządzenia 
towarzyszące.

- Elektrociepłownia Zgierz przechodzi głęboką moderniza-
cję i to jest jej kolejny etap. Nowy kocioł, to kocioł niskoparame-
trowy – wyjaśnia Tomasz Ciepierski, dyrektor techniczny Elek-
trociepłowni Zgierz. - Będzie spełniał rolę kotła szczytowego 
i awaryjnego, a także w warunkach zimowych będzie uzupełniał 
deficyty ciepłownictwa. Zakładamy, że produkcja z tego kotła 
ruszy w połowie grudnia tego roku, a przekazanie do eksploata-
cji z końcem marca roku przyszłego.

Inwestycja pozwoli zapewnić ciągłość dostaw ciepła dla 
mieszkańców Zgierza oraz pary dla przedsiębiorstw z terenu 
Parku Przemysłowego „Boruta” Zgierz.

Podpisano umowę na budowę 
stacji uzdatniania wody 
w Elektrowni Opole

PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole podpisała 4 lu-
tego z konsorcjum firm na czele z Seen Technologie sp. z o.o. 
umowę na budowę stacji uzdatniania wody. Wartość pod-
pisanej umowy wynosi 286 mln złotych netto. Wykonawcą 
inwestycji będzie konsorcjum firm: Seen Technologie – lider 
oraz jego partnerzy – Instal Warszawa i Elemont Brzezie. 
- Nowa instalacja będzie uzdatniać wodę dla czterech eksplo-
atowanych bloków Elektrowni Opole i dwóch nowych, które 
od roku są w budowie – informuje dyrektor Elektrowni Opole 
Adam Żurek. - Termin realizacji zadania określony został na maj 
2018 roku.

Docelowo stacja będzie przygotowywała prawie 
180 tys. m3 wody na dobę. Jest to wielkość odpowiadają-
ca dobowemu przygotowaniu wody przez wodociągi war-
szawskie.

Umowę w Opolu podpisali dyrektor Elektrowni Opole 
Adam Żurek i jej dyrektor techniczny Tadeusz Plaminiak oraz 
reprezentujący konsorcjum Rafał Lipiński, prezes zarządu 
Seen Technologie sp. z o.o.

Elbis inżynierem kontraktu
Firma Elbis z Bełchatowa, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, 

została wybrana na inżyniera kontraktu dla budowy nowego 
bloku w Elektrowni Turów. Projekt o wartości około 4 mld zł 
brutto realizuje konsorcjum Mitsubishi Hitachi Power Systems 
Europe, Budimex SA i Tecnicas Reunidas SA. Parametry tech-
niczne nowego bloku będą spełniać wymagania związane 
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z ochroną środowiska 
wynikające z przepi-
sów krajowych i dy-
rektyw unijnych.

Nowy blok w Elek-
trowni Turów o mocy 
450 MW zastąpi wy-
cofane z eksploatacji 
trzy jednostki starszej 

generacji (bloki nr 8, 9 i 10) o łącznej mocy zainstalowanej 
618 MW. Budowa nowego bloku rozpoczęła się 1 grudnia 
2014 r. Blok zostanie oddany do eksploatacji w przeciągu 56 
miesięcy od rozpoczęcia budowy, czyli w trzecim kwartale 
2019 r.

Wmurowanie kamienia węgielnego 
w ZEC Bydgoszcz

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. realizu-
je kolejne inwestycje znacząco poprawiające jakość powietrza 
w miastach, w których funkcjonują elektrownie i elektrocie-
płownie Grupy Kapitałowej PGE. W Zespole Elektrociepłowni 
Bydgoszcz wmurowany został kamień węgielny pod budo-
wę instalacji odsiarczania spalin. Inwestycja o wartości ok. 
61 mln zł netto pozwoli obniżyć emisję tlenków siarki (SOx) 
nawet siedmiokrotnie.

- Budowana instalacja pozwoli na dostosowanie urządzeń 
wytwórczych Oddziału Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz do 
norm emisyjnych określonych dyrektywą w sprawie emisji prze-
mysłowych IED, czyli zredukuje stężenia tlenków siarki do pozio-
mu poniżej 200 mg/Nm3 i pyłu do poziomu poniżej 20 mg/Nm3. 
Jednocześnie realizacja tego projektu umożliwi dalszą eksplo-
atację dwóch kotłów parowych oraz zapewni dostawy ciepła 
dla odbiorców komunalnych i przemysłowych w Bydgoszczy 
po roku 2015 – mówi Jacek Kaczorowski, prezes zarządu PGE 
Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Budowa instalacji odsiarczania spalin (IOS) w Zespole Elek-
trociepłowni Bydgoszcz jest jednym z wielu projektów inwe-
stycyjnych realizowanych przez PGE GiEK S.A., który w istotny 
sposób ograniczy wpływ Grupy Kapitałowej PGE na środowi-
sko. W latach 2014-2020 na modernizację istniejących akty-
wów wytwórczych Grupa planuje wydać 16,3 mld zł. Dzięki 
planowanym inwestycjom do 2016 r. obniżona zostanie emi-
sja dwutlenku siarki o ok. 60 proc., tlenków azotu o 40 proc., 
a pyłów o ponad połowę. Warto zauważyć, że są to dodatko-
we redukcje w stosunku do dotychczasowych. Elektrownie 
Grupy Kapitałowej PGE w ciągu ostatnich lat ograniczyły już 
o 80 proc. emisje dwutlenku siarki, o 40 proc. tlenków azotu 
i pyłów o 97 proc.

Inwestycja w ZEC Bydgoszcz polega na budowie instalacji 
odsiarczania spalin z dwóch kotłów OP 230 w technologii pół-
suchej NIDTM o przepustowości strumienia spalin od 160.000 
do 340.000 Nm3/h wraz z nowym kominem wolnostojącym. 
Koszt realizacji zadania będzie wynosił ok. 61 milionów zł net-

to. Wsparcie w postaci pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wyno-
si 15 mln zł. Drugim bardzo istotnym źródłem finansowania 
projektu są środki w kwocie 4 mln złotych, przyznane przez 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Warszawie, w ramach częściowego umorzenia spłaty 
pożyczki.

- Przynależność do Grupy Kapitałowej PGE daje nam szansę 
na osiągnięcie lepszej pozycji rynkowej oraz zwiększony dostęp 
do nowych technologii. Przykładem jest rozpoczęta w grudniu 
2013 roku budowa instalacji odsiarczania spalin metodą NIDTM. 

Metoda ta jest jedną z najnowocześniejszych z zakresu syste-
mów ochrony środowiska i charakteryzuje się zarówno prosto-
tą funkcjonowania, jak i bardzo dobrymi parametrami odsiar-
czania. Uzyskanie środków z WFOŚiGW w Toruniu i z NFOŚiGW 
w Warszawie potwierdza proekologiczny charakter inwestycji, 
która przyczyni się do zmniejszenia negatywnego wpływu emi-
sji zanieczyszczeń na lokalne środowisko naturalne – mówi Ry-
szard Popowski, dyrektor Oddziału Zespół Elektrociepłowni 
Bydgoszcz.



Węgiel Brunatny 1 (90) 2015 r.
Górniczy Flesz

41

Inwestycję w formule „zaprojektuj – wybuduj – uruchom” 
realizuje Alstom Power. Nowa instalacja ma być gotowa 15 li-
stopada 2015 roku.

PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz, 
w skład którego wchodzą trzy elektrociepłownie, wytwarza 
energię elektryczną i ciepło w procesie wysokosprawnej ko-
generacji. Roczna produkcja energii elektrycznej wynosi ok. 
500 tys. MWh oraz ciepła ok. 4,7 mln GJ. Głównym klientem 
oddziału na rynku ciepła w zakresie wody grzewczej jest Ko-
munalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej oraz zakłady 
przemysłowe wykorzystujące parę technologiczną. Sprzedaż 
ciepła z oddziału stanowi ok. 2/3 zapotrzebowania miasta 
oraz ponad 90 proc. ciepła dostarczanego odbiorcom po-
przez scentralizowaną sieć ciepłowniczą.

Elektrociepłownia Rzeszów: 
podpisano umowę 
z inżynierem kontraktu

Doradcą i inżynierem kontraktu dla budo-
wy instalacji termicznego przetwarzania odpa-
dów komunalnych w Elektrociepłowni Rzeszów 
zostało konsorcjum Grontmij Polska sp. z o.o., 
Poznań i Grontmij GmbH, Bremen. 16 stycznia 
podpisano w tej sprawie umowę.

Konsorcjum Grontmij zostało wybrane przez 
PGE GiEK S.A. na wykonawcę usługi za kwotę 
3.590.000 zł netto. Planowana w Elektrociepłowni Rzeszów 
budowa instalacji termicznego przetwarzania odpadów 
z odzyskiem energii (ITPOE) będzie posiadała docelowo moc 
przerobową na poziomie 180 tys. ton na rok zmieszanych 
odpadów komunalnych, pozostałości z sortowania zmiesza-
nych odpadów komunalnych czy komunalnych osadów ście-
kowych. - W pierwszej kolejności przewidujemy wybudowanie 
jednej linii technologicznej o rocznej przepustowości 100 tys. 
ton odpadów – informuje dyrektor Elektrociepłowni Rzeszów 
Grzegorz Gilewicz.

Realizacja umowy z inżynierem kontraktu będzie podzie-
lona na dwa etapy. W ramach pierwszego etapu zadaniem 
doradcy będzie m.in. opracowanie Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia oraz doradztwo w trakcie prowadzo-
nego postępowania o udzielenie zamówienia na wybór Ge-
neralnego Realizatora Inwestycji. - Opracowanie SIWZ będzie 
poprzedzone analizą przyjętych rozwiązań technologicznych 
pod kątem możliwości ich dodatkowego zoptymalizowania, 
szczególnie w zakresie efektywności procesu odzysku energii – 
wyjaśnia dyrektor oddziału.

Umowę podpisali dyrektor Elektrociepłowni Rzeszów 
Grzegorz Gilewicz, dyrektor techniczny Tadeusz Kępski 
oraz dyrektor Biura Regionalnego Południe Grontmij Pol-
ska sp. z o.o. Dariusz Terlecki.

Moc osiągalna w Elektrowni 
Bełchatów wzrosła do 5400 MW

Do 390 MW zwiększyła się po kompleksowej moderni-
zacji moc bloku nr 11. Został on przekazany do eksploatacji 
14 stycznia 2015 r. i od tego dnia moc osiągalna bełchatow-
skiej elektrowni wynosi 5400 MW, co stanowi około 14 pro-
cent mocy osiągalnej w polskiej energetyce zawodowej. 

Kompleksowa modernizacja bloków energetycznych 
w Elektrowni Bełchatów trwa od 2007 roku. Zmodernizowa-
no już bloki nr 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 11. Obecnie w bełchatowskiej 
elektrowni trwa rozruch bloku nr 12. W ramach programu 

będą jeszcze moder-
nizowane bloki 9 i 10.

Prąd i ciepło z odpadów
Moc elektryczna brutto pro-

jektowanej ITPOE z jedną linią 
technologiczną – przy założo-
nej kaloryczności odpadów na 
poziomie 8,5 MJ/kg – wyniesie 
7,87 MWe przy pracy w konden-
sacji (produkcja wyłącznie energii 
elektrycznej) i 4,84 MWe przy pra-
cy w kogeneracji. - Natomiast za-
kładana moc cieplna instalacji przy 
pracy w kogeneracji w warunkach 
nominalnych to 15,4 MWt – wyli-
cza główny inżynier ds. inwestycji 
i rozwoju Elektrociepłowni Rze-
szów Grzegorz Pelczar. - Proces 
termicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunal-
nych będzie odbywał się w instalacji w oparciu o sprawdzoną 
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i popartą wieloletnim doświadczeniem eksploatacyjnym tech-
nologię z zastosowaniem kotła rusztowego – wyjaśnia Grze-
gorz Pelczar.

Instalacja będzie spełniała najwyższe kryteria w zakresie 
norm ochrony środowiska oraz najlepszej dostępnej tech-
niki tzw. BAT (Best Available Techniques). - Dla zapewnienia 
najlepszych właściwości techniczno-ruchowych instalacji oraz 
wysokiej efektywności ener-
getycznej przy produkcji 
energii elektrycznej i ciepła 
oraz zgodnie z powszechną 
praktyką stosowaną w kra-
jach Europy Zachodniej, 
ITPOE będzie stanowiła 
integralną część Elektro-
ciepłowni Rzeszów – pod-
kreśla Grzegorz Pelczar. 
W Europie takie instalacje 
zlokalizowane są w obrę-
bie istniejących elektro-
ciepłowni z uwzględnie-
niem centrów miast, np. 
w Wiedniu, Brnie, Sztok-
holmie i Paryżu. - Dzięki  
bliskości rozdzielni ciepła 
oraz stacji elektroenerge-
tycznej całość wyproduko-
wanego ciepła oraz energii 
elektrycznej z odpadów 
będzie przekazywana do 
miejskiej sieci ciepłowniczej 
i systemu elektroenerge-
tycznego – dodaje Grze-
gorz Pelczar.

Zgodnie z przewidywaniami generalny realizator inwe-
stycji może zostać wybrany w I kwartale 2016 r. Okres budo-
wy tego rodzaju obiektów wynosi ok. 30-36 miesięcy.

KWB Turów

Nowy przenośnik samojezdny
26.02.2015 r. w kopalni Turów został przeprowadzony 

odbiór końcowy nowego przenośnika samojezdnego PGOT 
4500.70. Jego uroczyste przekazanie do pracy w terenie od-
było się 20 marca o punktualnie o godz. 12.00. Rozpoczęcie 
budowy nastąpiło 27.11.2012 r. i trwało przez 18 miesięcy. 
26 maja 2014 r. przenośnik został odebrany technicznie i prze-
kazany do prób eksploatacyjnych. Przenośnik wyposażony 
jest w dwa wysięgniki posadowione na platformie obrotowej 
o łącznym zasięgu 70 m. Wydajność teoretyczna maszyny to 
4.500 m3/h. Nowy przenośnik samojezdny pozwala na współ-
pracę z wszystkimi koparkami kołowymi w Kopalni Turów.

Generalnym Wykonawcą było Konsorcjum w składzie: Ko-
pex-Famago Zgorzelec i Biuro Projektowo-Techniczne SKW 
Zgorzelec.
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KWB Konin

Dolores zmodernizowana
Cennym doświadczeniem okazał się remont i moderniza-

cja Dolores, koparki SRs-1800/2, zdejmującej nadkład w od-
krywce „Jóźwin”.

Remont wymusiła konieczność dostosowania maszyny, 
pracującej wcześniej w innym klimacie i innych warunkach 

Rekultywację ostatniej części zwałowiska wewnętrznego 
rozpoczęto wiosną ubiegłego roku. Roboty techniczne i za-
biegi biologiczne wykonywano niemal równolegle, prace 
trwały do końca 2014 r. Przemieszczono masy ziemne, wy-
plantowano i wyprofilowano wierzchowinę i skarpy zwałowi-
ska. Zostały też wykonane rowy opaskowe odprowadzające 
wody powierzchniowe, nasadzenia drzew i krzewów oraz za-
biegi pielęgnacyjne. Południowa i zachodnia skarpa zbiornika 
została zadrzewiona, skarpa północna zadarniona, a wschod-
nia przygotowana pod trawiastą lub piaszczystą plażę. Pole 
Bilczew, łącznie z akwenem, ma powierzchnię 189 ha, ostat-

nio rekultywowana cześć 
zajmuje 39 ha.

- Pracujemy według me-
tody prof. Bendera, która za-
kłada czteroletnie nawożenie 
mineralne obszaru rekultywo-
wanego w kierunku leśnym. 
Stosujemy więc nawozy NPK 
i prowadzimy pielęgnację. 
Wszystkie prace wykonujemy 
zgodnie ze sztuką rekulty-
wacji biologicznej Modelu 
PAN, oczywiście z pewnymi 
niezbędnymi modyfikacjami, 
które wynikają z warunków 
gruntowych i technologicz-
nych – informuje inż. Jacek 
Stasiński, starszy inspektor 
Sekcji Ochrony Środowiska 
PAK KWB Konin S.A.

Dobre efekty przepro-
wadzanych zabiegów spra-
wiają, że nie ma problemu 
z uzyskaniem decyzji staro-
stwa powiatowego o prawi-

dłowym zakończeniu rekultywacji. Ze 135 ha poddanych na 
Bilczewie rekultywacji leśnej, już 60 ha otrzymało taką decy-
zję i jest gotowych do zbycia.

Fot. Aleksandra Krokos

urabiania, do specyfiki konińskiej odkrywki. Roboty trwały 
od sierpnia do listopada 2014 roku. Najważniejsze zadania 
dotyczyły modernizacji mechanizmu urabiania – przekładni 
napędu koła czerpakowego oraz łożyska osi tego koła.

Obserwacja pracy maszyny po remoncie wskazuje popra-
wę wydajności i mniejsze zużycie czerpaków. Założone cele 
zostały zatem osiągnięte. Więcej o modernizacji koparki na 
stronach 19-22.

Koniec rekultywacji na Bilczewie
Na polu Bilczew, stanowiącym część odkrywki „Drzewce”, 

zakończono prace górnicze i rekultywacyjne. Projekt rekul-
tywacji przewiduje kierunek leśny, rekreacyjny i wodny – na 
specjalne życzenie gminy Kramsk, w wyrobisku końcowym 
utworzony został akwen o powierzchni prawie 50 ha.
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Bezcenna górnicza krwinka

Prawie 24 litry krwi oddali uczestnicy akcji zorganizowa-
nej 13 lutego przez Klub HDK PCK im. św. Barbary, działający 
w kopalni Konin.

Akcje poboru krwi odbywają się cztery razy w roku. Gór-
niczy klub Honorowych Dawców Krwi zachęca do oddawania 
najcenniejszego leku nie tylko dorosłych, ale także młodzież. 
Sprzyja temu organizowanie akcji w Zespole Szkół Górniczo-
Energetycznych. - To dobre miejsce, bo jednocześnie propagu-
jemy ideę krwiodawstwa wśród młodzieży. W ubiegłym roku 
ZSGE zajął trzecie miejsce w województwie pod względem ilości 
oddanej krwi – mówi Andrzej Kłonica, prezes Klubu HDK PCK.

W pierwszej w tym roku akcji uczestniczyło 66 osób, 
w tym 18 uczniów ZSGE. Oddano prawie 24 litry krwi, która 
została przekazana Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Poznaniu.

Piłkarskie zwycięstwo w Kleczewie

Kleczewska hala widowiskowo-sportowa 31 stycznia była 
miejscem triumfu kopalnianej drużyny podczas XIV Turnieju 
Piłki Nożnej Oldboyów im. Władysława Egierta.

Patron imprezy był pracownikiem oddziału elektryczne-
go odkrywki „Jóźwin” i znanym propagatorem sportu. Aby 
uczcić jego pamięć, co roku w Kleczewie rozgrywany jest pił-
karski turniej oldbojów jego imienia.

Tym razem o zwycięstwo walczyło siedem zespołów: z Li-
chenia, Kleczewa, Rzgowa, Goliny, Inowrocławia, Świątkowa 
i konińskiej kopalni. To właśnie ta ostatnia drużyna okazała 
się bezkonkurencyjna, wygrywając wszystkie mecze, strze-
lając 16 bramek i tracąc tylko dwie. Turniej rozgrywany jest 
systemem każdy z każdym, wymaga więc sporego wysiłku, 
co nie jest bez znaczenia dla oldbojów. Górnicy musieli za-
tem wykazać się nie tylko umiejętnościami, ale i kondycją po-
trzebną do skutecznej walki podczas sześciu spotkań.

- W porównaniu z poprzednimi edycjami turnieju, po-
ziom był bardzo wyrównany. Najbardziej zacięty rozegraliśmy 
z Kleczewem. Zwycięstwo w turnieju to efekt całorocznej pra-
cy, cały czas trenujemy – powiedział kapitan zespołu Tomasz 
Łowiński.

Reprezentacja kopalni, tym razem wzmocniona zawod-
nikami ze współpracujących spółek oraz byłymi górnikami, 
wystąpiła w składzie: Jacek Wojdęcki (bramkarz), Tomasz 
Żynda, Dariusz Popielec, Paweł Kupiński, Krzysztof Majewski 
(król strzelców, zdobywca 10 bramek), Radosław Łukasiewicz, 
Jacek Kanclerowicz i Tomasz Łowiński.
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