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Początek roku pod znakiem
górniczych konferencji
Obecnie w Polsce i w Europie węgiel brunatny jest najtańszym paliwem do produkcji energii elektrycznej. Tendencja ta utrzyma się w długim horyzoncie czasowym, ponieważ inne paliwa energetyczne w dotychczas rozpoznanych
złożach zostaną wyczerpane. Jednak problem zabezpieczenia potrzeb energetycznych na dziś i w przyszłości jest
problemem globalnym. I nad tym tematem trzeba się głęboko pochylić. Przykładowo, spółka PGE GiEK aktualnie
realizuje dwa projekty związane z pozyskaniem koncesji na wydobywanie węgla ze złoża „Złoczew” oraz „Gubin”.
Należy jednak pamiętać, że proces inwestycyjny związany z budową odkrywek rozpocznie się dopiero po uzyskaniu
decyzji o przyznaniu koncesji na wydobywanie węgla ze złoża. Aktualnie w Złoczewie trwają analizy mające na
celu wypracowanie optymalnego modelu zagospodarowania węgla ze złoża. To jest jeden z najbardziej realnych
projektów, który będzie realizowany w najbliższym czasie.
Wracając do tytułu wstępu – 13 kwietnia br. zakończył się w Bełchatowie IX Międzynarodowy Kongres Górnictwa Węgla Brunatnego. Wzięło w nim udział ponad trzystu uczestników z kilkunastu państw, odbyły się m.in.
sesja plenarna, sesje referatowe i dyskusje dotyczące branży węgla brunatnego – jej obecnego funkcjonowania
i przyszłości. Tegoroczny kongres był doskonałą platformą budowy zrozumienia i dobrych relacji między grupami
naukowymi, zawodowymi i parlamentarnymi, zaangażowanymi w rozwój międzynarodowej branży górniczoenergetycznej. Uczestnicy kongresu potwierdzili potrzebę dalszych spotkań dla bieżącej wymiany doświadczeń
i osiągnięć branży węgla brunatnego i energetyki na nim opartej. Organizatorzy zapewnili, że niebawem podejmą
prace nad przygotowaniami X jubileuszowego górniczego spotkania.
Podsumowaniem i efektem trzydniowych obrad kongresu jest specjalna uchwała, którą publikujemy w całości
na str. 26. Uchwała zawiera kompilację wypracowanych wniosków dotyczących funkcjonowania odkrywkowego
górnictwa węgla brunatnego, które obrazują sytuację w branży, jej plany, zalecenia, ale i zagrożenia. Uchwała
kongresowa winna przyczynić się do podejmowania przez władze państwowe optymalnych decyzji dla górnictwa
węgla brunatnego i opartej na nim energetyki.
Wcześniej, bo w dniach 2-5 lutego br., w Krakowie zorganizowana została IV edycja Szkoły Górnictwa Odkrywkowego, której celem było przekazanie najnowszej wiedzy dotyczącej praktycznych zagadnień górnictwa
odkrywkowego oraz wymiana doświadczeń pomocnych przy wypracowaniu tzw. “dobrych praktyk w górnictwie”.
Relację z SGO publikujemy na str. 29-30.
Mając na względzie dobro i pozytywną wizję przyszłości naszej krajowej branży górniczej, cieszą nas słowa
Premier Beaty Szydło, która na forum międzynarodowym, podczas podpisania klimatycznego Porozumienia Paryskiego w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku (22.04.2016 r.), stwierdziła jednoznacznie,
iż podpisane porozumienie spełnia nasze oczekiwania. Jego zapisy gwarantują, że uwzględniona i zachowana zostanie
specyfika gospodarek narodowych, co nie znaczy, że nie będziemy rozwijać nowoczesnych technologii w obszarze ochrony
klimatu. Naszą specyfiką jest węgiel i w odniesieniu do niego będziemy rozwijać takie technologie.
W podobnym tonie wypowiedział się podczas bełchatowskiego kongresu Grzegorz Tobiszowski, wiceminister
energii – węgiel brunatny w polskiej energetyce od lat pełni rolę paliwa strategicznego. Dlatego należy zwiększyć
efektywność, utrzymać wysoki poziom konkurencyjności oraz uruchamiać nowe odkrywki. W tym roku, a najpóźniej
w przyszłym zapadną decyzje o nowych odkrywkach – zapewniał wiceminister. Czekamy więc na pozytywne decyzje
i wiadomości.
Redakcja WB
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Polskie górnictwo
węgla brunatnego
w 2015 roku
Sytuacja gospodarcza
Polski w roku 2015

wyraźnie osłabił się w stosunku do dolara i nieznacznie umocnił
się w stosunku do euro.

Sytuacja dotycząca krajowego
sektora wydobywczego

W 2015 roku tempo wzrostu gospodarczego było nieco szybsze niż w roku
2014. PKB zwiększył się realnie w tym
okresie o 3,6% w skali roku. Głównym
czynnikiem wzrostu był popyt krajowy.
W ubiegłym roku wg GUS polskie kopalnie wydobyW porównaniu z analogicznym okresem
ły 72,4 mln ton węgla kamiennego, wobec 73,2 mln ton rok
Adam Pietraszewski
roku poprzedniego w 2015 r. w sektorze
wcześniej. Sprzedaż tego paliwa wyniosła 73,6 mln ton, wobec
przedsiębiorstw osiągnięto wzrost pro70,3 mln ton w 2014 r., czyli więcej niż kopalnie wydobyły, co
dukcji sprzedanej przemysłu – o 4,9% (wobec 3,3% w 2014 r.);
oznacza, że zmniejszyła się ilość węgla na przykopalnianych zwawzrost wydajności pracy w przemyśle, mierzonej produkcją
łach – w 2015 roku sprzedaż węgla kamiennego była o 3,3 mln
sprzedaną na jednego zatrudnionego – o 3,3%, przy większym
ton wyższa niż przed rokiem. Jednak mimo tak dobrego uzyskao 1,5% przeciętnym zatrudnieniu i wzroście przeciętnego mienego wyniku sprzedażowego, górnictwo węgla kamiennego
sięcznego wynagrodzenia brutto – o 2,6%. W 2015 r. zwiększyło
zamknęło ubiegły rok stratą, której wielkość szacowano wczesię przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw, a liczba
śniej na ponad 2 mld zł. Powodem spadku przychodów były
bezrobotnych była mniejsza niż przed rokiem. Odnotowano
znacząco niższe ceny – średnia cena zbytu węgla zmniejszyła się
spadek liczby bezrobotnych zarejestrowanych w końcu grudnia
w ubiegłym roku o blisko 6,3%, z 275,93 zł do 258,58 zł za tonę
2015 r. w porównaniu z analogicznym okresem roku 2014 – do
(o 17,35 zł). Średnia strata kopalń na każdej tonie węgla wyniosła
poziomu 1.563 tys., tj. o ok. 262 tys. bezrobotnych osób mniej.
w ubiegłym roku 26,81 zł. To różnica między średnim kosztem
Obniżona została stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec grudnia 2015 r. o 1,6%. w porównaniu z grudniem 2014 r., tj. do poziomu 9,8%.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie nominalne brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło
4.121 zł (wzrost o 3,5% w ujęciu nominalnym).
W roku 2015 nastąpił spadek cen w produkcji
sprzedanej przemysłu – o 2,2% (w tym w górnictwie o 3,9%, przetwórstwie przemysłowym
o 2,6%, przy wzroście w sekcjach związanych
z wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię
elektryczną oraz dostawą wody). Inflacja mierzona wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych była o 0,9% niższa niż przed rokiem.
W okresie styczeń – listopad 2015 r. realizacja
dochodów wyniosła 88,8%, a wydatków 87,4%
zaplanowanych w Ustawie, natomiast deficyt
budżetowy wyniósł 36,1 mld zł. Rada Polityki
Pieniężnej tylko raz, w marcu 2015 r., obniżyła
Rys. 1. Wydobycie węgla kamiennego, węgla brunatnego i gazu ziemnego
stopy procentowe. Na rynku walutowym złoty
za okres styczeń – grudzień 2014/2015 r.
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elektrycznej wyniosła
164,7 TWh, co oznacza,
że była o 3,6% wyższa
niż w analogicznym
okresie 2014 roku. Natomiast zużycie energii
elektrycznej w Polsce
w 2015 roku wyniosło
164,3 TWh i również
zanotowano przyrost
względem poprzedniego okresu o 2%. W 2015
roku wysłaliśmy za granicę 14,7 TWh energii
elektrycznej (ok. 9% krajowej produkcji), a pobraliśmy od krajów sąsiadujących 14,4 TWh.
W wyniku spadku cen
energii na polskiej
giełdzie, udało się poRys. 2. Zużycie węgla kamiennego i brunatnego w elektroenergetyce cieplnej zawodowej i średnia wartość
wrócić krajowej eneropałowa węgla brunatnego i kamiennego za okres styczeń – grudzień 2014/2015 r.
getyce na pozycję eksportera energii netto (mniej opłacało się importować energię),
wydobycia tony węgla a średnią ceną jej sprzedaży. Większość
bowiem w 2014 roku, jedyny raz po 1990 roku, sytuacja była
sprzedanego w kraju węgla kamiennego – prawie 37 mln ton,
odwrotna – pobór z zagranicy był o 2 TWh wyższy.
trafiła do energetyki, ponad 10 mln ton do koksowni, prawie
4,5 mln ton do ciepłowni, a pozostała część do innych odbiorNa tle trwającego w polskiej gospodarce ożywienia warto
ców krajowych.
zwrócić uwagę na wyniki sektora energii i paliw oraz udziału węgla brunatnego w zaopatrzeniu energetycznym kraju. Za okres
Nieznacznie zwiększył się udział węgla kamiennego w krapierwszych 9 miesięcy 2015 roku odnotowujemy wzrost zużyjowej produkcji energii, natomiast zmalał węgla brunatnego
cia energii pierwotnej ogółem w stosunku do roku 2014 o 1,5%.
i gazu. Wydobycie węgla kamiennego, węgla brunatnego i gazu
Węgiel kamienny i brunatny w ogólnym zużyciu nośników enerziemnego za okres styczeń – grudzień 2014/2015 r. przedstawia
gii pierwotnej nadal przeważa, i względem roku poprzedniego
rysunek nr 1.
zwiększyło się nieznacznie ich zużycie o 0,6%. Jednak w strukKrajowy bilans energii elektrycznej za dwanaście miesięcy
turze wykorzystania względem pozostałych paliw ich udział
ubiegłego roku przedstawia się następująco. Produkcja energii
w III kwartale roku 2015 r. wynoszący 56,7% zmniejszył się w po-

Rys. 3. Produkcja energii elektrycznej (GWh) w elektrowniach krajowych, wielkości wymiany energii elektrycznej z zagranicą i krajowe
zużycie energii za okres styczeń – grudzień 2014/2015 r.
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równaniu do roku 2014, w którym osiągał poziom 57,3% całkowitego zużycia (dynamika r/r. 98,9%). Nadal dominuje udział węgla kamiennego wynoszący 43,5%, jednak jego wykorzystanie
w porównaniu do roku 2014 ulega zmniejszeniu o 0,7% w strukturze ogółem. Wzrost zużycia obserwowany jest w przypadku
energii pozyskanej z paliw ciekłych o 5,6%, gazowych o 3,5%
oraz z nośników energii pierwotnej takich jak energia z wiatru
i wody, która ulega zwiększeniu w porównaniu do roku 2014
o 14,2%. Zużycie węgla brunatnego jest umiarkowanie stabilne,
a jego udział w ogólnym bilansie nośników energii nieznacznie
zmniejszył się o 1,5% z porównywalnym okresem trzech kwartałów 2014. Zamieszczone na rysunku nr 4 dane obrazują zmiany
w zużyciu nośników energii pierwotnej na przestrzeni opisywanego okresu w Polsce.

nego ogółem (-1,2%) dostarczanego do współpracujących z kopalniami – elektrowni. Biorąc pod uwagę to, iż sprzedaż węgla
przekłada się bezpośrednio na stronę przychodową funkcjonujących zakładów wydobywczych, jest to okoliczność niekorzystna. Nieznacznie w analizowanym okresie wzrosła wielkość
zebranego nadkładu (0,1%), jak również wielkość zużycia energii wykorzystywanej w procesach wydobywczych (3,6%). W tym
samym czasie następuje również spadek tych determinantów,
które bezpośrednio wpływają na istotny wzrost kosztów działalności kopalń – czyli zmniejszenie ilości wypompowanej wody
z odkrywek (-1,0%) oraz znaczny spadek zatrudnienia (-17,2%).
Przedstawione dane o wydobyciu węgla i zaopatrzeniu elektrowni w paliwo wskazują, że górnictwo węgla brunatnego ma
stabilną pozycję w krajowym systemie wytwarzania energii elek-

Rys. 4. Zużycie energii pierwotnej w Polsce za okres styczeń – wrzesień 2014/2015 r. wg nośników w mln ton węgla ekwiwalentnego.

Wyniki produkcyjne branży węgla
brunatnego uzyskane w roku 2015
Poniższe informacje przedstawiają całokształt działalności
branży za 12 miesięcy 2015 r. i opierają się na wąskiej grupie
wskaźników produkcyjnych. Niniejszy materiał służy ocenie
bieżących wskaźników produkcyjnych, wraz z porównaniem ich
do danych historycznych z roku 2014. Przytoczone dane służą
ocenie dynamiki wzrostu w poszczególnych kopalniach. Tak
zaprezentowany dokument nie ma na celu porównania wyników produkcyjnych czterech funkcjonujących kopalń (mimo,
że działają w tej samej branży), bowiem jest to proces niemożliwy do przeprowadzenia z uwagi na odmienne uwarunkowania
złożowe, geotechniczne, przestrzenne i środowiskowe. Różnice 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.
W przeciągu całego 2015 roku, w krajowej branży wydobywczej węgla brunatnego w porównaniu do okresu roku 2014,
odnotowujemy dalszy spadek ilości wydobytego węgla brunat-
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trycznej. Zapewnienie i utrzymanie tej pozycji jest rezultatem
wieloletniego dostosowywania kopalń do wymogów wolnego
rynku i dokonywanie przekształceń organizacyjnych zapewniających konkurencyjność i opłacalność produkcji. Czynniki takie
jak konkurencja, polityka cenowa i koszty wydobycia węgla nabrały obecnie decydującego znaczenia. Znajduje to potwierdzenie w takich wskaźnikach charakteryzujących wyniki osiągane
w poszczególnych kopalniach i w przekroju całego górnictwa
jak dokonujące się zmiany w racjonalizacji zatrudnienia i wydajności pracy, czy też w przedsięwzięciach ograniczających koszty
wydobycia węgla. Równocześnie pogarszają się naturalne warunki eksploatowania złóż. Wciąż na wysokim poziomie znajdują
się wskaźniki obrazujące wielkości zbieranego nadkładu do węgla, nadal pompuje się ogromne ilości wody z odkrywek, wydłużają się drogi transportu węgla i nadkładu, wyczerpują się złoża
– a udostępnianie nowych graniczy z niemożliwością. Maszyny
wydobywcze wymagają napraw i modernizacji, a wszystko to razem prowadzi do wzrostu energochłonności i wzrostu kosztów
działalności zakładów funkcjonujących obecnie w sektorze wydobywczym węgla brunatnego. Zawarte w opracowaniu dane
ilustrują przekrój całej branży i wskazują główne czynniki powodujące rosnące obciążenia przypadające na każdą tonę wydobywanego węgla, którego sprzedaż w ostatnich latach z trudem
utrzymuje się na wyrównanym poziomie.
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Wydobycie węgla
W 2015 roku kopalnie węgla brunatnego wydobyły łącznie
63.055 tys. ton węgla, tj. o 1,2% mniej niż w tym samym okresie
roku poprzedniego. Z ogólnej ilości wydobytego węgla elektrownie odebrały 62.148 mln ton (98,5% wydobycia), pozostała
reszta w postaci węgla sortowanego przeznaczona była na własne potrzeby kopalń i na zaopatrzenie rynku lokalnego. Zmniejszenie wydobycia węgla szło w parze ze zmniejszonym zapotrzebowaniem elektrowni, a główną przyczyną tego stanu rzeczy był
niewątpliwie przyrost mocy w źródłach odnawialnych – przede
wszystkim w elektrowniach wiatrowych (na koniec roku ARE odnotowało moc zainstalowaną w samych wiatrakach na poziomie
4.884 MW, a dodatkowo OZE ma pierwszeństwo w dostępie do
systemu elektroenergetycznego – najniższe koszty zmienne)
oraz stosunkowo ciepłą temperaturą w okresie zimowym, co
z kolei skutkowało znaczącym zmniejszeniem produkcji w elektrowniach konwencjonalnych. Wielkość dostaw węgla do poszczególnych elektrowni była zróżnicowana, co dla kopalń bezpośrednio zależnych od bieżącego zapotrzebowania elektrowni,
ma wpływ na poziom wydobycia węgla. Poniżej przedstawiono
łączne wydobycie węgla i dostawy do elektrowni w poszczególnych kopalniach węgla brunatnego za okres ostatnich 6 lat, tj. od
2010 do 2015 r. (Rys. 4.)
Największy udział w całkowitym wydobyciu węgla brunatnego za rok 2015 w kraju, przypada kopalni Bełchatów, która
uzyskała w tym okresie wynik produkcyjny na poziomie ponad
42 milionów ton (dynamika wydobycia r/r 99,2%). Kopalnia

w ogólnym wydobyciu 6,8% rynku (dynamika wydobycia r/r
97,1%). Najtrudniejsza sytuacja na chwilę obecną ma miejsce
w kopalni Turów. Na przestrzeni ostatnich 3 lat wydobycie węgla
zmniejszyło się o ponad 3 miliony ton. Podstawową przyczyną
jest zmniejszone zapotrzebowanie na węgiel, która ma związek
z modernizacją elektrowni i nierozpoczętą budową nowego bloku energetycznego w elektrowni Turów. Przesuwające się terminy rozpoczęcia inwestycji związanej z budową nowego bloku
powodują, że kopalnia ma istotne problemy z udostępnianiem
zalegającego w złożu węgla i zapewnieniem zdolności wydobywczej na odpowiednim – optymalnym dla siebie poziomie.
Kopalni Turów, w której w ubiegłym roku wydobyto 7,3 mln ton,
przypadł 11,6% udział w produkcji (dynamika wydobycia r/r
96,5%). Jak można zauważyć po osiągniętych wynikach poszczególnych kopalń, wszystkie kopalnie wydobyły w roku 2015 mniej
węgla względem poprzedniego analizowanego okresu.

Zbieranie nadkładu
W 2015 r. zebrano w czterech największych kopalniach
w kraju łącznie 275,5 mln m3 nadkładu (dynamika w nadkładzie
r/r 100,1%). Średni wskaźnik (N:W) określający ilość m3 nadkładu
jaka musi być usunięta dla umożliwienia wydobycia 1 tony kopaliny za opisywany okres wyniósł 4,3 m3/t, i jest on tożsamy do
wyniku uzyskanego w poprzednim roku.
W PGE GiEK S.A. O/KWB Bełchatów wskaźnik N:W za 12 miesięcy ub.r. wyniósł 2,8 m3/t. Mimo, iż najkorzystniejszą wartość

Rys. 5. Łączne wydobycie węgla i dostawy do elektrowni w poszczególnych kopalniach węgla brunatnego za okres od 2010 r. do 2015 r.

Bełchatów jest niekwestionowanym liderem krajowej branży,
z udziałem w wydobyciu węgla brunatnego w kraju na poziomie
66,7% ogólnego wydobycia. Udział kopalni Konin w ogólnym
wydobyciu w omawianym okresie, przy wielkości produkcyjnej
9,3 mln ton – wynosił 14,8% (dynamika wydobycia r/r 99,7%).
W tym samym okresie wynik uzyskany przez kopalnię Adamów
na poziomie 4,2 mln ton węgla pozwolił kopalni osiągnąć udział

tego parametru posiada kopalnia umiejscowiona w centrum
kraju (N:W w kopalni Bełchatów poniżej średniej w branży),
uległ on jednak pogorszeniu w stosunku do roku poprzedniego (dynamika r/r: 112,0%). Kolejną kopalnią, w której wskaźnik
N:W w analizowanym okresie wzrósł z 6,4 m3/t do 6,9 m3/t jest
PGE GiEK S.A. O/KWB Turów (dynamika r/r: 107,8%). W obu przypadkach wzrost wskaźnika jest spowodowany większą ilością
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Rys. 6. Poziom wydobycia węgla i zbierania nadkładu w kopalniach węgla brunatnego na przestrzeni
dwunastu miesięcy roku 2014 i 2015 r.
usuniętego nadkładu, przy nieznacznym zmniejszeniu w tym
samym okresie wydobytego węgla. W pozostałych dwóch kopalniach (w których wskaźnik N:W należy do najwyższych w branży)
uległ on nieznacznej poprawie i przedstawiał się następująco:
PAK KWB Konin S.A. uzyskała wskaźnik N:W 7,7 m3/t (dynamika
r/r: 86,5%). Kopalnia PAK KWB Adamów S.A. za rok ubiegły osiągnęła wskaźnik: 7,4 m3/t (dynamika r/r: 98,6%). Blisko trzykrotnie
wyższy wskaźnik N:W w odkrywkach konińskich w porównaniu
do złóż bełchatowskich wskazuje na istotne zróżnicowanie warunków złożowych w poszczególnych rejonach wydobycia węgla i wynikającą stąd skalę utrudnień.

Odprowadzanie wody z odkrywek
W roku 2015 roku wypompowano z odkrywek łącznie ponad 490 mln m3 wody, co w przeliczeniu ilości wypompowanej
wody na ilość urobionej masy pozwoliło uzyskać wskaźnik informujący, że na każdy metr sześcienny urobionej masy przypadało średnio 1,4 m3 wody. W porównaniu do roku poprzedniego
wskaźnik ten uległ poprawie (dynamika r/r: 93,3%). W analizowanym okresie ilość pompowanej wody w kopalniach uległa
nieznacznemu zmniejszeniu o 0,1%, głównie z powodu mniej-

Rys. 7. Ilość wypompowanej wody oraz wskaźniki zawodnienia w poszczególnych kopalniach węgla brunatnego
za okres styczeń – grudzień 2014/2015 r.
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Rys. 8. Zużycie energii elektrycznej oraz wskaźniki energochłonności w poszczególnych kopalniach węgla brunatnego
za okres styczeń – grudzień 2014/2015 r.
szego odwadniania odkrywek w kopalni Turów (dynamika r/r:
78,5%), Bełchatów (dynamika r/r: 96,5%) oraz Konin (dynamika
r/r: 97,7%). W przeciwieństwie do wymienionych kopalń, jedynie
w kopalni Adamów ilość pompowanej wody w roku ubiegłym
uległa zwiększeniu (dynamika r/r: 107,3%). Wskaźniki charakteryzujące stopień zawodnienia złoża są mocno zróżnicowane
w poszczególnych odkrywkach, co przedstawia rys. 7. Porównując skrajne uzyskane wskaźniki zawodnienia w poszczególnych
kopalniach można zauważyć, że w kopalni Adamów ów wskaźnik jest 18,5 razy większy niż wskaźnik uzyskany w tym samym
okresie w kopalni Turów. Odprowadzanie wody z odkrywek jest
istotnym czynnikiem obciążającym węgiel, jednak ilość pompowanej i odprowadzanej z odkrywki wody nie zależy wprost od
ilości wydobytego węgla. Ten parametr jest pochodną naturalnych warunków hydrogeologicznych złoża oraz wielkości i głębokości wyrobiska górniczego. Pompowanie wody z odkrywki
jest procesem ciągłym, wysoce energochłonnym, a więc istotnie
obciążającym koszty wydobycia węgla.

bywczym ogółem w branży za 12 miesięcy roku 2015 wyniosło
1.951,4 GWh, i w porównaniu z rokiem 2014 uległo zwiększeniu
o 3,6%. Wskaźnik jednostkowy zużycia energii na masę uległ
zwiększeniu ogółem dla kopalń 3,5%, i wyniósł w omawianym
przedziale czasowym 5,9 kWh/m3. Poddając ocenie poszczególne kopalnie pod względem wskaźnika energochłonności na jednostkę masy należy zauważyć, że najniższą wartość wskaźnik ten
osiągnął w kopalni Adamów: 4,1 kWh/m3 (dynamika r/r: 97,6%),
przy zmniejszonej urobionej masie o 4,8%, jak również w kopalni Konin: 4,3 kWh/m3 (dynamika r/r: 102,3%), przy zmniejszonej urobionej masie o 12,1%. W kopalni Turów zużycie energii
elektrycznej na masę zwiększyło się i wyniosło 5,3 kWh/m3 (dynamika r/r: 108,1%) – przy urobionej masie całkowitej zwiększonej w stosunku do roku 2014 o 3,4%. W kopalni Bełchatów
wskaźnik energochłonności na jednostkę masy w porównaniu
do roku 2014 był niezmienny i wyniósł 7,3 kWh/m3, przy czym
został on osiągnięty przy zwiększonej urobionej masie o 7,4%.
Zużycie energii elektrycznej oraz wskaźniki energochłonności
w poszczególnych kopalniach węgla brunatnego za 12 miesięcy
w latach 2014-2015 przedstawia rys. 8.

Gospodarka energetyczna
Wielkość zużycia energii elektrycznej, podobnie jak wydajność pracy, jest dobrym miernikiem efektywności działalności
górniczej. Procesy technologiczne stosowane w górnictwie odkrywkowym są wysoce energochłonne. Zarówno urabianie jak
i odstawa urobionych mas nadkładu i węgla po wydłużających
się drogach transportu są procesami wysoce energochłonnymi
i mają wysoki udział w kosztach wydobycia węgla. W celu ograniczania skutków nadmiernego wzrostu kosztów podejmowane
są odpowiednie działania, a ich główny rezultat ilustrują przykładowo dane o zużyciu energii elektrycznej przypadającej na jednostkę urobionej masy, czy wskaźniki wzrostu wydajności pracy.
Zużycie energii elektrycznej wykorzystanej w procesie wydo-

Wydajność pracy
Czynnikiem najwyraźniej rzucającym się w oczy, mającym
bezsporny wpływ na poprawę efektywności ekonomicznej kopalni, jest osiągnięty wzrost wydajności pracy. W omawianym
czasie zatrudnienie średnioroczne ogółem w kopalniach zmniejszyło się o prawie 2 tysiące pracowników, czyli o jedną piątą.
Wzrost wydajności o 20,7% do roku poprzedniego, mierzony
urobkiem masy całkowitej, tłumaczy się nieznacznie mniejszą
ilością wydobytego węgla (-1,2%) i podobną wielkością zebranego nadkładu do roku poprzedniego (0,1%), przy znacznie
zmniejszonej ilości zatrudnionych w kopalniach pracowników.
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Rys. 9. Zatrudnienie oraz wskaźniki wydajności pracy w poszczególnych kopalniach węgla brunatnego
za okres styczeń – grudzień 2014/2015 r.
W roku 2015 w kopalni Konin średnie zatrudnienie wyniosło
1.208 pracowników, a wskaźnik wydajności zatrudnienia w „masie” wyniósł 66,9 tys. m3/pracownika i był wyższy od wskaźnika
uzyskanego w roku 2014 (dynamika r/r: 163,5%). W kopalni Adamów wskaźnik wydajności w „masie” przy średnim zatrudnieniu
na koniec roku wynoszącym 472 pracowników, zwiększył się
w porównaniu do roku 2014 (dynamika r/r: 189,1%), uzyskując
wskaźnik 75,1 tys. m3/pracownika. W Bełchatowie wskaźnik wydajności w „masie” za 2015 r. również polepszył się w stosunku
do poprzedniego okresu wzrósł do 29,8 tys. m3 na pracownika

(dynamika r/r: 113,3%). W Kopalni Turów, w tym samym okresie
wskaźnik ten przedstawiał się na poziomie 21,3 tys. m3 urobionej
masy całkowitej na pracownika wobec 19,1 tys. m3/pracownika
uzyskanego w 2014 r. (dynamika r/r: 111,5%). Wydajność pracy
w „węglu” na zatrudnionego za 12 miesięcy 2015 r. w branży również się polepszyła w porównaniu do omawianego okresu roku
2014 i wynosiła 6,5 tys. ton/prac. Wskaźniki wydajności pracy
w poszczególnych kopalniach węgla brunatnego za 12 miesięcy
w latach 2014-2015 przedstawia rys. 9.

Rys. 10. Zatrudnienie oraz wskaźniki wydajności pracy w poszczególnych kopalniach węgla brunatnego
za okres styczeń – grudzień 2010/2015 r.
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Poddając dodatkowej analizie danych wydajnościowych
pracy za ostatnie 6 lat okazuje się, że cała branża zwiększyła wydajność pracy mierzoną urobkiem masy całkowitej przypadającej na jednego pracownika w stosunku do danych uzyskanych
w roku 2010 o 207,8%, natomiast wydajność pracy w węglu
na jednego zatrudnionego w stosunku do danych uzyskanych
w roku 2010 wzrosła o 191,1%. Tak znaczne i pozytywne różnice uzyskane we wskaźnikach wydajnościowych pracy zarówno
w „masie”, jak i w „węglu” są wynikiem nie tylko wzrostu wyników
produkcyjnych uzyskanych w stosunku do roku 2010 (w omawianym okresie wydobyto o 6,6 mln ton mniej węgla brunatnego oraz usunięto o 52,9 mln m3 mniej urobionej masy), ale

wodowe opalane są głównie węglem kamiennym i brunatnym.
Zaledwie 10% mocy przypada na elektrownie nie cieplne (węglowe). W 2015 roku produkcja energii elektrycznej w Polsce
była większa niż w 2014 roku o 3,6%, a zużycie tejże energii było
większe niż w 2014 o 2%. Elektrownie zawodowe i elektrociepłownie na węgiel kamienny wyprodukowały w ubiegłym roku
76,5 TWh energii, czyli łącznie o 2,8% więcej niż w 2014. Produkcja elektrowni na węgiel brunatny wyniosła w minionym roku
52,9 TWh, co oznaczało spadek o 1%. w porównaniu z rokiem
poprzednim. Z kolei elektrownie wiatrowe wytworzyły w 2015
roku 10,8 TWh energii, co oznaczało wzrost w porównaniu z produkcją w 2014 roku o 40,7%.

Rys. 11. Produkcja energii elektrycznej w Polsce wg rodzaju jednostek wytwórczych za okres styczeń – grudzień 2014/2015 r. (GWh).
przede wszystkim zmniejszeniu w tym okresie o przeszło 40%
stanu zatrudnienia. Zatrudnienie oraz wskaźniki wydajności
pracy w poszczególnych kopalniach węgla brunatnego za okres
styczeń – grudzień 2010/2015 r. przedstawia rys 10. Największy
odpływ kadry zawodowej zauważamy w kopalni Adamów i Konin, w których ogółem ze stanu osobowego z roku 2010 pozostała w zatrudnieniu niespełna 1/3 załogi (głównie w wyniku wydzielenia części remontowej i innych obszarów funkcjonalności
zakładów do spółek córek realizujących swoje zadania w Grupie
PAK). W kopalniach Bełchatów i Turów również następuje spadek
zatrudnienia w omawianym okresie, jednak w przeciwieństwie
do wspomnianych zakładów z Adamowa i Konina, obniżenie
stanu osobowego przebiegło mniej drastycznie i równomiernie
– bowiem o niespełna 30%.

Produkcja energii elektrycznej za okres styczeń – grudzień
2015 r. ukształtowała się na poziomie 164.707,1 GWh, z tego:
• przedsiębiorstwa wytwórcze energetyki zawodowej wyprodukowały 147.114,9 GWh, tj. o 1,9% więcej niż w tym samym
okresie 2014 r. (89,6% udział w ogólnej produkcji energii elektrycznej),
• elektrownie przemysłowe wyprodukowały 8.350,8 GWh,
tj. o 5,2% więcej niż w 2014 r. (5% udział w ogólnej produkcji
energii elektrycznej),
• pozostałe elektrownie niezależne wyprodukowały 9.241,3 GWh,
tj. o 38,5% więcej niż w roku poprzednim (5,6% udział w ogólnej
produkcji energii elektrycznej).

Wykorzystanie węgla brunatnego
w elektroenergetyce w 2015

Moc zainstalowana elektrowniach krajowych na koniec roku
2015 r. wynosiła 40.273 MW, w tym w elektrowniach zawodowych cieplnych i elektrociepłowniach – 34.989 MW, co stanowi
86,8% ogólnej mocy zainstalowanej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym.

Polska elektroenergetyka opiera tradycyjnie swój rozwój na
rodzimych paliwach stałych. Elektrownie i elektrociepłownie za-

W Polsce dominują elektrownie wytwarzające energię elektryczną ze spalania węgla kamiennego i brunatnego. W porównaniu do 2014 r. nastąpiło minimalne zmniejszenie mocy osią-
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Tabela 1. Moc osiągalna i zainstalowana (dane na koniec 2015 r.).
Moc elektryczna osiągalna

Moc elektryczna zainstalowana

[MW]

Dynamika
w % do roku
poprzedniego

[MW]

Dynamika
w % do roku
poprzedniego

OGÓŁEM

39.937,6

103,0

40.273,1

102,44

Elektrownie zawodowe cieplne

29.823,0

99,5

30.063,0

98,7

- na węglu brunatnym

9.337,1

100,5

9.242,9

100,2

- na węglu kamiennym

14.817,0

99,4

14.939,0

97,8

911,0

98,7

933,2

100,53

Elektrownie zawodowe wodne

2.284,3

100,5

2.217,8

100,5

Elektrociepłownie

4.753,9

98,0

4.926,5

98,1

Elektrownie przemysłowe

1.923,9

109,9

2.052,1

109,8

Elektrownie niezależne pozost.

4.116,8

129,6

4.123,7

129,5

OZE – elektrownie wiatrowe

4.877,1

126,4

4.884,0

126,3

Wyszczególnienie

z tego:

- gazowe

Źródło: ARE SA

galnej w tych jednostkach. Najwyższą dynamiką wzrostu mocy
charakteryzowały się źródła energii odnawialnej, które zanotowały wzrost o ok. 21,7%. Przy czym moc osiągalna w samych
źródłach wiatrowych wzrosła w 2015 r. o ok. 26,3%. Produkcja

energii elektrycznej za okres styczeń – grudzień 2014/2015
w podziale na produkcję energii elektrycznej pochodzącej
z elektrowni cieplnych i pozyskanej ze źródeł odnawialnych
przedstawia rys. 12.

Rys. 12. Produkcja energii elektrycznej w GWh za okres styczeń – grudzień 2014/2015 w podziale na produkcje w elektrowniach cieplnych
i pozyskanych źródeł odnawialnych.
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Udział energii pozyskanej z węgla brunatnego w produkcji energii elektrycznej ogółem w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym, za 12 m-cy 2015 rok w porównaniu do roku 2014 uległ zmniejszeniu o 1%. Wykorzystanie węgla
brunatnego w produkcji energii
utrzymuje się na poziomie 32,1%.
Udział energii elektrycznej wytworzonej z węgla brunatnego w elektrowniach zawodowych cieplnych
również uległ zmniejszeniu o 2,8%
w omawianym okresie z 39,3% w roku 2014 do 38,2% w roku 2015.
Rys. 13. Struktura zużycia paliw podstawowych w elektroenergetyce zawodowej
za okres styczeń – wrzesień 2014/2015 r.
Moc zainstalowana elektrowniach zawodowych na węglu
brunatnym wyniosła na koniec 2015 roku 9.242 MW, a to oznacza
prawie 23% udział w ogólnej mocy zainstalowanej w KSE w badanym okresie. Przyglądając się osiąganym wielkościom techniczno-ekonomicznym elektrowni cieplnych zawodowych za ubiegły
rok należy wyraźnie podkreślić, iż z pośród wszystkich funkcjonujących jednostek wytwarzania energii elektrycznej w kraju – elektrownie na węglu brunatnym charakteryzują się najdłuższym czasem wykorzystania mocy osiągalnej wynoszący za okres 12 m-cy
2015 r. 5,7 tys. godzin. W porównaniu: w elektrowniach na węglu
kamiennym czas wykorzystania mocy wynosił 4,1 tys. godzin,
a w elektrociepłowniach na węglu kamiennym 2,5 tys. godzin
(średnia czasu wykorzystania mocy osiągalnej w elektrowniach
cieplnych zawodowych w badanym okresie wynosiła 4,6 tys. godzin). Relacja ta potwierdza wyższą niż przeciętna efektywność
wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach na węglu brunatnym i powoduje, że jest ona tańsza niż wytwarzana w elektrowniach zawodowych na bazie węgla kamiennego.

Przegląd sytuacji górnictwa
węgla brunatnego w krajach
Unii Europejskiej
Zamieszczoną poniżej sytuację produkcyjną w okresie od
stycznia do czerwca 2015 r. w grupie głównych wydobywców węgla brunatnego opracowano na podstawie raportów
przedkładanych przez członków Europejskiego Stowarzyszenia Paliw Stałych EURACOAL w Brukseli. Członkami Euracoal są
wszystkie kraje, w których wydobywa się węgiel kamienny lub
brunatny. Raporty zawierają najistotniejsze wydarzenia w sektorach górnictwa i elektroenergetyki tych krajów i są prezentowane na corocznych posiedzeniach Zgromadzenia Ogólnego i Komitetu Wykonawczego – organów EURACOAL.

Rys. 14. Wydobycie węgla brunatnego, kamiennego oraz import węgla kamiennego
w krajach Unii Europejskiej za okres styczeń – czerwiec 2014/2015.

Jak wskazują zaprezentowane
dane, węgiel brunatny mimo odnotowanego 3% spadku w wielkości
wydobycia ogółem w krajach Unii
Europejskiej, nadal posiada stabilną pozycję, głównie w produkcji
energii elektrycznej. 82% całkowitej
produkcji węgla brunatnego w UE
koncentruje się w Niemczech, Grecji, Polsce i Czechach, co obrazuje
rysunek nr 15.
Znaczący dla gospodarki energetycznej UE jest udział energii elektrycznej wytworzonej na bazie tego
nośnika w całkowitej produkcji elektroenergii wymienionych krajów
– bowiem aż w 91,5% wydobytego
w Europie węgla brunatnego trafiła
do energetyki (176,8 mln ton), przykładowo w Polsce, Rumunii, Sło-

13

Węgiel Brunatny 1 (94) 2016 r.

PPWB

rowca – przykładowo w 2013 roku Niemcy wydobyły 183 mln ton węgla brunatnego, i z takim wynikiem uplasowały się przed Chinami – 147 mln ton,
Rosją – 73 mln ton, i USA – 68,8 mln ton). Rezerwy
węgla brunatnego w Niemczech szacowane są na
35 mld ton. Wydobywa się go w czterech zagłębiach górniczych:
• Reńskim Zagłębiu w Nadrenii Północnej-Westfalii (53% niemieckiego wydobycia w 2013 roku),
prowadzonym przez niemiecki koncern RWE;
• Łużyckim Zagłębiu w Brandenburgii (35% niemieckiego wydobycia w 2013 roku), prowadzonym przez szwedzki Vattenfall;
• Środkowoniemieckim Zagłębiu w Saksonii (11%
niemieckiego wydobycia w 2013 roku), prowadzonym przez czeski EP Energy;
• Zagłębiu Helmstedt na pograniczu SaksoniiAnhalt i Saksonii (1% niemieckiego wydobycia w 2013 roku), prowadzonym przez czeski
EP Energy.
Na podstawie krótkiego przeglądu sytuacji
w sektorze węgla brunatnego w UE należy założyć, że węgiel brunatny w krajach południowowschodniej Europy jeszcze przez wiele lat będzie
w sposób opłacalny eksploatowany z rodzimych zasobów.
W sektorze wytwarzania energii elektrycznej większości krajów
członkowskich Euracoal węgiel brunatny odgrywa znaczącą rolę,
na co wskazuje struktura zużycia nośników energii w produkcji
elektryczności. Energia z węgla brunatnego jest tania, a elektrownie na węgiel brunatny w większości tych krajów pełnią rolę
elektrowni podstawowych w systemie elektroenergetycznym,
czyli pracujących bez przerwy ze stałym obciążeniem i odpo-

Rys. 15. Udział procentowy poszczególnych państw europejskich w strukturze
wydobycia węgla brunatnego ogółem za okres styczeń – czerwiec 2015.
wacji, Bułgarii i na Węgrzech minimum 95% wydobycia węgla
brunatnego zasila w paliwo elektrownie, natomiast w Słowenii
93,7%; w Grecji 90,7%; w Czechach 78,1%. Niemieckie kopalnie
zasilają współpracujące z nimi elektrownie w 89,8%. Ze struktury
zużycia nośników energii wyciągamy wniosek, że blisko połowę
węgla brunatnego jaki zużywa cała Unia Europejska wydobywana i spalana jest w Niemczech (należy podkreślić, że niemiecka
gospodarka jest największym na świecie konsumentem tego su-

Rys. 16. Wydobycie węgla brunatnego (mln ton) w poszczególnych krajach UE za okres styczeń – czerwiec 2014/2015.
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Rys. 17. Wydobycie węgla brunatnego i kamiennego w poszczególnych krajach UE za okres styczeń – czerwiec 2015.
wiadają za stabilność systemu elektroenergetycznego. Polska
posiada duże zasoby węgla kamiennego oraz ogromne zasoby
węgla brunatnego. Jesteśmy jednym z najbardziej niezależnych
energetycznie krajów w Unii Europejskiej. Z punktu widzenia
rozwoju gospodarki kraju jedyną naszą powinnością w tych
okolicznościach jest inwestowanie w technologie zapewniające
nam energię z surowców i zasobów, które mamy u siebie, i z których możemy do woli korzystać – co ku ogólnemu zadowoleniu
osób związanych z krajową energetyką konwencjonalną daje się
coraz wyraźniej słyszeć ze strony obozu obecnie rządzącego podzielającego ten pogląd.
Jednak od kilku lat obserwowane mniejsze lub większe zawirowania gospodarcze wraz z nadmierną podażą węgla spowodowały wiele niekorzystnych konsekwencji dla państw członkowskich UE w postaci spadających cen węgla oraz rywalizacji
cenowej importowanego węgla z lokalną produkcją węgla w UE
przeznaczonego do produkcji energii elektrycznej.
Obecnie zauważalna recesja obejmująca swym zasięgiem
wszystkie rynki węglowe w Europie, spowodowana jest trzema
głównymi czynnikami:
- niskimi cenami węgla na świecie, ze względu na nadprodukcję tego surowca,
- niskimi cenami energii elektrycznej spowodowanymi subsydiowanymi źródłami energetyki odnawialnej,
- oraz presją regulacyjną – na obniżenie negatywnego wpływu
energetyki na zdrowie (dyrektywa IED) oraz środowisko (system EU ETS) zwiększająca koszty wykorzystania paliw kopalnych, a w szczególności węgla do celów energetycznych.

lejne, coraz niższe progi – w styczniu 2014 r. próg ten wynosił:
60 USD za tonę, w styczniu 2015 r. – próg 50 USD za tonę, a obecnie, w przypadku terminali europejskich, próg 45 USD za tonę.
Jedną z przyczyn spadków światowych cen – jak podano w opracowaniu ARP – jest wspomniany już 30-procentowy spadek importu węgla (do 204 mln ton) przez czołowego konsumenta
– Chiny. Chiński rynek od dłuższego czasu nie tylko ogranicza
import, ale też krajową produkcję węgla. To konsekwencja nadpodaży, która doprowadziła do spadku cen i zamykania kopalń.
Jak podają oficjalne chińskie statystyki, produkcja węgla w tym
kraju w 2015 r. spadła o 3,8 proc. (do 3,68 mld ton). Zmniejszyło się też chińskie zużycie węgla, czemu sprzyjała łagodna zima.
Ceny węgla w światowych terminalach nie mają bezpośredniego
przełożenia na cenę, po której polskie kopalnie sprzedają węgiel
krajowej energetyce, ponieważ cena ta wynika z bezpośrednich
umów między stronami. Międzynarodowe wskaźniki wskazują
natomiast dystans pomiędzy światowymi cenami a kosztami
produkcji węgla w Polsce. Kompania Węglowa ujawniła, że średni koszt produkcji tony węgla w jej kopalniach w ubiegłym roku
wyniósł 264 zł, czyli ponad 65 USD (po obniżeniu o ok. 10,5 proc.
wobec poprzedniego roku). Przedstawiona sytuacja jest bardzo
niesprzyjająca dla europejskiego rynku węgla, w szczególności
dla Polski, w której niskie ceny węgla bardzo negatywnie wpływają na rynek zbytu.
Adam Pietraszewski
ZP PPWB

Jak podaje Agencja Rozwoju Przemysłu od trzech lat ceny
węgla kamiennego, w wyniku m.in. spadku zapotrzebowania
w Chinach oraz ciepłych okresów zimowych, przekraczają ko-
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Działalność Zarządu
ZP PPWB w roku 2015
Ustalenia Ogólnego Zebrania ZP PPWB

Stanisław Żuk

W dniu 18.04.2016 r. w Bełchatowie obradowało sprawozdawczo-wyborcze Ogólne
Zebranie Członków zwyczajnych Związku Pracodawców Porozumienie Producentów
Węgla Brunatnego. W Zebraniu udział wzięli udział przedstawiciele dwunastu firm
zrzeszonych w Porozumieniu. Podczas obrad prezes Zarządu PPWB Stanisław Żuk
złożył „Sprawozdanie z działalności Zarządu Porozumienia” oraz „Sprawozdanie Finansowe” za ubiegły rok. Podobne sprawozdanie złożyła Rada Porozumienia. Zebrani
udzielili Zarządowi absolutorium, a także przyjęli Plan Finansowy na rok bieżący.
Podjęto również uchwały dotyczące wysokości składki członkowskiej w 2016 r.
i ustalenia zasad odpłatności za prenumeratę kwartalnika informacyjnego „Węgiel
Brunatny”. W dalszej części obrad wybrano Zarząd nowej IX kadencji. Prezesem
Zarządu został ponownie Stanisław Żuk – wiceprezes Zarządu ds. wydobycia PGE
GiEK S.A., wiceprezesem Zarządu Wojciech Antończak – Prezes Zarządu Poltegor-Projekt Sp. z o.o. z Wrocławia, a członkiem Zarządu Sławomir Sykucki – Prezes Zarządu
PAK KWB Konin S.A. Wybrano również komisję rewizyjną na nową kadencję. Zebrani
przyjęli „Program działania na lata 2016-2019” i dokonali zmian w Statucie związku.
W trakcie obrad dyskutowano nad bieżącą sytuacją w branży i możliwościami rozwoju
górnictwa węgla brunatnego w najbliższych latach.

Informacje ogólne
Związek Pracodawców Porozumienie Producentów Węgla
Brunatnego jest reprezentantem kopalń, przedsiębiorstw produkcyjnych, firm projektowych i instytucji naukowo-badawczych, którego działalność koncentruje się na zagadnieniach
związanych z rozwojem polskiego górnictwa węgla brunatnego.
Angażujemy się w działania i projekty, dzięki którym polskie górnictwo węgla brunatnego może lepiej odpowiadać na problemy
związane z bezpieczeństwem energetycznym państwa, ochroną
środowiska i rozwój nowych technologii.
W roku 2015 w skład Związku Pracodawców Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego Porozumienia wchodziło
15 podmiotów gospodarczych. Były to: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. w Bełchatowie, PGE Górnictwo
i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów w Rogowcu, PGE Górnictwo i Energetyka
Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów
w Bogatyni, PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A. w Kleczewie, PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A. w Tur-
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ku (do dnia 01.03.), Kopalnia Węgla Brunatnego „Sieniawa” Sp.
z o.o. w Sieniawie Lubuskiej, PAK Górnictwo Sp. z o.o. w Koninie,
FUGO S.A. w Koninie, Kopex-Famago S.A. zakład w Zgorzelcu,
Sempertrans Sp. z o.o. w Rogowcu, Poltegor-Projekt Sp. z o.o.
z Wrocławia, IGO Poltegor-Instytut z Wrocławia, SKW Biuro Projektowo-Techniczne Sp. z o.o. w Zgorzelcu, BESTGUM Sp. z o.o.
w Rogowcu, RAMB Sp. z o.o. w Bełchatowie, Przedsiębiorstwo
Transportowo-Sprzętowe „Betrans” Sp. z o.o. w Bełchatowie.
Podmioty te zatrudniały 14.541 pracowników (wg stanu na dzień
31.12.2015 r.). Z dniem 01.03.2015 r. z organizacji wystąpiła PAK
Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A. w Turku.
KWB Bełchatów i KWB Turów wchodzą w skład PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. jako jej oddziały.
Ok. 70 proc. produkowanej energii w Grupie PGE generowane jest z węgla brunatnego. Z kolei kopalnie Konin i Adamów
są spółkami akcyjnymi Grupy Kapitałowej ZE PAK. Najmniejsza
z kopalń – Kopalnia Węgla Brunatnego „Sieniawa” eksploatuje
złoża węgla brunatnego w województwie lubuskim. Z kolei PAK
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Górnictwo Sp. z o.o. w Koninie zajmuje się wydobywaniem węgla brunatnego i wykonywaniem wykopów oraz wierceń geologiczno-inżynierskich.
Pozostali członkowie Porozumienia to wyspecjalizowane
zakłady produkcyjne w zakresie maszyn i urządzeń, spółki oferujące specjalistyczne usługi i biura projektowe. Na potrzeby
przemysłu węgla brunatnego w dużej mierze pracują FUGO S.A.
w Koninie, Kopex-Famago Sp. z o.o. zakład w Zgorzelcu i 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 zapleczem projektowym w zakresie opracowania koncepcji, studiów
wykonalności projektów i projektowania maszyn górniczych są
Poltegor-Projekt Sp. z o.o. we Wrocławiu i SKW Biuro ProjektowoTechniczne Sp. z o.o. w Zgorzelcu.

Prace Zarządu
Zarząd ZP PPWB działał w składzie: Stanisław Żuk – Prezes
Zarządu, Wojciech Antończak – Wiceprezes Zarządu i Sławomir
Sykucki – Członek Zarządu. Prace Zarządu w roku 2015 determinowały zadania określone Statutem, Programem działania
na lata 2013-2016 i uchwałami Ogólnego Zebrania Członków.
Ponadto Zarząd realizował zadania wynikające z członkostwa
w organizacji Pracodawcy RP, w Forum Przemysłu Wydobywczego oraz w Europejskim Stowarzyszeniu Węgla Kamiennego
i Brunatnego EURACOAL.
W okresie sprawozdawczym odbyły się trzy posiedzenia Zarządu: w dniu 09.01. we Wrocławiu oraz w dniach 31.03. i 17.11.
w Bełchatowie. Szereg spraw bieżących było omawianych i realizowanych wspólnie z Radą Porozumienia. Posiedzenie zwyczajne (sprawozdawcze) Ogólnego Zebrania Członków odbyło się
w dniu 31.03.2015 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 Gospodarki i Ministerstwa Skarbu Państwa. Aktywnie wspieramy rozwój przemysłu węgla brunatnego wpływając opiniotwórczo na
kształtowanie racjonalnego i sprzyjającego jego rozwojowi otoczenia regulacyjnego. Współpracujemy z administracją publiczną konsultując akty prawne i inicjatywy mające wpływ na funkcjonowanie branży. Podobnie jak w latach poprzednich Zarząd
Porozumienia przesyłał do poszczególnych członków projekty
rządowych aktów prawnych celem ich opiniowania. Nadesłane
uwagi poszczególnych członków składały się na wspólną opinię
Porozumienia do przedłożonych projektów.

Wydarzenia w przemyśle węgla
brunatnego w 2015 roku
Branża górnictwa węgla brunatnego funkcjonuje zgodnie
z przyjętymi założeniami. Złoża i potencjał wydobywczy wykorzystywane są w pełni i zgodnie z planami. Związana z naszą
branżą krajowa energetyka też się modernizuje i rozbudowuje.
Realizacja inwestycji o wartości ok. 4 mld zł w kompleksie wydobywczo-energetycznym w Turowie nabiera tempa. 18 maja
2015 r. odbyła się uroczystość symbolicznej inauguracji budowy nowego bloku na węgiel brunatny o mocy 450 MW w Elektrowni Turów, będącego częścią programu rozwojowego Grupy
Kapitałowej PGE. Blok w Turowie wymagał dość istotnych zmian
projektowych, by spełniał wymogi konkluzji BAT dla nowych
jednostek, stąd pewne opóźnienie na budowie. Obecnie trwają
prace w zakresie dokumentacji projektowej, a równolegle prowadzone są prace ziemne pod główne obiekty bloku.
Prowadzony jest projekt zawiązany z uzyskaniem koncesji
na wydobycie węgla brunatnego w okolicach Złoczewa. PGE
GiEK S.A. wystąpiło oficjalnie do gmin tego terenu o ujęcie
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obszaru górniczego w opracowaniach planistycznych. Jest to
konieczne do ubiegania się przez koncern o koncesje na wydobycie węgla. Innym niezbędnym dokumentem jest decyzja środowiskowa, w sprawie której również został już złożony wniosek.
Plany zagospodarowania przestrzennego mają dostosować do
potrzeb kopalni samorządy Złoczewa, Ostrówka, Burzenina i Lututowa. Największy teren odkrywka obejmie w gminie Złoczew.
Złoczewskie złoża węgla brunatnego wynoszą ponad 600 mln
ton. Szacunki te wykonano na podstawie 272 odwiertów, których łączna długość wynosi 45 km.
O ile w przypadku złoża „Złoczew” samorząd i mieszkańcy
w zasadzie chcą nowej kopalni, o tyle w Gubinie doświadczamy
bardzo silnego sprzeciwu, który stymulowany jest przez grupę
zorganizowanych osób, skutecznie manipulujących społecznością lokalną. Paradoks polega na tym, że w Gubinie występuje
wysokie bezrobocie. Mimo iż plan eksploatacji węgla brunatnego popiera tam administracja rządowa, samorząd wojewódzki
i powiatowy, opór wójta może okazać się przeszkodą nie do
przejścia. Do eksploatacji przewiduje się tu ok. 850 mln ton węgla. Obecnie trwają starania o koncesję na wydobycie. Minister
Środowiska nie wyda jej, jeżeli dwie gminy nie wprowadzą zmian
dotyczących złoża węgla brunatnego do swoich dokumentów
planistycznych. Zgodnie ustawą Prawo geologiczne i górnicze
(art. 7) podjęcie i wykonywanie działalności w zakresie wydobywania kopalin ze złóż jest dozwolone tylko wówczas, jeżeli nie
narusza ona przeznaczenia nieruchomości określonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w razie
jego braku – jeżeli nie narusza sposobu wykorzystywania nieruchomości ustalonego w studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy. W przypadku obu
gmin zmiany takie są konieczne. Mimo starań PGE GiEK S.A.
zmiany w dokumentach planistycznych gmin (uwzględniające
lokalizację inwestycji) nie są dokonywane.
W Zagłębiu Konińskim trwają zabiegi o uruchomienie złoża
„Ościsłowo” jako kontynuacja wydobycia z odkrywki „Jóźwin”.
Została wykonana dokumentacja geologiczna tego złoża oraz
dokumentacja hydrogeologiczna, zatwierdzone przez ministra
środowiska. Projekt zagospodarowania złoża został zaopiniowany przez OUG Poznań. Złożono w RDOŚ Poznań wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla projektowanej odkrywki. Z kolei złoże „Dęby Szlacheckie” stanowi
kontynuację wydobycia węgla z odkrywki „Drzewce”. Wykonana
została dokumentacja geologiczna, zatwierdzona przez ministra
środowiska. Trwają starania dotyczące uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Polska jest aktualnie największym energetycznym placem
budowy jeśli chodzi o inwestycje w elektrownie opalane węglem brunatnym lub kamiennym (Turów, Opole, Kozienice, Jaworzno). To konieczność. Inwestycje w nowe moce wytwórcze
są jedynym sposobem, by przywrócić pełne bezpieczeństwo
energetyczne. Trzeba jednak również uwzględniać ryzyko jakie
stanowi polityka klimatyczna Unii Europejskiej i coraz bardziej
rygorystyczne uregulowania emisji zanieczyszczeń. Branża nie
czeka z założonymi rękami i już np. PGE testuje najnowocześniejsze technologie usuwające ze spalin rtęć w stopniu pozwalającym wypełnić przyszłe normy. Oprócz tych niesprzyjających
warunków rynkowych i regulacyjnych pojawi się jeszcze jeden.

18

Coraz więcej instytucji finansowych i agend unijnych wycofuje
się z finansowania energetyki węglowej. Wkrótce inwestycje te
mogą napotkać na barierę finansową, tym bardziej, że i obecna
cena prądu nie daje gwarancji rentowności.

Współpraca międzynarodowa
Aktywność Związku Pracodawców Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego przejawiała się, tak jak w poprzednich
latach, przede wszystkim w ramach Europejskiego Stowarzyszenia Węgla Kamiennego i Brunatnego Euracoal (The European Association for Coal and Lignite) w Brukseli. Euracoal zrzesza
organizacje branżowe, producentów, importerów i firmy zajmujące się obrotem węgla 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 przemysłem paliw stałych (producenci, importerzy,
ośrodki badawcze oraz firmy zajmujące się obrotem węgla) z 20
krajów Europy. Jesteśmy jedną z pięciu organizacji reprezentujących w Euracoal interesy polskiego sektora wydobywczego.
Oprócz Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego (PPWB)
są to Główny Instytut Górnictwa (GIG), Instytut Technik Innowacyjnych (EMAG) i Instytut Techniki Górniczej (KOMAG).
Najwyższą władzą Euracoal jest Zgromadzenie Ogólne.
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 dotyczące działań
na rzecz europejskiego sektora wydobywczego realizowane są
przez Komitet Wykonawczy. Porozumienie Producentów Węgla
Brunatnego w tym Komitecie reprezentują Stanisław Żuk i Jacek
Szczepiński. W roku 2015 odbyło się jedno spotkanie Komitetu
Wykonawczego Euracoal (w czerwcu 2015 r.). Na spotkaniu tym
zaprezentowane zostały Raporty Krajowe członków Euracoal,
w tym polskiej branży węgla brunatnego oraz sprawozdania
Sekretarza Generalnego i poszczególnych przewodniczących
Komitetów: Polityki Energetycznej, Środowiska oraz BadawczoTechnicznego. Prezydent Euracoal Zygmunt Łukaszczyk przedstawił informację na temat planu restrukturyzacji polskiego
przemysłu węgla kamiennego. Brian Ricketts – Sekretarz Generalny Euracoal wygłosił referat „Przyszłość węgla w UE w kontekście propozycji Komisji Europejskiej dla niskoemisyjnego sektora
energetycznego”.
W ramach Euracoal funkcjonują cztery Komitety problemowe: Komitet Polityki Energetycznej, Komitet Środowiska,
Komitet Badawczo-Naukowy (przewodniczącą tego komitetu
jest dr Alicja Krzemień z Głównego Instytutu Górnictwa) i Komitet Handlowy. Porozumienie Pracodawców Węgla Brunatnego posiada swojego przedstawiciela w Komitecie Środowiska
i Komitecie Badawczo-Naukowym – jest nim Jacek Szczepiński.
Członkowie Komitetu Środowiska uczestnicząc w tzw. Roboczej
Grupie Technicznej dokonali m.in. przeglądu dokumentacji BAT
(Najlepsza Dostępna Technika), negocjują także z urzędnikami
Komisji Europejskiej proponowane przez Euracoal korekty do
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tego dokumentu. Z kolei większość działań Komitetu BadawczoNaukowego była poświęcona Funduszowi Badawczemu Węgla
i Stali. W ramach tego projektu złożono 43 wnioski, spośród których 23 dotyczyły produkcji węgla, 4 przeróbki węgla, a 16 spalania węgla.

Udział w konferencjach, kongresach,
zjazdach i innych wydarzeniach
W 2015 roku przedstawiciele Porozumienia aktywnie uczestniczyli w następujących wydarzeniach:
• Seminarium w Katowicach pod auspicjami Euracoal na temat
restrukturyzacji przemysłu węglowego (15-16. 03.).
• Europejski Okrągły Stół ds. Węgla w Brukseli (02-03.06.).
• Zgromadzenie Ogólne Sprawozdawczo-Programowe Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie (11.06.).
• III Kongres Górniczy we Wrocławiu (14-16.09.).
• Posiedzenie Polsko-Niemieckiej Grupy Roboczej ds. Energetyki (21.07. i 18.09.). Grupa ta jest jedną z platform branżowych
mających na celu zwiększenia efektywności realizowanych
zadań przez Pracodawców RP. Skupia ona przedstawicieli
wiodących firm energetycznych i przemysłu. W posiedzeniach platformy uczestniczą reprezentanci Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Gospodarki, Urzędu Regulacji Ener-

getyki. Oprócz cyklicznych posiedzeń platforma konsultuje
i opiniuje akty prawne z obszaru energetyki na poziomie krajowym i unijnym. Wśród głównych obszarów jej zainteresowania w bieżącym roku sprawozdawczym znalazły się m.in:
polityka energetyczna Polski w kontekście postępującej integracji europejskiego Rynku Energii i polityki klimatycznej UE
oraz odpowiedzialność za bezpieczeństwo dostaw energii.
• Konferencja Naukowo-Techniczna ELGOR we Wrocławiu
(7-9.10.).

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 tematykę – do zarządów i dyrekcji kopalń węgla brunatnego.

Współpraca ze stroną społeczną
ZP PPWB od 10 lat jest uczestnikiem i kreatorem dialogu
społecznego. Zdarzało się, że byliśmy jedyną stroną, której tak
naprawdę na dialogu zależało. Ma on dla nas fundamentalne
znaczenie na każdym szczeblu. Miejscem współpracy ze stroną
społeczną w roku 2015 – po ponad dwuletnim okresie zawieszenia – był Zespół Trójstronny ds. Branży Węgla Brunatnego.
Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego reprezentowali
w Zespole: Jacek Kaczorowski (do 23.12.), Sławomir Zawada, Stanisław Żuk, Kazimierz Kozioł, Sławomir Sykucki i Cezary Bujak.
Ze strony związkowej uczestniczyli przedstawiciele wskazani
przez Sekcję Krajową Górnictwa Węgla Brunatnego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”, Federację Związków Zawodowych Górnictwa Węgla Brunatnego, Porozumienie
ZZ KADRA Sekcja Węgla Brunatnego, Ogólnokrajowe Zrzeszenie
Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego – Sekcja
Górnictwa i Sekcję Górnictwa Węgla Brunatnego NSZZ „Solidarność ’80”. W roku 2015 Zespół spotykał dwukrotnie (03.09.
i 07.10.). W trakcie tych posiedzeń poruszano problemy branży,
począwszy od zamierzeń restrukturyzacyjnych oraz politykę inwestycyjną i kadrową w Grupie Kapitałowej PGE, poprzez prywatyzację
KWB Adamów i KWB Konin, po
projekt nowej Polityki Energetycznej Polski do roku 2050.
Trudna sytuacja na rynku energii, która ma bezpośrednie przełożenie na dochody osiągane przez
kopalnie powoduje, że pojawiały
się wnioski o podjęcie rozmów
ze związkami zawodowymi np.
w kwestii zawieszenia na pewien
okres funkcjonowania niektórych
zapisów Ponadzakładowego Układu Zbiorowego dla Pracowników
Zakładów Górniczych. Kiedy musimy sprostać wyzwaniom pakietu
klimatycznego i związanego z tym kurczenia się rynku energetycznego opartego na węglu potrzebne będą kompromisy
z obu stron. Od trudnych decyzji nie uciekniemy.
Ważnym odnotowania było spotkanie Zarządu i Rady Porozumienia z przedstawicielami Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla
Brunatnego NSZZ „Solidarność” w dniu 10.04. w Bełchatowie.
W trakcie spotkania przedyskutowano kwestie dotyczące perspektyw rozwoju i przyszłości węgla brunatnego w kontekście
polityki energetycznej Unii Europejskiej. Strony ustaliły, iż za-
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sadne jest prowadzenie szerokiej współpracy pomiędzy Porozumieniem Producentów Węgla Brunatnego a Sekcją Krajową
Górnictwa Węgla Brunatnego NSZZ „Solidarność”. Stwierdzono,
że synchronizacja działań wspierających sektor w wymiarze
krajowym i regionalnym, przy wykorzystaniu dostępnych po
stronie społecznej i pracodawców kanałów informacyjno-promocyjnych, jest kluczowa dla skuteczności i efektywności funkcjonowania i rozwoju branży węgla brunatnego.

Wykonywanie obowiązków
akcjonariusza Agencji Rynku
Energii S.A.
Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego jest akcjonariuszem Agencji Rynku Energii S.A. Podstawowym zadaniem
Agencji jest dostarczanie informacji o zapotrzebowaniu na paliwa
i energię. Informacje te mają charakter analityczno-statystyczny
i prognostyczno-badawczy. Porozumienie ma udział w 17,37%
kapitale zakładowym Spółki.

Działalność informacyjna
i promocyjna
W roku 2015 kontynuowano wydawanie kwartalnika „Węgiel
Brunatny”. Periodyk ten, oprócz do podmiotów w branży, kierowano do przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej,
parlamentarzystów, a także naukowych ośrodków opiniotwórczych. Kwartalnik wysyłany jest także do krajowych uczelni technicznych 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, którą w minionym roku zmodyfikowano.
Aktualnie jest ona wykonana w najnowszych webowych technologiach HTML5 JQuery oraz PHP spełniających wymagania
popularnych przeglądarek internetowych w komputerach stacjonarnych, jak również mobilnych (smartfony, tablety). Autorski system zarządzania treścią pozwala na łatwą aktualizację
i późniejszą rozbudowę poprzez zastosowany specjalny panel
administracyjny. Zarządzanie treścią przez CMS umożliwia wprowadzanie zmian na stronie www bez konieczności znajomości
kodu HTML oraz innych języków programowania wykorzystywanych do tworzenia stron internetowych.
Kontynuowano, przy współpracy z Press-Service codzienny
monitoring prasy i Internetu związany z węglem brunatnym
i energetyką opartą na tym paliwie. Wybrane informacje z dziesięciu tytułów prasowych i pięciu portali internetowych trafiały
do poszczególnych adresatów – członków 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 charakte-
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rze statystycznym, np. miesięcznych raportów o wynikach techniczno-ekonomicznych kopalń węgla brunatnego czy rocznych
raportów o sytuacji branży.
Istotną sprawą jest pozyskiwanie opinii i opracowań zawierających ocenę aktualnej sytuacji górnictwa węgla brunatnego.
Stosowne prezentacje na temat wyników sektora z bilansu energii, sytuacji elektroenergetyki polskiej i pakietu klimatycznoenergetycznego przygotowała dla Porozumienia spółka „HLG
Doradztwo” z Mysłowic. Prezentacje takie, cieszące się dużym
zainteresowaniem, odbyły się w Bełchatowie, Turowie i Koninie.
W roku 2015 współpracowaliśmy z firmą „Geoland” przy redagowaniu specjalnego dodatku do dziennika „Rzeczpospolita”
o węglu brunatnym i naszej branży. Artykuł pt. „Bronimy węgla!”
ukazał się w dniu 14.09.
Do tradycji należy także fundowanie przez Porozumienie
nagród finansowych za najlepsze prace dyplomowe z zakresu
górnictwa odkrywkowego dla studentów Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej. W roku 2015
ufundowaliśmy dwie takie nagrody. Wręczył je wiceprezes Zarządu Wojciech Antończak w trakcie inauguracji roku akademickiego w dniu 08.10.
W imieniu swoim i Zarządu dziękuję wszystkim członkom Porozumienia i organom statutowym za współpracę w roku 2015.
Stanisław Żuk
Prezes Zarządu ZP PPWB
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Węgiel brunatny
gwarantem bezpieczeństwa
energetycznego
P

onad trzystu uczestników z kilkunastu państw, sesja
plenarna, sesje referatowe i dyskusje dotyczące branży węgla brunatnego – 13 kwietnia 2016 roku w Bełchatowie zakończył się IX Międzynarodowy Kongres Górnictwa Węgla Brunatnego.
Tegoroczne spotkanie odbywało się pod hasłem: „Węgiel
brunatny gwarantem bezpieczeństwa energetycznego”, a jego
uczestnicy często zwracali uwagę na znaczenie tego surowca
dla Polski. – Węgiel brunatny w polskiej energetyce od lat pełni
rolę paliwa strategicznego – mówił podczas otwarcia kongresu
wiceminister energii
Grzegorz Tobiszowski.
– Zarówno węgiel kamienny, jak i brunatny
jest gwarancją bezpieczeństwa energetycznego Polski. Dzięki zasobom tych surowców
Grzegorz Tobiszowski – wiceminister energii

KOMITET HONOROWY
Dawid Jackiewicz

Minister Skarbu Państwa

Krzysztof Tchórzewski

Minister Energii

Grzegorz Tobiszowski

Sekretarz Stanu Wiceminister w Ministerstwie Energii

Zbigniew Rau

Wojewoda Łódzki

Witold Stępień

Marszałek Województwa Łódzkiego

Janusz Wojciechowski

Eurodeputowany

Brian Ricketts

Sekretarz Generalny EURACOAL

Mirosław Koziura

Prezes WUG

Marek Woszczyk

b. Prezes PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Sławomir Zawada

Prezes PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Stanisław Żuk

Prezes ZP PPWB

możemy kreować polską energetykę
– podkreślał wiceminister. Dodawał,
że przed górnictwem stoi wiele wyzwań. Jego zdaniem najważniejsze to
m.in. wyczerpywanie się istniejących
odkrywek, bezpieczeństwo pracy
i ochrona środowiska. – Dlatego należy zwiększyć efektywność, utrzymać
wysoki poziom konkurencyjności oraz
uruchamiać nowe odkrywki. W tym
roku, a najpóźniej w przyszłym zapadną decyzje o nowych odkrywkach – zapewniał wiceminister.
Obecni na kongresie wiceprezesi PGE Polskiej Grupy Energetycznej:
Ryszard Wasiłek i Bolesław Jankowski
podkreślali bardzo istotną rolę największej polskiej grupy energetycznej
dla funkcjonowania sektora górnictwa
odkrywkowego. – Nie sposób mówić
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Brian Ricketts – Sekretarz
Generalny EURACOAL
dzisiaj o roli polskiego górnictwa węgla brunatnego, nie uwzględniając roli PGE dla tej branży – mówił Bolesław Jankowski, wiceprezes zarządu ds. handlu. – Jako największe przedsiębiorstwo
sektora energetycznego w Polsce, w zeszłym roku wydobyliśmy prawie 50 mln ton tego surowca. Udział w rynku produkcji energii elektrycznej z węgla brunatnego to ponad 30 proc. Oznacza to, że jedna
trzecia energii elektrycznej w Polsce to energia z węgla brunatnego.

Sławomir Zawada
– Prezes PGE GiEK

Tematyka obrad Kongresu:
• Zasoby węgla brunatnego gwarancją bezpieczeństwa energetycznego.

Kazimierz Kozioł – dyrektor KWB Bełchatów,
prowadzący Kongres
Z tego względu czujemy olbrzymią
odpowiedzialność za utrzymanie
i rozwój energetyki opartej o ten
surowiec – podkreślał Bolesław
Jankowski.

• Proces przygotowania i budowy odkrywkowych kopalń węgla brunatnego.
• Poziom wydobycia węgla brunatnego oraz jego perspektywy.
• Przezwyciężenie pojawiających się w górnictwie zagrożeń.
• Oddziaływanie kopalń odkrywkowych na środowisko naturalne.
• Europejska polityka ochrony klimatu i dążenie do ograniczenia emisji dwutlenku
węgla.
• Zasoby węgla brunatnego w Polsce i na świecie oraz perspektywy rozwoju.
• Węgiel brunatny, jako alternatywa wobec innych nośników energii w polskiej
i światowej energetyce.
• Nowoczesne technologie stosowane w górnictwie węgla brunatnego.
• Europejski System Handlu Emisjami (ETS).
• Rekultywacja i rewitalizacja obszarów pogórniczych.
• Nowoczesne technologie stosowane w elektrowniach opalanych węglem brunatnym.
• Wpływ energetyki odnawialnej na systemy energetyczne w Polsce i na świecie.
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Odpowiedzialnie
myśleć
o przyszłości
Na aspekty odpowiedzialności i bezpieczeństwa w kontekście znaczenia węgla brunatnego dla krajowej gospodarki,
zwracali uwagę członkowie zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., spółki
w której skład wchodzą dwie największe obecnie polskie kopalnie węgla brunatnego – Bełchatów i Turów. – Świadomość tej roli
to także duża odpowiedzialność,

Węgiel Brunatny 1 (94) 2016 r.

IX Międzynarodowy Kongres Górnictwa Węgla Brunatnego

Stanisław Żuk, wiceprezes zarządu ds. wydobycia PGE GiEK, mówił z kolei o wyzwaniach i zagrożeniach dla branży górnictwa węgla brunatnego w Polsce. „Polityka energetyczna Polski do
2030 roku” potwierdza istotną rolę węgla brunat-

Stanisław Żuk – Prezes
ZP PPWB

jaka na nas ciąży i z której musimy sobie zdawać sprawę – mówił Sławomir
Zawada, prezes zarządu PGE GiEK S.A. – Możemy się zastanawiać,
czy udział branży węgla brunatnego w krajowej energetyce w kolejnych latach będzie malał, czy wzrastał, jednak faktem jest to, że nie
jesteśmy w stanie zastąpić innym paliwem luki, która powstałaby
po wyeliminowaniu węgla brunatnego. Baza zasobowa w postaci
już eksploatowanych złóż oraz złóż udokumentowanych, których
eksploatacja może być uruchomiona w ciągu kilku następnych lat,
nasze doświadczenie, potencjał organizacyjny, a przede wszystkim
ludzki, dają solidne podstawy do utrzymania naszej pozycji w kolejnych latach – podkreślał.

Tadeusz Słomka
– rektor AGH
Senator
Wiesław Dobkowski

Kazimierz Grajcarek –
przewodniczący Sekretariatu
Górnictwa i Energetyki NSZZ
„Solidarność”
Posłanka Elżbieta Radziszewska

Poseł Marek Suski
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nego w polskiej energetyce. Zgodnie z prognozami
poziom wydobycia węgla
będzie na stabilnym, zbliżonym do obecnego, przy
czym eksploatowane złoża zapewniają niezmienny poziom wydobycia
do 2020 r. – Po roku 2020
poziom wydobycia węgla brunatnego będzie się
zmniejszał – zaznaczał wiceprezes Stanisław Żuk.
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Gospodarz kongresu Kazimierz Kozioł, dyrektor Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów wskazywał na konieczność współpracy wielu środowisk, która jest niezbędna do rozwoju branży.
– Wszyscy tutaj zgromadzeni wiemy, że nie ma polskiej energetyki bez węgla brunatnego – przekonywał. – Zasoby tego surowca
w Polsce oscylują wokół 25 mld ton w udokumentowanych złożach.
Nie możemy zaprzepaścić tego naturalnego bogactwa. Obecnie
w Polsce i na świecie węgiel brunatny jest najtańszym paliwem do
produkcji energii elektrycznej, a problem zabezpieczenia potrzeb
energetycznych na dziś i w przyszłości jest problemem globalnym.
Dyrektor Kozioł przypomniał
także o potrzebie doskonalenia
procesów w obszarze wydobycia węgla i wytwarzania energii, wdrażania nowych technologii oraz zabezpieczenia
perspektywicznych złóż węgla
brunatnego. – Wszyscy wiemy,
że proces uruchomienia nowych
kopalń węgla brunatnego jest
długotrwały, musi być poprzedzony m.in. działaniami zabezpieczającymi złoża o znaczeniu
strategicznym przed nadmierną
zabudową
infrastrukturalną.
Polska węglem stała i stoi. Dlatego niezbędne są wspólne działania samorządowców, przedsiębiorców, parlamentarzystów
i rządu przeciw dekarbonizacji
Otwarcie wystawy
gospodarki – podkreślał.
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Europejska stolica węgla
brunatnego
W otwarciu kongresu uczestniczyli m.in. parlamentarzyści: Beata Mateusiak-Pielucha, Anna
Milczanowska, Elżbieta Radziszewska, Marek Suski, Dariusz Kubiak, Rafał Wójcikowski oraz senator
Wiesław Dobkowski, a także Grzegorz Tobiszowski, wiceminister energii w Ministerstwie Energii,
Mariola Czechowska, prezydent Bełchatowa i Waldemar Wyczachowski, starosta bełchatowski.
Międzynarodowy Kongres Górnictwa Węgla
Brunatnego w Bełchatowie to jedna z największych imprez branżowych w Polsce. Biorą w niej
udział specjaliści branży górniczej i energetycznej,
przedsiębiorcy, ekonomiści oraz naukowcy nie tylko z Polski, ale również z wielu europejskich krajów,
m.in. z Niemiec, Belgii, Czech, Słowacji, Serbii, Hiszpanii, Bułgarii i Grecji. Podczas kongresu dyskusje
toczyły się na różnorodne tematy, związane m.in. z nowoczesnymi technologiami stosowanymi w górnictwie, wykorzystaniem
perspektywicznych złóż węgla brunatnego i proekologicznymi
aspektach wydobycia tego surowca. Zarówno organizatorzy, jak
i uczestnicy kongresu podkreślali, że jest on okazją do wymiany
doświadczeń i poglądów przedstawicieli różnych środowisk oraz
do nawiązania nowych kontaktów biznesowych.
Kongresowi towarzyszyła wielobranżowa sesja wystawiennicza, na której swoje produkty i osiągnięcia prezentowali przedstawiciele sektora wydobywczego i elektroenergetycznego.
Na zakończenie kongresu dyrektor Kazimierz Kozioł podziękował wszystkim, którzy byli zaangażowani w jego organizację.
– To dzięki waszemu wysiłkowi przygotowania, które rozpoczęły się

Stanisław Żuk, wiceprezes ds. wydobycia PGE GiEK S.A., Kazimierz Kozioł,
dyrektor KWB Bełchatów oraz Józef Limanówka, sekretarz Komitetu
Naukowego zamykają kongres.
jeszcze w zeszłym roku, przebiegły tak sprawnie. Słowa wdzięczności kieruję również do autorów referatów i członków komitetu naukowego, a także do zarządu PGE GiEK S.A. za pomoc w organizacji. Mam nadzieję, że za dwa lata spotkamy się na jubileuszowym,
dziesiątym kongresie – podsumowywał tegoroczny kongres.
Anna Grabowska
Anna Woźna
Henryk Izydorczyk
PGE GiEK S.A.
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UCHWAŁA
IX MIĘDZYNARODOWEGO KONGRESU
GÓRNICTWA WĘGLA BRUNATNEGO
który odbył się w Bełchatowie w dniach 11-13 kwietnia 2016 roku
Efektem trzydniowych obrad jest specjalna uchwała kongresowa, która została rozesłana do instytucji państwowych zajmujących się przemysłem wydobywczo-energetycznym, a także
do posłów i gremiów politycznych, od których m.in. zależy jak
będzie wyglądała przyszłość energetyki opartej na węglu brunatnym. Uchwałę otrzymali także wszyscy uczestnicy kongresu.
Poniżej publikujemy pełną treść uchwały:

UCHWAŁA
IX MIĘDZYNARODOWEGO
KONGRESU GÓRNICTWA WĘGLA
BRUNATNEGO

Nad przebiegiem Kongresu czuwał Komitet Naukowy złożony z wybitnych przedstawicieli świata nauki i przemysłu.

Zgłoszone i opublikowane 64 referaty oraz
przeprowadzona w trakcie obrad kongresu
dyskusja, pozwoliły na sformułowanie i przyjęcie
następujących generalnych wniosków:
1.

Obecnie w Polsce i w Europie węgiel brunatny jest najtańszym paliwem do produkcji energii elektrycznej.
Tendencja ta utrzyma się w długim horyzoncie czasowym,
ponieważ inne paliwa energetyczne w dotychczas rozpoznanych złożach zostaną wyczerpane. Problem zabezpieczenia potrzeb energetycznych na dziś i w przyszłości jest
problemem globalnym. Nadal utrzymuje się trend stałego
wzrostu w zapotrzebowaniu na energię pierwotną. Dlatego też, w przewidywalnej perspektywie, trudno sobie wyobrazić wyeliminowanie węgla z miksu energetycznego
Polski. Obecnie węgiel kamienny i węgiel brunatny pełni
ważną rolę w gospodarce wielu państw świata, zabezpieczając potrzeby energetyczne i zapewniając stały rozwój
społeczeństw. Cel ten jest osiągalny przy optymalnym
wykorzystaniu bazy surowcowej przez kraje, które ją posiadają i dysponują potencjałem do jej właściwego spożytkowania.

2.

Priorytetowym celem polityki surowcowej każdego państwa powinno być zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju. Aktualnie światowa energetyka opiera się
w około 41% na węglu kamiennym i brunatnym. W perspektywie do roku 2030 udział ten ma się jeszcze powiększyć. W tej sytuacji problem emisji CO₂ nie powinien być
wyznacznikiem rozwoju górnictwa węglowego na świecie,
tym bardziej nie może być głównym czynnikiem eliminującym udział węgla brunatnego w polskiej energetyce.

3.

Zbyt restrykcyjne podejście Unii Europejskiej do energetyki opartej na węglu brunatnym i kamiennym jest niesłuszne. Może ono spowodować dalekosiężne, niekorzystne konsekwencje gospodarcze w związku z zagrożeniem

który odbył się w Bełchatowie w dniach 11-13 kwietnia 2016 roku
Kongres został zorganizowany przez: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., PGE Górnictwo i Energetyka
Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa – Oddział w Bełchatowie, pod hasłem „Węgiel brunatny gwarantem
bezpieczeństwa energetycznego”, podkreślającym znaczenie
węgla brunatnego i energetyki na nim opartej dla rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego.
W kongresie wzięło udział 340 osób, w tym 43 z zagranicy.
Uczestnicy reprezentowali wyższe uczelnie i instytuty naukowobadawcze, branżowe departamenty ministerstw zarządzających
górnictwem i energetyką, koncerny paliwowo-energetyczne,
kopalnie, elektrownie, elektrociepłownie, przemysł maszyn
i urządzeń oraz firmy i instytucje współpracujące z branżą węgla
brunatnego i energetyki.
Po raz kolejny kongres potwierdził strategiczną rolę węgla
brunatnego, jako paliwa dla energetyki na dziś i w długofalowej
perspektywie w Polsce, w Unii Europejskiej i na całym świecie.
Ta strategiczna rola, mimo niesprzyjającej atmosfery dla całego górnictwa węglowego w naszym kraju i krajach UE, będzie
w dalszym ciągu dominująca, gdyż obecnie nie ma technicznej
i ekonomicznej alternatywy zastąpienia tego paliwa w celu pozyskania energii elektrycznej.
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przenoszenia produkcji (głównie branż energochłonnych,
ale nie tylko) poza obszar Unii. Spowoduje to wzrost bezrobocia w krajach UE i nadmiernie zwiększoną emisję CO₂
w krajach poza Unią Europejską. Przeciwdziałanie takim
skutkom narzuca potrzebę dalszego prowadzenia odpowiednich analiz i badań, uwzględniających między innymi
technologie ograniczające emisję CO₂ i innych substancji.
W ramach czystych technologii węglowych, należy powszechnie wprowadzić nowy model badań jakości węgla
brunatnego, ujmujący wszystkie składniki emitowane do
atmosfery.
4.

Polska w ramach Unii Europejskiej winna doprowadzić
do określenia znaczenia, jakie dla bezpieczeństwa energetycznego mają własne nieimportowane zasoby surowcowe. Unia Energetyczna w ramach Unii Europejskiej
powinna doprowadzić do wyeliminowania bariery zmniejszającej konkurencyjność energetyki i gospodarki unijnej
w stosunku do gospodarki krajów z innych rejonów świata.
Polska powinna prowadzić zdecydowane negocjacje z Unią
Europejską na temat roli węgla w europejskiej energetyce
oraz w kwestii limitu darmowych pozwoleń na emisję CO₂
dla polskich elektrowni. Dobrym rozwiązaniem byłoby
przyjęcie ustalenia z Unii Europejskiej, że równowartość kar,
które nasz kraj musiałby ponieść w przypadku przekroczenia norm emisji CO₂, wykorzysta na finansowanie własnych
badań i wdrożeń czystych technologii w energetyce zawodowej.

5.

Rozwój górnictwa i energetyki opartej na rodzimych surowcach energetycznych to utrzymanie i rozwój kopalń
i elektrowni oraz firm pracujących na rzecz tej branży.
Górnictwo i energetyka, to dziesiątki tysięcy miejsc pracy.
Do czasu uzyskania wyników światowych i własnych prac
nad metodami wychwytywania i składowania CO₂, głównym zadaniem w Polsce powinno być radykalne zwiększenie sprawności bloków energetycznych. Istotnym jest
podkreślenie faktu, że samo podniesienie sprawności elektrowni o 10% daje spadek emisji CO2 o około 25%.

6.

Dotychczasowe katastrofy w elektrowniach jądrowych
pokazują skalę i rodzaje zagrożeń oraz ogrom kosztów,
jakie trzeba ponieść dla ograniczenia ich wpływu na życie
i zdrowie ludzi. W skali globalnej, uwarunkowanie to wskazuje na dalsze utrzymanie znaczenia górnictwa węglowego
i opartej na nim energetyki dla zrównoważonego wzrostu
gospodarczego państw i ich niezależności energetycznej.
Wdrożenie czystych technologii węglowych w Polsce dla
wytwarzania energii elektrycznej, winno być zadaniem jednostki centralnej funkcjonującej w strukturach Ministerstwa
Rozwoju.

7.

Technologie chemicznej przeróbki węgla na paliwa płynne
i gazowe rozwijają się w Polsce w tempie niewystarczającym. Posiadane zasoby węgla, kadra inżynierska i naukowa
oraz dotychczasowe doświadczenia i potencjał badawczy
predysponują Polskę, przy wsparciu środkami unijnymi, do
roli lidera w tej dziedzinie, w UE. Należy zintensyfikować
działania w tym zakresie. Alternatywnie zastosowanie podziemnego zgazowania węgla (PZW) na powszechną skalę

umożliwiłoby budowę rozproszonego na terenie całego
kraju systemu zaopatrzenia w energię.
8.

Branża węgla brunatnego nie jest przeciwnikiem rozwoju OZE (Odnawialnych Źródeł Energii). Widzimy nasze
miejsce w systemie energetycznym i szansę na zbudowanie takiego miksu paliwowego, w którym w perspektywie kolejnych kilkudziesięciu lat węgiel brunatny będzie
gwarantem bezpieczeństwa i stabilności produkcji energii elektrycznej w kraju. Branża OZE powinna się rozwijać w oparciu o technologie budujące trwałą wartość dla
polskiego społeczeństwa i polskiej gospodarki. Biorąc pod
uwagę prognozowany wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną w przyszłym miksie paliwowym z pewnością znajdzie się miejsce zarówno dla węgla brunatnego
jak i wybranych technologii OZE.

9.

Udokumentowane światowe zasoby węgla brunatnego
wystarczą na ponad 300 lat. Obecne światowe zasoby
gazu, ropy naftowej oraz uranu wystarczą na kilkadziesiąt
lat. W Polsce udokumentowano ponad 40 mld Mg węgla
brunatnego w zasobach surowca w złożach pewnych i ponad 60 mld Mg w zasobach oszacowanych. Bogactwem
kopalnym naszego kraju jest węgiel brunatny, którego
zasoby powinny być chronione przed infrastrukturalną zabudową, utrudniającą lub uniemożliwiającą eksploatację
tych zasobów.

10. Zabezpieczenie terenów złóż węglowych pod działalność
górniczą powinno mieć priorytet w stosunku do innych
form działalności gospodarczej. Złoża węgla brunatnego
winny być zabezpieczone do wykorzystania w ramach
inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym. Do
stworzenia właściwych warunków rozwoju działalności
górniczej trzeba wyeliminować bariery prawne w zakresie udostępniania nowych złóż oraz usprawnić procedury
koncesyjne, poprzez ograniczenie możliwości blokowania
inwestycji przez gminy, w sytuacji spełnienia przez przedsiębiorcę górniczego określonych prawem wymogów.
11. Bez zagospodarowania nowych złóż, po roku 2045 węgiel brunatny zniknie z miksu paliwowego Polski. Mając
na uwadze potrzebę zabezpieczenia strategicznych opcji
rozwoju na bazie węgla brunatnego, należy rozważyć konieczność zagospodarowania nowych złóż. W najbliższej
perspektywie najistotniejsze do zagospodarowania to
złoża „Złoczew” i „Gubin”. Posiadając potencjał w postaci
udokumentowanych zasobów, zaplecza technicznego, wykwalifikowanej kadry, polskiej myśli technicznej i naukowej,
jesteśmy w stanie zapewnić wymaganą część miksu paliwowego w oparciu o nasze krajowe zasoby. Jednocześnie jest
to zapewnienie trwałych miejsc pracy bezpośrednio w kompleksach górniczo-energetycznych oraz firmach kooperujących w ilości nieporównywalnie większej w stosunku do
technologii OZE, które nie generują trwałych miejsc pracy
i nie budują wartości dla polskich firm.
12. Tylko zróżnicowany miks energetyczny daje szanse na
minimalizację ryzyka utraty płynności i stabilności pracy systemu energetycznego. Potencjał produkcji energii
z węgla brunatnego rzędu 50 TWh/rok umożliwiłby zaspo-
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kojenie około 25% zapotrzebowania na energię elektryczną
w kraju w perspektywie do 2050 roku, jako źródła niezależnego od sytuacji geopolitycznej i cenowej na światowych
rynkach surowcowych. Tym samym węgiel brunatny może
być istotnym gwarantem bezpieczeństwa energetycznego
Polski pozostawiając około 75% miksu paliwowego dla innych technologii (OZE, węgiel kamienny, gaz, energetyka
jądrowa).
13. Dla rozwoju górnictwa węgla brunatnego i innych nośników energii, konieczne jest kontynuowanie współpracy
i dialogu ze stroną społeczną. Organizacje ekologiczne
i społeczne protestują w kraju i na forum unijnym głównie
przeciwko propozycjom zagospodarowania złóż węgla brunatnego. Przykładem może być propozycja zagospodarowania złóż węgla brunatnego w rejonie Gubina, z których
wydobycie i produkcję energii elektrycznej można prowadzić przez 50 lat. Tymczasem działania na rzecz uruchomienia wydobycia w tym regionie są jak dotąd skutecznie blokowane. Nasi sąsiedzi Niemcy wydobywają trzy razy więcej
węgla brunatnego niż Polska i już posiadają plany sięgające
połowy XXI wieku. Dotyczy to również złoża w rejonie Gubina, z którego po swojej stronie Niemcy wydobywają około
27 mln Mg rocznie.
14. W sektorze elektroenergetyki i górnictwa oraz w sektorze
wytwarzania i dystrybucji ciepła potrzeby finansowe na
przebudowę infrastruktury wg standardów unijnych dla
zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego do 2030
roku są ogromne i dochodzą do kwoty około 300 mld
euro w okresie 20 lat. Dlatego, należy w pierwszej kolejności opierać rozwój energetyki na rodzimych surowcach
energetycznych oraz na znanych i tanich technologiach wytwarzania energii elektrycznej, jakim jest bez wątpienia węgiel brunatny. Należy stwarzać optymalne i pewne warunki
realizacji i finansowania inwestycji budowy energetyki krajowej z udziałem środków z budżetu państwa oraz środków
unijnych.
15. Światowe i polskie górnictwo stosuje sposoby eksploatacji maksymalnie ograniczające negatywny wpływ na
środowisko naturalne. Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych prowadzona jest przez kopalnie na najwyższym
światowym poziomie, zapewniającym wykorzystanie tych
rejonów do produkcji rolnej, leśnej oraz na potrzeby rekreacji. Nierzadko tereny te są bardziej zróżnicowane przyrodniczo i krajobrazowo niż pierwotnie wykorzystywane. Mimo
tych osiągnięć w obiegu informacyjnym górnictwo, w tym
szczególnie górnictwo węgla brunatnego, pokazywane jest
jako dewastujące tereny bez przyszłości na efektywne zagospodarowanie. Przekaz informacyjny o górnictwie należy
zmienić, informując społeczeństwo w szczególności o prowadzonych działaniach w zakresie rekultywacji, rewitalizacji
terenów pogórniczych w Polsce, na świecie oraz o uzyskanych w tym zakresie efektach. Należy szerzej informować
o potrzebach surowcowych gospodarek i społeczeństw,
a także o roli górnictwa w rozwoju gospodarczym, społecznym i cywilizacyjnym.
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Kongres jest doskonałą platformą budowy zrozumienia
i dobrych relacji między grupami naukowymi, zawodowymi
i parlamentarnymi, zaangażowanymi w rozwój międzynarodowej branży górniczo-energetycznej. Uchwała kongresowa winna przyczynić się do podejmowania przez władze państwowe
optymalnych decyzji dla górnictwa węgla brunatnego i opartej
na nim energetyki. Uczestnicy kongresu zobowiązują Komitet
Organizacyjny do rozpowszechnienia uchwały i przekazania
jej: Prezydentowi, Premierowi, przedstawicielom administracji rządowej, samorządowej, parlamentarzystom, naukowym
ośrodkom opiniotwórczym, w celu wykorzystania jej podczas
podejmowania decyzji. Uchwałę należy przekazać również ogólnopolskim mediom, by była pomocna w bieżącym i właściwym
kształtowaniu wiedzy i oceny górnictwa przez obywateli naszego kraju.
Kongres potwierdził potrzebę dalszych spotkań dla bieżącej
wymiany doświadczeń i osiągnięć branży węgla brunatnego
i energetyki na nim opartej. Zobowiązuje się Komitet Organizacyjny IX Kongresu do przeprowadzenia działań dla ustalenia
miejsca i czasu oraz organizacji X, jubileuszowego Międzynarodowego Kongresu Górnictwa Węgla Brunatnego.

Komisja uchwał i wniosków w składzie:
1. Stanisław Żuk – Prezes Porozumienia Producentów Węgla
Brunatnego, Wiceprezes PGE GiEK S.A. w Bełchatowie.
2. Prof. dr hab. inż. Józef Dubiński – Prezydent Międzynarodowych Kongresów Górniczych, Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa.
3. Brian Ricketts C. Eng. – Sekretarz Generalny Europejskiego Stowarzyszenia Węgla Kamiennego i Brunatnego EURACOAL.
4. Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz – Kierownik Katedry
Górnictwa Odkrywkowego, Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie.
5. Prof. dr hab. inż. Wiesław Kozioł – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.
6. Józef Limanówka – Sekretarz Komitetu Naukowego Kongresu.
Bełchatów, dnia 13.04.2016 r.
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AGH – Szkoła Górnictwa
Odkrywkowego 2016
Dobre praktyki w górnictwie
odkrywkowym

W

dniach 4 i 5 lutego br. w Auli Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odbyła się IV edycja Szkoły
Górnictwa Odkrywkowego. Głównym organizatorem
konferencji była Katedra Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii
AGH przy współudziale Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii
Nauk, Sekcji Technologii Górniczej Komitetu Górnictwa PAN,

– Celem Szkoły Górnictwa Odkrywkowego jest przekazanie
najnowszej wiedzy dotyczącej praktycznych zagadnień górnictwa odkrywkowego oraz wymiany doświadczeń dla wypracowania tzw. „dobrych praktyk w górnictwie”. Duży nacisk kładziony jest na przedstawienie praktycznej strony omawianych
zagadnień oraz panele dyskusyjne tak, aby każdy z uczestników miał możliwość wyjaśnienia swoich wątpliwości.
Obecna IV edycja 2016 odbywa się w czasie niepewności
o przyszłość górnictwa. Branża wydobywcza boryka się z presją ekologiczną w Unii Europejskiej i globalnego spadku zapotrzebowania na surowce, a to odbija się na ceny, które z kolei
przekładają się na pozycję finansową firm górniczych. Sytuacja ta wymusza zmianę strategii działania zakładów górniczych i firm korzystających z wydobytych kopalin – mówił
podczas otwarcia SGO prof. dr hab. Zbigniew Kasztelewicz.

Czym dla nauki i branży górnictwa
odkrywkowego jest Szkoła Górnictwa
Odkrywkowego – prof. dr hab. inż. Zbigniew
Kasztelewicz – przewodniczący komitetu
organizacyjnego:

Głównej Komisji Górnictwa Odkrywkowego SITG oraz Fundacji Nauki i Tradycji
Górniczej przy AGH.
Wśród uczestników
konferencji znaleźli
się prezesi i dyrektorzy kopalń oraz firm
zaplecza technicznego z całego kraju.

– Szkoła Górnictwa Odkrywkowego jest spotkaniem
nauki i przemysłu. Jest to wymiana dobrych praktyk. Obecnie górnictwo jest na zakręcie
historycznym. Musi się ono
zmieniać, ponieważ nastąpiły
zmiany w gospodarkach światowych. Gospodarka chińska
topnieje, jest mniejsze „ssanie”
na kopaliny i totalny spadek
cen, delikatnie mówiąc kopalnie pracują na stratach. I żeby
temu zapobiec kopalnie muszą
się odmienić, czyli dostosować
do bieżącej sytuacji. Konieczna
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jest wyrozumiałość załóg i zarządzających, aby nie było tak, że ktoś powie „nie,
bo nie” i za rok kopalnia upadnie. Do
tego nie można dopuścić. Żyjemy w XXI
wieku, jesteśmy w Unii Europejskiej, nad
nami jest m.in. presja ekologiczna i społeczna, wobec tego nie ma wyjścia – górnictwo musi się zmieniać i unowocześniać, by wciąż służyć dla kraju, dla nas
i przyszłych pokoleń.

Czy potrzebne są takie
konferencje dla branży
węgla brunatnego
– prof. dr hab. inż. Wiesław
Kozioł z AGH:
– Tak, jak najbardziej są potrzebne. Mieliśmy przykład na ostatniej sesji, debatowaliśmy co robić, aby uratować górnictwo węgla
brunatnego – bo problemy są duże i niepokojące.

Czemu służy ta konferencja – dr inż. Maciej
Zajączkowski – sekretarz komitetu
organizacyjnego:
– SGO przede wszystkim służy wymianie doświadczeń, zmienia się technika i technologia. Żyjemy w bardzo innowacyjnych
czasach, w których trzeba być na bieżąco ze wszystkimi nowinkami
technicznymi, które należy wdrażać w kopalniach żeby były coraz
bardziej efektywne. Staramy się zainteresować jak najwięcej osób
z przemysłu, jak również z firm zajmujących się innowacjami i oczywiście instytuty naukowe, które są powołane do tego, żeby te innowacje opracowywać i wdrażać.

Wśród uczestników SGO był także dyrektor
techniczny KWB Bełchatów Włodzimierz
Sarnecki, którego poprosiliśmy o ocenę
konferencji.
– Jest to czwarta z kolei konferencja przynosząca korzyści wszystkim. Przybliża ona przede wszystkim bieżące problemy w sprawach
górnictwa, ale także pozwala na wymianę doświadczeń między
uczestnikami. Takie konferencje są jak najbardziej potrzebne, ponieważ podczas sesji wykładowych i w rozmowach kuluarowych
wychodzi wiele problemów, z którymi się spotykamy, a dzięki temu,
niektórym problemom czy sytuacjom możemy zapobiec.
Przygotował Henryk Izydorczyk
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Ograniczanie rozwoju leja
depresji poprzez rozsączanie wód
z odwadniania projektowanej
kopalni węgla brunatnego „Gubin”
WSTĘP
W ramach opracowanego Projektu Zagospodarowania Złoża „Gubin” poświęcono wiele uwagi ustaleniu granic przyszłej
eksploatacji, biorąc pod uwagę wszystkie
aspekty związane z tym zagadnieniem
(Chodak 2010; Naworyta 2013). Istotną rolę
odegrała tu potrzeba zapewnienia jak najmniejszego oddziaływania na środowisko
Janusz Fiszer
przyrodnicze, w tym szczególnie ochrona
Obszaru Natura 2000 „Jeziora Brodzkie”
znajdującego się na terenie złoża. Przyjęta do dalszych prac związanych z uzyskaniem koncesji na wydobycie granica eksploatacji
omija ten obszar, za wyjątkiem niewielkiego jego fragmentu. Nie
zmienia to jednakże faktu, iż w przyszłości możliwe będzie oddziaływanie na ten obszar, wywołane odwadnianiem złoża. W celu minimalizacji szkodliwego oddziaływania,
opracowano sposób zabezpieczenia tego obszaru
poprzez zastosowanie systemu rozsączania wód pochodzących z odwodnienia. Jest to rozwiązanie znane
i stosowane w praktyce, np. w górnictwie węgla brunatnego w RFN, gdzie wykazało swoją skuteczność
w zabezpieczeniu znajdujących się w obrębie lejów
depresji cennych ekosystemów zależnych od wód.

Dr inż. Janusz Fiszer – adiunkt na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej.
Specjalizuje się w hydrogeologii górniczej, odwadnianiu
kopalń oraz ochronie wód podziemnych i powierzchniowych. Jego ścisłą specjalizacją jest modelowanie hydrogeologiczne, którym zajmuje się już od 1975 roku. Jest
autorem kilkudziesięciu modeli o zasięgu regionalnym,
sporządzonych m.in. dla wszystkich istniejących kopalń
węgla brunatnego w Polsce oraz kopalni Jänschwalde
w Niemczech. W okresie wielu lat pełnił rolę eksperta
ds. hydrogeologii w zespołach oceniających oddziaływanie polskich i niemieckich kopalń węgla brunatnego
w obszarach przygranicznych, w tym również kopalni
Jänschwalde na teren Polski w rejonie lokalizacji projektowanej kopalni Gubin.

IDEA STOSOWANIE SYSTEMU
ROZSĄCZANIA DLA
MINIMALIZACJI SKUTKÓW
ODWADNIANIA
Złoża węgla brunatnego charakteryzują się
z reguły wysokim zawodnieniem, zalegają one bowiem w otoczeniu warstw zbudowanych z utworów
wodonośnych, a stosunkowo niewielka głębokość
zalegania (do 200 m) sprzyja ich zasilaniu infiltracją
opadów atmosferycznych. Sprawia to, że eksploatacji tych złóż musi towarzyszyć stałe ich odwodnienie.

Rys. 1. Schemat ideowy stosowania systemu rozsączania wód w procesie
ograniczania wpływu odwadniania złóż węgla brunatnego.
1 – pierwotne zwierciadło wód podziemnych; 2 – swobodne zw. wód podziemnych
w leju depresji; 3 – powierzchnia piezometryczna w leju depresji; 4 – zw. wód
podziemnych w leju depresji bez zastosowania systemu rozsączania wód;
5 – strefa zawodnionego górotworu.
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Przy czym skały znajdujące się nad złożem muszą być całkowicie
pozbawione wody, podczas gdy warstwy wodonośne zalegające pod złożem powinny zostać odprężone, tzn. panujące w nich
ciśnienie hydrostatyczne powinno być w miejscu prowadzonej
eksploatacji obniżone, co najmniej do poziomu dna odkrywki
(rys. 1). Działanie takie powoduje, że zarówno w nadkładzie złoża
jak i jego podłożu powstają w otoczeniu kopalń węgla brunatnego strefy obniżonego zwierciadła wody (leje depresji). Ich zasięg
jest zróżnicowany. Warstwy o swobodnym zwierciadle wody
występujące z reguły przy powierzchni terenu, wykazują mniejsze zasięgi lejów depresji. Wynika to z większego zróżnicowania
budowy tych warstw w zakresie miąższości i rozprzestrzenienia
oraz z większego ich zasilania (opady atmosferyczne, kontakty
z rzekami i zbiornikami wodnymi). To właśnie te leje depresji
decydują o zasięgu oddziaływania odwodnienia złóż na środowisko. Polega ono na zubożeniu skał przypowierzchniowych
w wodę, zmniejszeniu przepływów w ciekach przypowierzchniowych lub ich likwidacji, osuszaniu naturalnych zbiorników
wodnych i obszarów podmokłych oraz zaniku wody w studniach
lub zmniejszeniu ich wydajności. Leje depresji w głębiej położonych naporowych warstwach wodonośnych mają w tym oddziaływaniu także swój udział, ponieważ intensyfikują odpływ wód
z warstw przypowierzchniowych, w wyniku ich przesiąkania
przez rozdzielające je warstwy półprzepuszczalne i strefy kontaktów hydraulicznych.
Szczególnego znaczenia nabiera w tym kontekście wpływ
odwadniania na podlegające ochronie cenne ekosystemy zależne od wody. W ich przypadku nawet niewielka depresja przekraczająca 0,5 m może doprowadzić do nieodwracalnych zmian.
Istnieje jednakże możliwość ich ochrony poprzez dodatkowe rozsączanie wód (rys. 1). Ich źródłem mogą być wody powierzchniowe doprowadzane z obszarów nie objętych wpływem odwadniania lub wody pochodzące z odwadniania złoża i kopalni. W tym
przypadku wymagają one odpowiedniego uzdatnienia z uwagi
na wymagania chronionego ekosystemu. Wody te cechuje często
wysoka zawartość żelaza i siarczanów, niskie pH, a także nieodpowiednia temperatura (za niska w okresie letnim, bądź za wysoka
w okresie zimowym). Udanym przykładem zastosowania takiego sposobu ochrony środowiska są, prowadzone od 1987 przez
spółkę RWE Power eksploatującą złoża węgla brunatnego w Nadreńskim Zagłębiu Węgla Brunatnego w RFN, działania zmierzające do ochrony podmokłych terenów w parku Schwalm-Nette
w dolinie rzek Schwalm i Nette, objętych wpływem odwadniania
kopalni odkrywkowej Garzweiler (Muller 2009).
Zastosowano tam rozsączanie wód za pomocą systemu zbudowanego ze studni chłonnych o średnicy 1 m i głębokości 1030 m oraz kanałów infiltracyjnych szerokości 1 m i około 6 m głębokości. Urządzenia te wypełnione są żwirem. Są one zasilane
wodą pochodzącą z odwadniania kopalni Garzweiler. Jest ona
wstępnie uzdatniana w celu usunięcia nadmiaru magnezu i żelaza i następnie siecią rurociągów doprowadzana do urządzeń
rozsączających. Stosowane jest również bezpośrednie wprowadzanie wód do niektórych elementów sieci hydrograficznej.
Efekty działania tego systemu są kontrolowane przez rozbudowany system monitoringu. Potwierdza on, iż udało się całkowicie wyeliminować negatywny wpływ odwadniania na istniejące
na tym terenie środowisko przyrodnicze (Chodak, Polak 2010).
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ZAŁOŻENIA TECHNICZNE DLA
BUDOWY SYSTEMU ROZSĄCZANIE
WÓD NA OBSZARZE NATURA 2000
„JEZIORA BRODZKIE”
Specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 „Jeziora
Brodzkie” zajmuje powierzchnię 829,2 ha. Jego status formalny został zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej. Znajduje
się on w bezpośrednim sąsiedztwie południowo-wschodniego
fragmentu projektowanej granicy eksploatacji złoża węgla brunatnego „Gubin” (rys. 2 i 3). W jego obrębie położone są dwa niewielkie, płytkie jeziora: Suchodół (głęb. 1,7 m) i Brodzkie (głęb.
1,2 m) oraz staw Nabłocie. Obszar ten charakteryzuje się wybitnymi walorami przyrodniczymi. Jest on ostoją rzadkich elementów
flory i fauny. Do priorytetowych siedlisk należą tam zbiorowiska
łęgów olszowych i olszowo-jesionowych. Dominującym typem
siedliska przyrodniczego są świeże i wilgotne łąki użytkowane
ekstensywnie. Znacznie mniejszą powierzchnię zajmują zmiennowilgotne łąki trzęślicowe. Jednym z najcenniejszych elementów szaty roślinnej są zbiorowiska wodno-błotne z klasy IsoëtoNanojuncetea. Występują one głównie na stawach w Brodach,
gdzie w sprzyjających warunkach potrafią pokrywać niemal całą
powierzchnię dna stawów i ich brzegów, co jest ewenementem
w skali całego kraju. W jeziorze Suchodół odnotowano obecność
rzadkiego zespołu jezierzy Najadetum marinae.
Na podstawie wykonanych numerycznych badań modelowych stwierdzono, że dla zapewnienia ochrony obszaru Natura 2000 „Jeziora Brodzkie” przed zmianą stosunków wodnych
w gruncie i sieci hydrograficznej, oprócz wykonania ekranu przeciwfiltracyjnego, niezbędnym będzie jego dodatkowe zasilenie
wodą. W tym celu zaprojektowano wykonanie specjalnego systemu rozsączania wód pochodzących z odwodnienia kopalni, zasilającego ten obszar (Fiszer 2012). Elementy składowe tego systemu wymieniono niżej, a ich lokalizacje przedstawiono na rys. 2:
• zbiorniki Zb-4 i Zb-5 zasilane wodą z odwadniania wgłębnego w celu jej ocieplenia,
• stacje uzdatniania wody 4 i 5 celem pozbawienia jej nadmiarowych ilości związków żelaza,
• rozdzielnie wód do systemu rozsączania Zn-1, Zn-2, Zn-3,
Zn-4, wyposażone w zawory umożliwiające sterowanie ilością wody, zgodnie z potrzebami,
• wał ziemny W-10 zabezpieczający odkrywkę przed dopływem wód z powierzchni terenu,
• odcinki rzeki Wodry: Wn-1, Wn-2 zasilane wodami, z zabudowanymi w ich korytach studniami infiltracyjnymi (co 3040 m), w celu jej rozsączania,
• rowy Rn-1÷Rn-10 zasilane wodami, z zabudowanymi w ich
korytach studniami infiltracyjnymi (co 30-40 m), w celu jej
rozsączania,
• studnie infiltracyjne: o średnicy 1,0 m i głębokości 10 m, wypełnione żwirem, zlokalizowane w dnie koryt cieków rozsączających wodę,
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Rys. 2. Projektowany system rozsączania wód w rejonie obszaru Natura 2000 „Jeziora Brodzkie”.
• kanały przepływowo-infiltracyjne Kn-1 i Kn-2 z dnem przystosowanym do infiltracji wody – w odstępach 50 m szczeliny
w dnie o szerokości 1 m, głębokości ok. 4,0 m, dł. ok. 40 m,
wypełnione żwirem,
• mnichy M-1÷M-6 regulujące bezpośrednie zasilanie zbiorników wodnych w wodę oraz regulujące poziom zwierciadła
wody w tych zbiornikach,
• Kanał K-5 odprowadzający nadmiar wód do cieku Ładzica.
Określona przy pomocy badań modelowych niezbędna ilość
wód doprowadzana do systemu rozsączania będzie zmienna
w czasie, zawierając się w granicach 23,7-42,5 m3/d.

OCENA SKUTECZNOŚCI DZIAŁANIA
PROJEKTOWANEGO SYSTEMU
ROZSĄCZANIA WÓD
Jedyną możliwością sprawdzenia skuteczności działania
projektowanego systemu rozsączania już obecnie jest wykonanie odpowiednich badań modelowych. Wykorzystano w tym
celu model numeryczny opracowany do odtworzenia warunków hydrogeologicznych w obszarze potencjalnego oddziaływania odwodnienia złoża „Gubin” (Fiszer 2014). Rezultat tych
badań przedstawiono w formie porównania prognozowanych
lejów depresji dla pierwszej czwartorzędowej warstwy modelu
w końcowym roku eksploatacji (2078 r.) w dwóch wariantach:
z zastosowaniem ekranu i sytemu rozsączania wód oraz bez
nich (rys. 3). Widać, że w przypadku nie zastosowania środków

ograniczających wpływ odwodnienia, lej depresji rozwija się
o ok. 3 km dalej w kierunku wschodnim, a w miejscu lokalizacji
jezior Brodzkiego i Suchodół depresja wód podziemnych osiąga
wielkości od 10 do 30 m. Natomiast w przypadku zastosowania
systemu ochronnego, jeziora te znajdą się poza zasięgiem leja
depresji wyznaczonego obniżeniem zwierciadła wody o 0,5 m.

PODSUMOWANIE
Wykonane dla potrzeb projektowanej eksploatacji złoża Gubin hydrogeologiczne badania modelowe, wskazały na możliwość
wystąpienia podczas jego odwadniania realnego zagrożenia dla
zależnego od wody ekosystemu, znajdującego się w obrębie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Jeziora Brodzkie”.
Czwartorzędowy przypowierzchniowy poziom wodonośny w tym
obszarze objęty zostanie głębokim lejem depresji (głęb. 10-30 m).
Budowa w tym miejscu, wzdłuż konturu odkrywki ekranu przeciwfiltracyjnego, nie jest w stanie zredukować w znaczący sposób wielkości prognozowanych depresji zwierciadła wód podziemnych,
głównie z powodu występowania głębokich wymyć erozyjnych
tworzących kontakt hydrauliczny z niżej ległymi, odwadnianymi
warstwami neogenu i paleogenu. Możliwe jest jednak działanie
przeciwdziałające powstawaniu leja depresji na tym obszarze,
polegające na rozsączaniu wód pochodzących z odwadniania kopalni. Badania modelowe wykazały skuteczność takiego działania
i pozwoliły na określenie niezbędnej do tego ilości wody.
Zaprojektowany system rozsączania wody składał się będzie
ze studni chłonnych i kanałów infiltracyjnych wprowadzających
wodę z odwodnienia kopalni do czwartorzędowej przypowierzchniowej warstwy wodonośnej. Woda ta po jej uprzednim
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Rys. 3. Porównanie prognozowanego zasięgu leja depresji w czwartorzędowym poziomie wodonośnym z działającym
systemem rozsączania wód, do leja depresji bez rozsączania.
uzdatnieniu, będzie doprowadzana do urządzeń rozsączających
za pomocą sieci rurociągów. Przewiduje się również bezpośrednie doprowadzanie części tych wód do zagrożonych utratą wody
zbiorników wodnych.
Dr inż. Janusz Fiszer
Politechnika Wrocławska
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15 lat RAMB Sp. z o.o.
– podsumowanie działalności
i plany na przyszłość

„T

rzeba wyznaczać ambitne cele, aby mieć
wielkie osiągnięcia”, to
motto doskonale odzwierciedla kierunek działania w Spółce RAMB, która w styczniu tego
roku obchodziła Jubileusz 15lecia istnienia.
Założona w 2000 roku
Spółka RAMB to obecnie
jedno z największych przedsiębiorstw w województwie
łódzkim i trzecia firma pod
względem wielkości zatrudnienia w powiecie bełchatowskim. Początkowy kapitał był
jednak skromny. W pierwszych
miesiącach istnienia załoga
była nieliczna, a działalność
obejmowała zabezpieczenia
antykorozyjne oraz regenerację konstrukcji stalowych. Rozwój przedsiębiorstwa w dużym
stopniu przebiegał wraz z sukcesywnym przejmowaniem od
KWB Bełchatów poszczególnych obszarów działalności w ramach restrukturyzacji.
Na przestrzeni 15 lat RAMB ewoluował od małego przedsiębiorstwa do wielobranżowej firmy, która realizuje specjalistyczne usługi na potrzeby zakładów wydobywczych oraz elektrowni. Antykorozja i konstrukcje stalowe oraz ich montaż to nadal
podstawowe profile, w których Spółka się specjalizuje. Oprócz
tego z powodzeniem działa również w branżach: budowlanej,
elektrycznej, inżynierii wodno-lądowej. Realizuje zlecenia w zakresie obróbki skrawaniem, utrzymania i eksploatacji obiektów
(sieci wodno-kanalizacyjne, sanitarne i ciepłownicze), a także
zajmuje się produkcją filtrów, regeneracją pomp głębinowych,
czerpaków i płyt gąsienicowych.
Doskonałą okazją do tego, aby podsumować dotychczasową działalność Spółki oraz nakreślić plany na przyszłość był obchodzony Jubileusz piętnastolecia.

Krzysztof Wiaderny – Prezes RAMB Sp. z o.o.
W styczniu 2016 roku RAMB obchodził 15-lecie istnienia. Była
to sposobność do spotkania w gronie partnerów biznesowych,
przedstawicieli władz i przyjaciół Spółki. Uroczysty bankiet z ich
udziałem został zorganizowany 15 stycznia w Hotelu Wodnik
koło Bełchatowa. Dzień później Jubileusz świętowali pracownicy
w Hali Widowiskowo-Sportowej w Bełchatowie, gdzie gościem
honorowym był Dyrektor PGE GiEK Oddział KWB Bełchatów – Kazimierz Kozioł. Podczas spotkania pierwszy raz zostały wręczone
przez Zarząd Spółki odznaczenia – medale „Zasłużony dla Spółki
RAMB”, którym zostali wyróżnieni pracownicy ze szczególnym
wkładem w rozwój przedsiębiorstwa.
Obchodzone 15-lecie było momentem wyjątkowym, pełnym
refleksji i wspomnień. Dokonano podsumowania dotychczasowych osiągnięć. Od powstania Spółka zrealizowała wiele dużych
projektów inwestycyjnych, które są powodem do satysfakcji
i dumy. Także wartość wykonanych prac jest spektakularna. Od
2000 roku wartość zrealizowanych zadań tylko dla bełchatowskiej Kopalni wyniosła ponad 1 miliard złotych. Jak wyjaśnia
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Dotychczasowe sukcesy

Prezes Spółki Krzysztof Wiaderny: – Zrealizowane projekty oraz
dobre wyniki ekonomiczne, to efekt wieloletniej współpracy z bełchatowską Kopalnią, która opiera się na wypracowanym wspólnie
schemacie działania. Bez wątpienia istotne jest również zdobyte
w przeciągu piętnastu lat doświadczenie pracowników RAMB-u
oraz ich profesjonalne podeście do realizowanych zadań. Jestem
dumny z osiągniętych sukcesów, ale wierzę, że te najważniejsze są
jeszcze przed nami. Wychodzę z założenia, że nie można spoczywać
na laurach, ale należy wyznaczać sobie nowe ambitne cele.
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Mawia się, że „stara miłość nie rdzewieje” – powiedzenie to
jest bardzo adekwatne do Spółki RAMB, która od powstania zabezpieczyła antykorozyjnie ponad 2 mln m² konstrukcji stalowych. Zrealizowane w tym zakresie prace są na tyle perfekcyjne,
że rdza nie pojawia się na zabezpieczonych powierzchniach do
dziś (RAMB gwarantuje skuteczność zabezpieczenie niektórych
elementów nawet przez 25 lat). Spółka specjalizuje się również
w konstrukcjach stalowych, zarówno nowych, jak i regenerowanych oraz ich montażu. W powstałej w 2007 roku wytwórni
konstrukcji stalowych o powierzchni ponad 11 tys. m² powstają elementy o gabarytach nawet do 600 ton, a możliwości produkcyjne wynoszą około 6 tys. ton rocznie. Do najważniejszych
projektów zrealizowanych w tym zakresie należą: oddanie do
użytku w 2008 roku IV układu KTZ (G-4), oddanie do użytku
w 2009 roku V układu KTZ (G-5), oddanie do użytku w 2013 r.
VI układu KTZ (G-6) oraz budowa przenośników, łączących Pole
Szczerców z Polem Bełchatów – T-2 w 2008 r., T-3 w 2010 r. oraz
T-1 w 2013 r. Inne realizacje, które przyniosły szczególną satysfakcję i które ukazują potencjał Spółki to: dokończenie budowy
siedziby koncernu PGE GiEK S.A. w Bełchatowie, montaż rurociągów transportu suspensji do składowiska popiołów „Lubień”
(wykonanie, antykorozja i montaż ok. 10.000 ton konstrukcji
wsporczej, demontaż starych rur o długości ok. 60 km i montaż
nowej trasy o długości ok. 40 km) oraz nadbudowa składowiska,
zasilanie elektryczne odwodnienia wgłębnego Pola Szczerców,
Pola Bełchatów i wysadu solnego Dębina oraz odwodnienie powierzchniowe wyrobiska wraz z odwodnieniem pochylni w Polu
„Szczerców”.
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Nowe zlecenia
Przez wiele lat głównym odbiorcą usług była bełchatowska
Kopalnia Bełchatów. Obecnie Spółka realizuje zlecenia i projekty
nie tylko na potrzeby podmiotów z Grupy Kapitałowej PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. ale również podmiotów zewnętrznych.

Projektów, którymi Spółka może się chwalić jest wiele, jak
mówi jednak Wiceprezes ds. Finansowych – Paweł Spława-Neyman: – Nigdy nie jest tak dobrze, że nie mogłoby być lepiej. Celem
jest stały rozwój Spółki, która będzie odnosić sukcesy nie tylko
w Grupie Kapitałowej PGE, ale również na rynku krajowym i zagranicznym. To obecnie jeden z naszych priorytetów.

Działania w grupie obejmują zlecenia m.in. dla Elektrowni
Bełchatów, Elektrowni Opole oraz Kopalni Węgla Brunatnego Turów. Właśnie w Turowie powstał w 2013 roku nowy Dział, w którego ramach są regenerowane czerpaki oraz płyty gąsienicowe.
RAMB od tego czasu wykonał remont ponad 7 tysięcy czerpaków oraz remont prawie 2 tysięcy płyt gąsienicowych na zlecenie turoszowskiej kopalni. Działania Spółki koncentrują się także
na pozyskiwaniu zleceń z zewnątrz. Do zadań realizowanych
w ostatnim czasie należą m.in.: budowa stacji transformatoroworozdzielczej 30/0,4 kV i 6 linii kablowych 30 kV w Bogumiłowie
na zlecenie Gminy Kleszczów oraz konstrukcja stalowa do zabetonowania i zabudowania w konstrukcji żelbetowej wywrotnicy
wagonowej na zlecenie Mostostal Power Development Sp. z o.o.
przy budowie 5 i 6 bloku Elektrowni Opole. Konsekwentnie realizujemy strategię pozyskiwania zleceń z rynku zewnętrznego.
– Mam nadzieję, że w przyszłości efektem będą jeszcze lepsze wyniki ekonomiczne Spółki i jej dalszy rozwój – powiedział Wiceprezes
Paweł Spława-Neyman.
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Profesor Jan Bender
i konińska szkoła
rekultywacji
W

dzę? Trzcinnik piaskowy.
Jeżeli rośnie trzcinnik, to
wszystko inne też musi
rosnąć. Trzcinnik piaskowy podpowiedział
mi, że mogę uprawiać
żyto, pszenicę, wszystkie zboża, jeżeli spełnię
podstawowy warunek
– dam roślinie jeść. Ile?
To był problem, który
musiałem zbadać.

lutym odszedł prof. dr hab. inż. Jan Bender, wybitny
specjalista w zakresie rekultywacji terenów poprzemysłowych, twórca konińskiej szkoły rekultywacji, kierownik Katedry Rekultywacji Akademii Rolniczej w Poznaniu, wychowawca wielu pokoleń studentów i naukowców, wielki przyjaciel
kopalni Konin i Adamów.
Profesor J. Bender (wówczas jeszcze doktor świeżo po habilitacji, pracownik Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska
PAN w Zabrzu) przyjechał do Konina w 1970 roku z zamiarem
utworzenia placówki zajmującej się rekultywacją terenów pogórniczych. – Rekultywację prowadzono wówczas na Śląsku, na
terenie konińskim dopiero raczkowała. Profesor zaczynał od zera,
nawiązał współpracę z górnikami, choć trudno było przełamać ich
mentalność, trzeba było być stanowczym, „nieposłusznym w posłuszeństwie” – jak mawiał profesor. Dzięki niemu nastąpiła zmiana
zwałowania z nadsię na podsięsypne. W Adamowie prowadził prace na składowisku popiołów z elektrowni, stopniowo na alkalicznych hałdach popiołowych pojawiła się roślinność. Po latach profesor doszedł do wspaniałych rezultatów. Model rekultywacji rolnej
i leśnej doskonale zdaje egzamin – mówi Arkadiusz Michalski, były
główny inżynier ochrony środowiska konińskiej kopalni.
Dzięki wysiłkom profesora J. Bendera i systematycznym pracom kierowanej przez niego placówki narodziła się konińska
szkoła rekultywacji.

Koniec klasycznej agronomii
Pierwsze doświadczenie prof. J. Bender założył na zwałowisku odkrywki „Gosławice” w Malińcu. – Wprowadziłem jęczmień
jary. Zastosowaliśmy trzy kombinacje nawożenia azotowego: 100,
200 i 300 kg na hektar, wówczas to było bardzo dużo. Na glebach
uprawnych, przy tak silnym nawożeniu azotowym jęczmień wyległby i nic z niego by nie było. Patrzymy na nasze poletko, a tu przy
stu kilogramach – jęczmień stoi, przy dwustu – stoi i przy trzystu
– stoi. To był klucz do naszej teorii, inspiracja do pracy w Koninie.
Właściwie wszystko już wiedziałem. Zrozumiałem, że na klasyczną
agronomię nie ma tu miejsca. Tak zaczęła się moja działalność naukowo-badawcza i wdrożeniowa w Koninie. Tak wspominał po latach prof. J. Bender: – Przespacerowałem się na zwałowiska. Co wi-
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Tym właśnie badaniom prof. J. Bender
poświęcił kolejne lata.
W 1978 r. założył statyczne doświadczenie
polowe na zwałowisku
Prof. Jan Bender
pątnowskim, istniejące
do dzisiaj. W celu przeprowadzenia doświadczeń wybrał powierzchnię, na której dominowała glina zwałowa szara; zastosował tam różne technologie
rekultywacji. Zespół naukowców wypróbował rozmaite kombinacje nawożenia mineralnego, na które została nałożona uprawa różnych roślin oraz płodozmiany. To tak zwana w agronomii
ośmiopalcówka, układ, w którym stosowane są trzy makroelementy, azot, fosfor i potas, oddzielnie bądź w połączeniach.

Model PAN
Efektem prac prof. J. Bendera i jego zespołu jest tzw. Model
PAN, zwany inaczej koncepcją gatunków docelowych. Opiera
się na czterech zasadach, z których najważniejszą jest naprawa chemizmu gruntu poprzez odpowiednie nawożenie, dalej
naprawa właściwości fizycznych surowej skały. Trzecia zasada
mówi, że rośliną pionierską jest prawie każda roślina uprawna
lub prawie każdy gatunek lasotwórczy. Czwarta to stosowanie
płodozmianów rekultywacyjnych. Naukowcy uprościli klasyczny
system czteropolówki stosowany w rolnictwie – przez cztery lata
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patrzę, myślę sobie: jakie to proste! Płodozmian, cztery lata lucerna, dwa lata zboże i z powrotem. Do tego doskonałe warunki
do hodowli krów. Warunkiem musi być infrastruktura gospodarcza. Lucerna wzbogaca grunt w deficytowy azot, zadarnia powierzchnię, chroniąc ją przed zakrzewieniem. Może być w każdej
chwili zaorana i przeznaczona pod uprawę zbóż czy rzepaku –
twierdził prof. J. Bender.

Ożenek koparki z pszenicą
Prof. Mirosława Gilewska, następczyni profesora J. Bendera, która kontynuuje jego prace, tak ocenia dorobek konińskiej placówki: Zespół udowodnił, że w ciągu 10-20 lat może powstać gleba. To było naprawdę pionierskie działanie. I odwaga
pana profesora, który – wbrew wszystkim, wbrew tradycji i lite-

Pierwsze poletko doświadczalne na
zwałowisku zewnętrznym odkrywki
„Gosławice” w Marantowie.
uprawiają lucernę, przez dwa lata
zboża i powtarzają ten ciąg. Założyli,
że po 10 latach stosowania systemu,
przy jednoczesnej naprawie chemizmu skały, można przetworzyć skałę
macierzystą w glebę uprawną. I tak
się stało.
– Model PAN to nasz oryginalny
dorobek naukowy. Kiedy dziś na to

Statyczne doświadczenie polowe na
zwałowisku odkrywki „Pątnów”.

Zboże wyhodowane zgodnie z Modelem
PAN na zwałowisku wewnętrznym
odkrywki „Kazimierz”.

raturze – nie bał się wprowadzić roślin
uprawnych na surowe grunty, zawsze
mówił, że to jest ożenek koparki z pszenicą. Na wyrównaną powierzchnię po
rekultywacji technicznej wprowadził
zboża, lucernę, rzepak – czego nikt
nie stosował ani w Polsce, ani na Zachodzie, ani w Rosji. Wszyscy sobie
wyobrażali, że bez ziemi próchniczej
nie ma możliwości uprawy. A u nas nie
było ziemi próchniczej, nie było profilu
glebowego, tylko na skale macierzystej rosły doskonałe rośliny uprawne.
Kopalnia przez odpowiednie zwałowanie kreowała właściwości skały
glebotwórczej. Pan profesor cały czas
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Studenci poznańskiej Akademii Rolniczej na odkrywce „Kazimierz Północ”.
pilnował, żeby na wierzchu była glina zwałowa szara, był emocjonalnie związany z pracami rekultywacyjnymi prowadzonymi przez
kopalnię, znał doskonale każde zwałowisko. I, co tu dużo mówić, był
postrachem górników.
Profesora J. Bendera przy pracy miał okazję obserwować fotograf Piotr Ordan: – Przez 30 lat wielokrotnie towarzyszyłem profesorowi. Pamiętam, jak prowadził zajęcia ze studentami na zwałkach lubstowskich, gdzie były już wstępne nasadzenia na skarpach
i części wierzchowiny. Sadzono różne gatunki, profesor sprawdzał,
jak sobie radzą. Widać było jego ogromne zaangażowanie, o każdej
nowej roślinie, o każdym krzaczku i drzewku potrafił zrobić osobną
lekcję, opowieści same się snuły.
Model PAN sprawdza się również przy rekultywacji leśnej. Po
30 latach badań wiadomo, jaki
typu drzewostanu kształtuje się
na gruntach pogórniczych, zbudowanych z dużym udziałem gliny zwałowej szarej. Las najlepiej
tworzy drzewostan mieszany,
główne gatunki to dąb szypułkowy, jesion wyniosły, modrzew
europejski, buk zwyczajny. Gatunki domieszkowe to lipa drobnolistna, grab pospolity, klon
zwyczajny i klon jawor.

Prof. dr hab. Jan Bender,
z lewej inż. Arkadiusz Michalski.
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Gdzie są grunty zrekultywowane?
Praktyczne efekty działań rekultywacyjnych bywają zaskakujące nawet dla specjalistów. Prof. M. Gilewska przytacza taką
historię: – Kiedyś do nas przyjechał profesor zajmujący się rekultywacją wraz ze studentami z Uniwersytetu w Michigan. Jeździliśmy
po zwałowiskach, byliśmy na zwałowisku wewnętrznym odkrywki „Jóźwin”. Profesor amerykański mówi: – Pokazujecie nam tutaj
tereny rolnicze, a my chcemy zobaczyć grunty zrekultywowane.
– Właśnie na nich jesteście. Nie chcieli w to uwierzyć. Bo to była
duża zwarta powierzchnia, ładnie wyrównana i zagospodarowana, w niczym nie przypominała zwałowiska.
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Obok prof. Jana Bendera jego następczyni prof. Mirosława Gilewska.
Na trzymanej przez nich fotografii widać efekty rekultywacji
terenów pogórniczych.
Placówka doświadczalna w Marantowie nieustannie się
rozwija, naukowcy zakładają nowe doświadczenia, prowadzą
zajęcia i praktyki dla studentów. Ich dorobek naukowy jest tak
znaczący, że stał się podstawą utworzenia Katedry Rekultywacji
na Akademii Rolniczej w Poznaniu – dziś jest to Katedra Gleboznawstwa i Rekultywacji Uniwersytetu Przyrodniczego, kierowana przez prof. Mirosławę Gilewską.

***
Profesora godnie pożegnali naukowcy uczelni. Na posiedzeniu senatu poświęconym pamięci zmarłego przedstawiono jego
postać i prace. W posiedzeniu uczestniczył inż. Arkadiusz Michalski: – Przypomniałem dokonania profesora, podkreśliłem, że był
wielkim przyjacielem kopalni Konin i Adamów i sprzymierzeńcem
górnictwa. Zacytowałem jego maksymę: Być adiunktem Bendera
to najgorsza pokuta za niezawinione i zawinione grzechy. Profesor
często to powtarzał.
Osoby, które miały okazję poznać profesora J. Bendera, zapamiętały go jako sympatycznego człowieka, zawsze pozytywnie
i grzecznie nastawionego do innych. Profesor był konsekwentny
i stanowczy w swoich poglądach, ale chętnie dyskutował i był
zawsze gotów wysłuchać swojego interlokutora. Niemal do końca życia był nałogowym palaczem.
Profesor kierował Stacją Doświadczalną w Koninie do czasu
przejścia na emeryturę w 1990 roku. W uznaniu swoich osiągnięć
został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, otrzymał także honorową szpadę górniczą i Medal św. Barbary.
Profesor Jan Bender zmarł 17 lutego 2016 r. Miał 91 lat.
Ewa Galantkiewicz
PAK KWB Konin S.A.

Prof. J. Bender na konferencji poświęconej zabiegom rekultywacyjnym.

Fot. Piotr Ordan

41

Węgiel Brunatny 1 (94) 2016 r.

Górniczy Flesz

PGE GiEK S.A.
Rada nadzorcza i zarząd w nowym
składzie
W grudniu 2015 roku prezes i trzech członków zarządu
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. złożyło rezygnację, którą przyjęła rada nadzorcza. Na nowego prezesa
koncernu powołano Sławomira Zawadę.

18 kwietnia br. do składu Zarządu PGE GiEK S.A. został powołany Krzysztof Domagała. Obecnie zarząd pracuje w składzie:
•

Sławomir Zawada – prezes zarządu

•

Radosław Rasała – wiceprezes zarządu ds. finansowych

•

Stanisław Żuk – wiceprezes zarządu ds. wydobycia

•

Marek Włóka – wiceprezes zarządu

•

Krzysztof Domagała – wiceprezes zarządu

•

Robert Imbor – wiceprezes zarządu (do końca swojej kadencji, później Andrzej Kopertowski, wybrany przez pracowników oddziałów i spółki PGE GiEK S.A.)

Wybrano przedstawiciela załogi
do Zarządu Spółki
Andrzej Kopertowski będzie reprezentował pracowników
w zarządzie PGE GiEK S.A. VII kadencji w latach 2016-2019.
W drugiej turze wyborów uzyskał 6.461 głosów.

Sławomir Zawada – prezes PGE GiEK S.A.

Andrzej Kopertowski pracuje w Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów na stanowisku głównego inżyniera Centrum
Kierowania Ruchem, posiada 32-letni staż pracy. Z wykształcenia jest magistrem górnikiem, absolwentem Politechniki
Śląskiej (Wydziału Górniczego o specjalności: projektowanie i budowa kopalń). Ukończył także studia podyplomowe
w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (na Wydziale
Górniczym, o specjalności: zarządzanie kopalnią węgla brunatnego).

Nowy prezes PGE GiEK, Sławomir Artur Zawada urodził
się w 1977 r. W roku 2002 ukończył studia magisterskie na
Politechnice Wrocławskiej w kierunku elektrotechnika o specjalności dyplomowej – elektrownie i gospodarka energetyczna. Już będąc studentem wrocławskiej uczelni, zdobył
stypendium fundowane przez Elektrownię Turów, w której
w 2002 roku rozpoczął swoją karierę zawodową, przez pięć
lat pracując w wydziale ruchu bloków. Był Prezesem Zarządu Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Sp. z o.o. w Zgorzelcu,
a także Zastępcą Głównego Mechanika w Kopex-Famago
Sp. z o.o., odpowiadając m.in. za utrzymanie ruchu zakładu
oraz inwestycje. Przed objęciem stanowiska Prezesa Zarządu
PGE GiEK S.A. zajmował stanowisko Dyrektora ds. Ekonomiczno-Komunalnych w Gminnym Przedsiębiorstwie Oczyszczania w Bogatyni.
Skład Rady Nadzorczej PGE GiEK S.A.:
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•

Iwona Warsewicz – przewodnicząca

•

Sławomir Wochna – sekretarz

•

Krzysztof Rybak – członek

•

Mirosław Sołtysiak – członek

•

Andrzej Jaroch – członek.

Andrzej Kopertowski
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Elektrownia Turów zwiększy swoją
moc i ograniczy emisje
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka
Grupy Kapitałowej PGE, podpisała piąty, przedostatni kontrakt w ramach kompleksowej modernizacji bloków energetycznych 1-3 w Elektrowni Turów. Umowę na modernizację
elektrofiltrów za 72,7 mln zł wykona firma Balcke-Dürr Polska.
Łączna wartość wszystkich zaplanowanych prac wynosi ponad 700 mln zł.
– Modernizacja bloków w Elektrowni Turów jest kolejnym
projektem w Grupie Kapitałowej PGE, mającym na celu przedłużenie żywotności bloków energetycznych o kolejne 150 tys.
godzin, a więc o ok. 20 lat, przy spełnieniu restrykcyjnych wymogów środowiskowych – mówi Marek Woszczyk, prezes zarządu
PGE Polskiej Grupy Energetycznej.
Modernizacja elektrofiltrów obejmie m.in. wymianę wyposażenia wewnętrznego elektrofiltrów, pełną modernizację
układów wysokiego napięcia, instalacji elektrycznych i AKPiA,
wymianę układu pneumatycznego odprowadzenia popiołu
lotnego. Dzięki modernizacji elektrofiltrów bloki w Elektrowni Turów spełnią limity emisji wynikające z przyszłych konkluzji BAT.
– Po przeprowadzonej modernizacji trzech bloków energetycznych całkowita emisja pyłu w Elektrowni Turów zmniejszy
się trzykrotnie, a tlenków azotu i dwutlenku siarki dwukrotnie.
Ostre przepisy unijne wypełnimy więc z nawiązką – mówi Sławomir Zawada, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka
Konwencjonalna.
Umowa na modernizację elektrofiltrów jest piątym podpisanym kontraktem w ramach kompleksowej modernizacji
trzech jednostek energetycznych w Elektrowni Turów. Zawarte już zostały umowy na kontrakty na modernizację turbin,
kotłów, generatorów oraz systemów AKPiA oraz układów
elektrycznych. Cały projekt przewiduje także modernizację
chłodni kominowych – rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na ten zakres prac planowane jest w III kwartale
bieżącego roku.
Kompleksowa modernizacja bloków 1-3 Elektrowni Turów ma na celu m.in. optymalne zagospodarowanie złóż wę-

gla brunatnego, dostosowanie jednostek do przyszłych wymogów ochrony środowiska oraz zwiększenie ich żywotności
o minimum 20 lat. Dodatkowo w ramach zadania zwiększona
zostanie moc jednostek z 235 do 250 MWe oraz podniesiona
ich sprawność i dyspozycyjność. Wartość zadań modernizacyjnych dla bloków 1-3 to ponad 700 mln zł netto.
PGE GiEK, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, modernizuje
także bloki nr 4-6 w Elektrowni Turów wyposażając je w instalacje odsiarczania spalin. Inwestycja warta jest ponad
500 mln zł, a projekt w niemal 50 proc. finansowany jest z preferencyjnych środków pomocowych. Trwająca od września
2013 r. budowa wchodzi obecnie w finalną fazę realizacji.
W Elektrowni Turów trwa również budowa zasilanego
węglem brunatnym bloku o mocy brutto 496 MW – jednego
z flagowych projektów Grupy PGE w obszarze wytwarzania.

Nowe eksponaty w PGE Gigantach
Mocy
Tablice pomiarowe, fragment ekranów kotła, elementy
rusztu dopalającego i 5 sztuk kości mamuta włochatego – to
nowe eksponaty, przekazane przez elektrownię i kopalnię
w Bełchatowie, oddziały spółki PGE Górnictwo i Energetyka
Konwencjonalna, będącej częścią Grupy Kapitałowej PGE.

Elementy nastawni.
Nowe elementy interaktywnej ekspozycji muzealnej
przekazane zostały przez bełchatowską elektrownię i kopalnię w ramach podjętej kilka lat temu współpracy pomiędzy
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PGE GiEK S.A. a organizatorem ekspozycji PGE Giganty Mocy,
Miejskim Centrum Kultury.

Jezioro w Bełchatowie

W skład 9 segmentów tablic pomiarowych wchodzi aparatura pomiarowa (wskaźniki, rejestratory, przełączniki, lampki sygnalizacyjne). Tablice pomiarowe są uzupełnieniem przekazanego wcześniej fragmentu pulpitu i razem z nim tworzą
całość, jaką jest nastawnia blokowa, w której nadzorowana
i monitorowana jest praca bloku energetycznego. Fragment
ekranów kotła stanowi wycinek ściany kotła – około 1 m2.
Elementy rusztu dopalającego to kilkanaście rusztowin, fragment łańcucha i obudowy łożyska wału rusztu. Ekspozycja
wzbogacona została także o nowe fragmenty kości mamuta
włochatego z epoki plejstocenu.

Póki co Jezioro Tarnobrzeskie jest jedynym sztucznym
zbiornikiem, który powstał w miejscu byłego wyrobiska kopalni odkrywkowej. Ale za kilkadziesiąt lat może to się zmienić.

Fragmenty kości mamuta.
Wszystkie ww. elementy udostępnione zostały zwiedzającym ekspozycję PGE Giganty Mocy, aby przybliżyć proces
produkcji energii elektrycznej w Elektrowni Bełchatów wytwarzanej z węgla brunatnego pochodzącego z pobliskiej
KWB Bełchatów.
– PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. wraz
z oddziałami wchodzącymi w jej skład od lat realizuje szereg
działań w obszarze społecznego zaangażowania. Cieszy fakt,
że ekspozycja PGE Giganty Mocy stała się swoistym uzupełnieniem oferty edukacyjnej szkół. Dzięki temu dzieci i młodzież
w bardzo przystępny sposób poznają prehistorię i geologię oraz
proces wytwarzania energii elektrycznej, a przy tym doskonale
się bawią – mówi Sławomir Zawada, Prezes Zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

185-metrowa chłodnia
kominowa w Opolu
Docelową wysokość, czyli 185,1 m osiągnęła już chłodnia kominowa na budowie
dwóch bloków energetycznych w Elektrowni Opole. Do jej wykonania zużyto ponad 10 tys. m³ betonu i ok. 1.800 ton stali.
Powierzchnia chłodni wynosi 4,5 ha, czyli
więcej niż powierzchnia sześciu boisk do
piłki nożnej.
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Już niedługo mają ruszyć prace przy budowie największego zbiornika wodnego w naszym kraju – na dodatek dwukrotnie głębszego od jeziora Hańcza. Jezioro z centrum rekreacyjno-sportowym z plażami ma powstać na terenie wyrobisk
poeksploatacyjnych Pola Bełchatów i Pola Szczerców. – Będą
to dwa, połączone ze sobą najgłębsze jeziora w Polsce, wielkości
Gopła każde – mówi Marek Włóka, wiceprezes zarządu PGE
GiEK. – Planujemy utworzenie pięknych plaż, portu jachtowego,
a nawet zatopienie pewnych atrakcji dla pasjonatów nurkowania. Przewiduje się, że całkowita powierzchnia lustra wody na
Polu Bełchatów i Szczerców wyniesie około 3.890 ha – dodaje
Marek Włóka. Objętość zbiorników wodnych ma wynosić ponad 3 mld m3, maksymalna miejscowa głębokość zbiornika
wodnego 205 m, a średnia głębokość ok. 79 m. To nie wszystko, bo w planach są jeszcze muzeum górnictwa, ośrodek
konferencyjny z zapleczem wystawienniczym, tereny o funkcjach parkowo-rekreacyjnych, a także spacerowe i rowerowe
ścieżki. Na razie jednak w polach Bełchatów i Szczerców trwa
eksploatacja węgla. W polu Bełchatów eksploatacja węgla ma
się zakończyć w 2020 r., a w polu Szczerców w 2040 r. – Po
zakończeniu działalności górniczej, wyrobiska poddane zostaną rekultywacji w kierunku wodnym. Zanim wyrobiska zostaną
zalane, trzeba wykonać szereg górniczych prac przygotowawczych. Będzie to m. in. wypłycanie wyrobisk, wyprofilowanie
skarp i zabezpieczenie ich stateczności, jak również wyprofilowanie linii brzegowej przyszłych zbiorników i utworzenie części
plażowo-kąpieliskowych – tłumaczy wiceprezes. Wyzwanie
jest ogromne, bo do tej pory nikt w kraju nie zrealizował takiego projektu. Plany zakładają, że zakończenie wypełnienia
wodą pola Bełchatów to 2058 r., a Szczerców 2062 r., więc na
pierwszych turystów trzeba będzie poczekać jeszcze kilkadziesiąt lat.
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KAWKA po pierwszym etapie
Budowa sieci ciepłowniczej i przyłączenie do niej kamienic to główne zadania Elektrociepłowni Gorzów w ramach
programu KAWKA. A wszystko po to, aby poprawić jakość
powietrza w mieście.
Porozumienie zawarte 22 maja 2014 r. pomiędzy Elektrociepłownią Gorzów – Partnerem i Urzędem Miasta Gorzowa
– Liderem, w sprawie realizacji wspólnego projektu „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w śródmieściu Gorzowa
Wlkp.” to przedsięwzięcie mające na celu rozbudowę sieci ciepłowniczej i przyłączenie do niej kolejnych budynków, dzięki
czemu poprawi się jakość powietrza w centrum miasta. Po
stronie Lidera leży organizacja demontażu starych urządzeń,
wykonanie instalacji wewnętrznych i remont pomieszczeń
przyszłych węzłów cieplnych, natomiast PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów buduje sieci ciepłownicze
wraz z przyłączami oraz montuje węzły cieplne.
24 marca 2016 r. w Urzędzie Miasta podsumowano prace wykonane w pierwszym etapie projektu Centrum realizowanego w ramach programu KAWKA, który zakończył się

drugiego etapu prac planuje wykonać około 3.500 m sieci i przyłączy cieplnych oraz zamontować 96 w pełni zautomatyzowanych, kompaktowych węzłów cieplnych w poszczególnych
obiektach – mówi Mirosław Rawa, dyrektor Elektrociepłowni
Gorzów.
Zakończenie realizacji programu Centrum planowane
jest na koniec 2017 roku. Przedsięwzięcie obejmie 250 budynków zlokalizowanych w 27 kwartałach w śródmieściu
Gorzowa. Planowane jest wybudowanie sieci ciepłowniczych
o łącznej długości 7435 m oraz 6546 m przyłączy wewnątrz
kwartałów mieszkalnych. Dzięki „KAWCE” mieszkańcy będą
mieli czyste powietrze i centralne ogrzewanie w mieszkaniach. Całkowita wartość projektu to ok. 71 mln zł. Środki
na jego realizację pozyskano m.in. z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
PGE GiEK S.A. wniósł wkład własny w kwocie ok. 7 mln zł.

Oferty na budowę instalacji NOx
Czterech wykonawców jest zainteresowanych budową
instalacji katalitycznego odazotowania spalin dla dwóch
kotłów Benson OP-206 wraz z modernizacją podgrzewaczy
wody, wentylatorów spalin i obrotowych podgrzewaczy powietrza w Elektrowni Pomorzany (ZEDO).
Termin na złożenie ofert minął 31 marca. – Obecnie oferty
są oceniane pod kątem zgodności z wymaganiami określonymi
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Warto
przypomnieć, że w kryterium oceny ofert 80 proc. stanowi cena,
a 20 proc. koszty eksploatacji – informuje Mieczysław Potocki,

w 2015 r. Wykonane zostały niezbędne prace projektowe,
demontażowe i budowlane w wyniku czego do sieci miejskiej podłączono 74 budynki wielorodzinne, zlokalizowanych
w sześciu kwartałach. W celu dostawy ciepła do kwartałów
I etapu projektu zbudowano w 2015 roku 3.500 m sieci i przyłączy ciepłowniczych w technologii rur preizolowanych oraz
zakupiono 74 kompaktowe węzły cieplne. W drugim etapie
planowane jest podłączenie do miejskiego systemu ciepłowniczego kolejnych 96 budynków mieszkalnych. Podpisane
już zostały umowy z firmami wykonującymi prace budowlane i instalacyjne oraz prace związane z demontażem pieców
kaflowych. – Elektrociepłownia Gorzów w ramach realizacji

kierownik sekcji realizacji zakupów, przewodniczący komisji
przetargowej. Podpisanie umowy z wybranym wykonawcą
planowane jest w trzecim kwartale tego roku, a zakończenie
inwestycji w czwartym kwartale 2018 r. Równolegle z tym postępowaniem prowadzone jest drugie, na budowę instalacji
odsiarczania spalin metodą półsuchą.
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PAK KWB Konin S.A
„Jóźwin” – trzeci etap przebudowy
Odkrywka „Jóźwin” zmieniła kierunek eksploatacji z północnego na wschodni. Wymagało to przebudowy wszystkich
układów KTZ – począwszy od
pierwszego i drugiego, a skończywszy na trzecim.
Roboty związane z przebudową KTZ III trwały półtora
miesiąca. W tym czasie zostały
zlikwidowane stare przenośniki
oraz pobudowane nowe: nadkładowe przenośniki przesuwne P-31 i P-32, stały przenośnik
zbiorczy S-30 z elementami
trasy wiszącej oraz przenośnik
zwałowania Z-31; nowe ciągi
są zdecydowanie krótsze niż
poprzednie.
Podczas przebudowy maszyny podstawowe zostały
poddane remontom i przetransportowane na fronty docelowe. Na urabianie w kierunku
frontu wschodniego przejechała zwałowarka A2RsB-8800/3,
koparki SRs-1200/1 i SRs-1200/2 oraz ERs-710/2.
Koparka SRs-1200/1 wcześniej współpracowała z przenośnikami B-1600, w nowym miejscu funkcjonują przenośniki

B-1800, stąd konieczność dostosowania stołu załadowczego do innej szerokości taśmy. Na tej maszynie została także
wprowadzona łączność ethernetowa.
Na przenośniku zbiorczym S-30 zabudowana została
trasa wisząca, pod którą znajduje się droga komunikacyjna
i biegnie przenośnik węglowy. Całość przypomina dwupoziomowe skrzyżowanie przenośników. Trasa wisząca łącznie
z przyczółkami liczy około 50 m długości.
Przed przejazdem zwałowarki A2RsB-8800/3 na maszynie
wykonano remont, którego część stanowi unowocześnienie
kabiny – wygospodarowano w niej aneks kuchenny. Nowe
zaplecze socjalne wyraźnie poprawiło warunki pracy załogi
maszyny.
Większość robót związanych z przebudową układu KTZ
III wykonali pracownicy oddziału JG-3 wraz z operatorami
sprzętu pomocniczego. Pomocą służył także oddział JG-1,
który użyczył swoich pracowników i sprzętu, co przyczyniło
się do krótkiego okresu przebudowy.

Nowinki SGO
– Program był zróżnicowany i ciekawy – oceniają uczestnicy czwartej edycji Szkoły Górnictwa Odkrywkowego, która odbyła się w Krakowie 4 i 5 lutego br. Wzięło w niej udział
liczne grono pracowników uczelni, w tym AGH i Politechniki
Wrocławskiej oraz przedstawicieli firm górniczych i współpracujących z branżą odkrywkową.
Pracowników kopalni Konin zainteresowały wiodące
tematy spotkania: optymalizacja działalności produkcji górniczej poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, nowoczesny pomiar i monitoring stanu robót górniczych oraz
nowe możliwości zastosowań
oprogramowania dla górnictwa
odkrywkowego.
Z ciekawością wysłuchano
prelekcji prof. Lecha Gładysiewicza z Politechniki Wrocławskiej
na temat nowych rozwiązań
w krążnikach i systemach transportowych, a konkretnie wpływu wybranych czynników konstrukcyjnych i eksploatacyjnych
na opory przenośnika taśmowego. Pracownicy Działu Mierniczo-Geologicznego za bardzo
interesujące uznali prezentacje
dotyczące projektowania i oprogramowania geodezyjnego.
Udział w spotkaniu z pewnością pozwolił zdobyć pożyteczną wiedzę. Jak podkreślają
jego uczestnicy, branża zmienia
się bardzo szybko, a SGO daje
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nawiązała do 25-lecia związku. Rok jubileuszowy skończył się
w grudniu, można więc było przypomnieć historię związku,
jego tradycje i osiągnięcia.
Uroczystość jest zawsze okazją do wyróżnienia zasłużonych członków związku. Tym razem Porozumienie Związków
Zawodowych w Katowicach uhonorowało złotą odznaką
Zasłużony dla Kadry Inżynieryjno-Technicznej Iwonę Czubińską, Macieja Kamińskiego, Pawła Miedzińskiego, Grzegorza
Prawuckiego, Janusza Staszaka i Jarosława Lewandowskiego.
Natomiast srebrną odznakę Zasłużony dla Kadry Inżynieryjno-Technicznej otrzymali: Maciej Błaszczyk, Jan Patrzykąt,
Grzegorz Przebieracz i Dariusz Sikiewicz.

możliwość, by śledzić ten proces. Konferencja daje także
możliwość nawiązania cennych kontaktów z uczelniami i kolegami z branży.
SGO została zorganizowana przez Katedrę Górnictwa
Odkrywkowego oraz Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH
przy współudziale Komitetu Górnictwa PAN.

Kordziki i medale

Przyznano także Medale XXV-lecia PZZ „Kadra” oraz odznaki jubileuszowe konińskiej organizacji. Stałym punktem
uroczystości jest wręczenie, zgodnie z ceremoniałem, honorowych kordzików górniczych. W tym roku w uznaniu zasług
dla polskiego górnictwa otrzymali je: Tomasz Dominiak, Ayoub Fakirmal, Mirosław Falkowski, Włodzimierz Grzelak, Tomasz Lewandowski, Roman Lewiński, Jerzy Tusiński, Błażej
Przebieracz i Grzegorz Witkowski.

Konińskie morsy
Pokopalnianym akwenem Czarna Woda opiekują się wędkarze z górniczego koła PZW nr 2, ale poza sezonem łowienia
nad jeziorem i w jeziorze pojawiają się morsy. Zimą grupa miłośników lodowatych kąpieli odwiedza to miejsce regularnie
w każdy weekend.
Na początku tego sezonu warunki morsom nie sprzyjały,
było zbyt ciepło i nawet po kilku dniach mrozu na początku
stycznia woda nie zamarzła. Dopiero kiedy w połowie miesiąca ponownie temperatura spadła znacznie poniżej zera,
na jeziorze utworzyła się kilkunastocentymetrowa pokrywa
lodowa i powstały warunki do prawdziwego morsowania.

Tradycją MZZ PIT
„Kadra” są doroczne
„Biesiady pod platanem”,
w których uczestniczą
członkowie związku i ich
goście – w tym roku byli
to szefowie pozostałych
związków zawodowych
działających w kopalni
Konin oraz licznie przybyła stara strzecha.
Przewodnicząca „Kadry” Alicja Messerszmidt
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Nic zatem dziwnego, że w niedzielny poranek 17 stycznia
morsy przyjechały nad Czarną Wodę. Najpierw trzeba było
wyrąbać przerębel, ta praca zajęła kilkanaście minut i była doskonałą rozgrzewką. Potem krótki bieg i wreszcie upragniona
kąpiel. Miłośnicy lodowatych wód byli naprawdę zadowoleni,
co widać na zdjęciu.

stykę systemów wspomagających pracę spycharek, a także
zasady bezpiecznej pracy wraz instrukcjami stanowiskowymi
operatorów poszczególnych maszyn.
Praca przeznaczona jest dla studentów Kierunku Górnictwo i Geologia, Budowa i Eksploatacja Maszyn, Inżynieria
Środowiska oraz Budownictwo – specjalizujących się w technologii odkrywkowej eksploatacji złóż, robotach ziemnych
i budowlanych z wykorzystaniem maszyn roboczych ciężkich. Korzystać z niej mogą, a nawet powinni, także pracownicy uczelni technicznych zajmujący się omawianymi
zagadnieniami. Publikacja skierowana jest również do inżynierów-praktyków górnictwa, budownictwa i inżynierii robót
ziemnych zainteresowanych problematyką doboru maszyn
i ich technologii eksploatacji.
Monografia składa się z sześciu rozdziałów tematycznych,
uzupełnionych przez 460 rysunków i zdjęć oraz 66 tabel. Całość zagadnień zawarto na około 520 stronach.
Monografię można nabyć kontaktując z jednym ze wskazanych adresów:
Sprzedaż Wydawnictw Naukowo-Dydaktycznych AGH

AGH
Polecamy
Wśród ciekawych propozycji wydawniczych niewątpliwie
znajduje się monografia pt. „Spycharki, dźwigi boczne i przesuwarki przenośników taśmowych. Budowa i technologia
pracy”, autorstwa prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Kasztelewicza,
mgr inż. Michała Patyka i dr. inż. Przemysława Bodzionego
z Katedry Górnictwa Odkrywkowego, Wydziału Górnictwa
i Geoinżynierii AGH Kraków.
Dawno nie wydawana publikacja traktująca
o aspektach budowy maszyn oraz mechanizacji
górnictwa odkrywkowego i inżynierii robót ziemnych zawierająca kompilację zaktualizowanych
zagadnień analizowanych w już istniejącej literaturze oraz zupełnie nowe obszary dotyczące tej
problematyki.
Monografia stanowi pewnego rodzaju kompendium wiedzy o budowie spycharek gąsienicowych i kołowych, a także stosowanego do nich
osprzętu podstawowego. Dodatkowo w publikacji
opisano osprzęt niestandardowy w postaci dźwigów bocznych (układarki rur) oraz przesuwarek
przenośników taśmowych. Ponadto, autorzy dokonali przeglądu technologii prac ziemnych stosowanych w inżynierii środowiska, budownictwie
oraz ze szczególnym uwzględnieniem górnictwa
odkrywkowego. Praca zawiera także charaktery-
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