
 

 

 

United Nations Economic Commission for Europe 

Palais des Nations, 1211 Geneva 10, Switzerland 

Telephone: +41 (0)22 917 3966 (direct) +41 (0)22 917 1234 (Palais des Nations) 

Email: michal.drabik@unece.org 

 

Zagospodarowanie metanu z pokładów węgla w świetle działań UNECE 
 

Szanowni Państwo, 

 

jest mi niezwykle miło, że mogę wystąpić tutaj przed Państwem, niestety nie osobiście, na czwartym 

Polskim Kongresie Górniczym w Krakowie. Nazywam się Michał Drabik i pracuję w Dywizji 

Zrównoważonej Energii, Europejskiej Komisji Gospodarczej, Organizacji Narodów Zjednoczonych 

(UNECE) w Genewie. 

 

Moja radość wynika z wielu powodów. Po pierwsze – zawsze miło jest występować przed polską 

publicznością podczas ważnego wydarzenia odbywającego się w naszym kraju. Po drugie – daje mi to 

możliwość zaprezentowania Państwu działalności UNECE i zaproszenia Państwa do współpracy  

z Dywizją Zrównoważonej Energii jako taką, a z Grupą Ekspertów do spraw Metanu z Kopalń Węgla 

(CMM) w szczególności. Po trzecie – cieszę się, że tak istotny temat węgla  

i metanu mogę poruszyć zaledwie kilka dni po zakończeniu konferencji klimatycznej COP 23  

w Niemczech. Zamierzam przedstawić tę kwestię w sposób nieco odmienny od tego, co wszyscy 

mogliśmy oglądać w Bonn.   

 

Muszę niestety rozpocząć od niewygodnej kwestii, której jednak wszyscy jesteśmy świadomi – rola 

węgla musi zostać zmieniona i dostosowana do nowych standardów wydajności i emisyjności. Dzisiaj 

węgiel jest wysoce nieekologiczny i coraz droższy. Co gorsza, obecny główny nurt dyskusji na temat 

przyszłości energii i zmian klimatu prezentowany w mediach w znacznej mierze nie ma oparcia w 

rzeczywistości. Pełen jest złych emocji, niejasności i wątpliwych danych, które, jeżeli nie zostaną 

odpowiednio wcześnie sprostowane, zwiodą społeczeństwa i doprowadzą do skutków odmiennych niż 

wszyscy byśmy tego oczekiwali. 

 

Nie zapominajmy, że stawką jest przyszłość naszej planety. Dlatego nie możemy podchodzić do tej 

kwestii z niedbałością czy nonszalancją. Nie możemy również dopuścić do tego, aby tocząca się debata 

została zdominowana przez tych, którzy najgłośniej krzyczą, bądź opowiadają najprzyjemniejsze dla 

ucha historie. Otóż nie. Każdy głos i każda historia powinny być z uwagą i zrozumieniem wysłuchane. 

Potrzeba kompromisu, który będzie brał pod uwagę nie tylko dobro przyszłych generacji, ale także 

możliwości i oczekiwania ludzi żyjących tu i teraz. Przestańmy bujać w obłokach i zacznijmy 

rozmawiać o energii w sposób rzeczowy, oparty na faktach nie emocjach. 

 

A fakty są następujące: 

- po pierwsze: paliwa kopalne stanowią dzisiaj 80 % energii pierwotnej i są głównym gwarantem 

dostępu do energii. 

- po drugie: za 30 lat, w roku 2050, zgodnie ze wszelkimi rzetelnymi i wiarygodnymi przewidywaniami, 

nawet przy założeniu, że uda się nam spełnić wymogi najbardziej optymistycznego scenariusza 

przewidującego podniesienie średniej temperatury na Ziemi jedynie o 2 stopnie Celsjusza, paliwa 

kopalne stanowić będą nadal ok. 40 % globalnego miksu energetycznego. Proszę pamiętać, że jest to 

40 % energii, na którą zapotrzebowanie gwałtownie rośnie i przez najbliższe 30 lat nadal będzie rosło. 

- po trzecie, wreszcie, podążając tą samą drogą, którą podążamy dotychczas, tak niski wzrost 

temperatury jak wspomniany w punkcie poprzednim, nie jest w żadnym wypadku możliwy do 

osiągnięcia. Wedle wszelkich wyliczeń zmierzamy w stronę raczej czterech niż dwóch stopni. 
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To są fakty. Taka jest dzisiejsza rzeczywistość. W połowie stulecia, prawie połowa zużywanej energii 

nadal będzie pochodzić z paliw kopalnych. Moje pytanie jest zatem następujące: jak długo jeszcze świat 

ma zamiar udawać, że odejście od paliw kopalnych i zastąpienie ich odnawialnymi źródłami energii 

jest na wyciągnięcie ręki? 

 

Proszę mi wierzyć, że nie przytaczam tych danych z satysfakcją. Nie robię tego by powiedzieć, że 

paliwa kopalne są czyste, albo że zmiany klimatyczne są mistyfikacją i wytworem spiskowych teorii. 

Nie staram się ani promować zwiększonego użycia węgla, ani demonizować źródeł odnawialnych. Ale 

nie zgadzam się na bezrefleksyjne powtarzanie, że jesteśmy na progu „zielonej przyszłości”. Niestety, 

jak pokazują wyliczenia, nie jesteśmy. Na pewno nie na progu.   

 

Przytoczyłem te dane aby uwypuklić prawdziwy kontekst, w którym toczy się obecna dyskusja. 

Chciałbym po prostu, abyśmy zobaczyli omawiane kwestie z odpowiedniej perspektywy. Być może 

widok ten nie jest tak ładny jak byśmy tego oczekiwali. W takim wypadku, zastana sytuacja powinna 

zmotywować nas do działania i do podjęcia natychmiastowych kroków zmierzających do jej poprawy.  

 

Nie ma żadnej wątpliwości, że istnieje paląca potrzeba wytężonej pracy na rzecz czystszego i bardziej 

zielonego świata. Istotne jest również to, abyśmy rozpoczęli tę pracę w dobrym miejscu. Aby móc 

rozpoczęć wędrówkę naprzód, musimy najpierw stwierdzić w jakim punkcie jesteśmy. Bez szczerej, 

rzetelnej oceny gdzie stoimy, wszelkie podejmowane przez nas kroki będą skazane na porażkę. Żyjąc 

w świecie ułudy, zamiast mierzyć się z realnymi problemami, będziemy jedynie tracić – nomen omen 

– energię na walkę z wiatrakami. 

  

Nie jest łatwo przeciwstawiać się istniejącym dogmatom. Potrzeba odwagi, aby krzyknąć, że „król jest 

nagi”. Mimo to UNECE, opierając się na dostępnych prognozach, nie boi się stać na stanowisku, wedle 

którego paliwa kopalne będą nam towarzyszyć przez najbliższych kilka dekad. Nie wolno nam 

zapominać, że ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych Cel Zrównoważonego 

Rozwoju (Sustainable Development Goal) numer 7, nie mówi po prostu o „czystej energii”, ale o wiele 

bardziej złożonym zagadnieniu, jakim jest energia „zrównoważona, niezawodna, nowoczesna, dostępna  

i przystępna cenowo”. 

 

W wielu miejscach na świecie energia pochodząca z paliw kopalnych jest jedyną dostępną i przystępną 

cenowo energią, i z powodów przede wszystkim ekonomicznych, nie ma żadnych przesłanek, aby 

zakładać, że sytuacja ta w ciągu najbliższych wielu lat ulegnie zmianie. W takich przypadkach, kwestia 

wyboru przed którym stoją rządy, społeczeństwa i poszczególni zwykli ludzie przedstawia się dosyć 

jednoznacznie – albo wybiorą oni energię z paliw kopalnych albo pozostaną bez energii. A brak energii, 

nie zapominajmy, oznacza brak postępu w jakiejkolwiek dziedzinie. Bez energii nie da się bowiem 

walczyć z biedą, nie da się zapewnić odpowiedniej opieki zdrowotnej i godnych warunków pracy, ani 

nie osiągnie się wzrostu gospodarczego. Czy to się komuś podoba, czy nie, czy jest to zgodne z czyimś 

poglądem na świat, czy też stoi w skrajnej opozycji do niego, prawda jest taka, że Cele 

Zrównoważonego Rozwoju nie zostaną osiągnięte bez udziału paliw kopalnych. 

 

Rola węgla, który jest jednym z podstawowych źródeł energii na świecie jest nie do przecenienia. Czy 

kraje bazujące na tym surowcu chciałyby produkować energie w czystszy sposób? Jestem przekonany, 

że tak. Czy istnieje dla nich jakakolwiek alternatywa? W teorii jak najbardziej. Czy jest ona realna? 

Innymi słowy, czy kraje te są wstanie udźwignąć ciężar finansowy pozyskania czystych technologii  

i zastosowania ich na szeroką skalę w sektorze energetycznym? W miażdżącej większości przypadków, 

jeżeli nie we wszystkich, odpowiedź brzmi „nie”.  
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Koszty związane z transferem technologii, wybudowaniem infrastruktury technicznej koniecznej do 

bezemisyjnego generowania energii, z adaptacją istniejącego systemu energetycznego, dostosowaniem 

rynku energii, aktualizacją porządku prawno-regulacyjnego, nieuniknionymi wstrząsami społecznymi 

itp. są ogromne. Nie można również zapominać o kosztach politycznych takiej, często niepopularnej  

w społeczeństwie, transformacji, o kwestii bezpieczeństwa energetycznego, które częstokroć odgrywa 

kluczową rolę oraz o czynniku czasu. Nawet w sytuacji idealnej, w której wspomniana transformacja 

posiada pełne poparcie polityczne i społeczne, ma zapewnione finansowanie oraz jest całkowicie 

przygotowana od strony regulacyjno-prawnej, jej implementacja zawsze będzie procesem 

długotrwałym, rozciągającym się na przestrzeni wielu lat.   

 

Pewne kraje będą w stanie dokonać opisywanych przemian szybciej, inne wolniej. Część z nich będzie 

dążyła do natychmiastowego przestawienia całej gospodarki na tryb bezemisyjny, pozostałe zaś 

początkowo zdecydują się jedynie na częściowe ograniczenie zanieczyszczeń wynikających  

z wykorzystania paliw kopalnych. Nie istnieje jedna magiczna formuła, którą można by zastosować  

w każdym dowolnym przypadku. Droga, którą ma do pokonania Szwecja będzie inna niż ta, którą 

obiorą Stany Zjednoczone, Kostaryka, Togo czy Polska. Bez zindywidualizowanego podejścia, 

biorącego pod uwagę potrzeby i możliwości poszczególnych państw, z góry skazujemy się na 

niepowodzenie.  

 

Niestety pewne rozwiązania mające na celu generalną poprawę sytuacji sektora energetycznego,  

z powodów politycznych, wizerunkowych, bądź też z racji nieuzasadnionych  

i niesprawiedliwych rozwiązań rynkowych, są obecnie wykluczone z debaty publicznej i pozostawione 

poza nawiasem środków, których zastosowanie jest akceptowalne. Jednak w bieżącej sytuacji, w której 

uprzemysłowienie i urbanizacja krajów rozwijających się podlega stałemu wzrostowi, w której przyjęte 

są pewne cele rozwojowe i niezbywalne prawa społeczno ekonomiczne jednostek i społeczeństw, w 

której wskaźniki zanieczyszczenia środowiska przekraczają kolejne bariery, śmiem twierdzić, że nie 

stać nas na odrzucanie jakichkolwiek opcji mogących przynieść ulgę zarówno ludziom jak i naszej 

planecie.  

 

Niewielka poprawa jest lepsza niż żadna. Obniżenie emisji, oczywiście nie będąc tak dobre, jak ich 

całkowite wyeliminowanie, jest wciąż lepsze niż ich wzrost czy stagnacja. Zgodnie z wyliczniami 

szerokie zastosowanie nowoczesnych technologii węglowych o wysokiej wydajności i niskiej 

emisyjności (high efficiency and low emission - HELE) byłoby w stanie zredukować produkcję gazów 

cieplarnianych w sektorze energetycznym o 20 %. Czy naprawdę, jesteśmy w stanie pozwolić sobie na 

luksus zignorowania takiego rozwiązania i zaniechania inwestycji w tym zakresie? 

 

UNECE stoi na stanowisku, że rozwój technologii i zapewnienie dostępu do środków finansowych jest 

konieczny zarówno w dziedzinie źródeł odnawialnych jak i paliw kopalnych. Dlatego pod nadzorem 

Komitetu do spraw Zrównoważonej Energii operuje aż sześć tematycznych Grup Ekspertów: 

- do spraw energii odnawialnej;  

- do spraw efektywności energetycznej – ponieważ ważne jest nie tylko jak produkujemy energię, ale 

także to, jak z niej korzystamy;  

- do spraw klasyfikacji surowców – ponieważ nowa rzeczywistość energetyczna wymaga nowego 

systemu pozwalającego na wiarygodną ocenę zasobności rezerw oraz ich potencjału gospodarczo-

ekonomicznego;  

- do spraw czystszej produkcji energii elektrycznej z paliw kopalnych – ponieważ UNECE jest 

przekonane, że zamiast demonizować paliwa kopalne i biernie czekać na ich schyłek, lepiej jest nauczyć 

się korzystać z nich w sposób mniej uciążliwy dla środowiska;  
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- do spraw gazu ziemnego – ponieważ rozwój technologiczny pozwalający na wykorzystanie 

niekonwencjonalnych złóż tego surowca w znacznym stopniu zredefiniował światowe rynki energii, 

wynosząc gaz do pozycji, która niewątpliwie wymaga szczególnej uwagi; 

- I wreszcie, do spraw metanu z kopalń węgla.  

Jako że jestem sekretarzem tej Grupy, oraz mając na uwadze, że obecna sesja poświęcona jest 

zagadnieniom związanym z metanem, jeżeli Państwo pozwolą, chciałbym zatrzymać się na moment 

przy tym temacie. 

 

Jak wszyscy dobrze wiemy metan jest gazem, którego potencjał tworzenia efektu cieplarnianego na 

przestrzeni jednego wieku 25 krotnie przewyższa podobny potencjał dwutlenku węgla. Nikogo również 

nie zaskoczę mówiąc, że wydobyciu, transportowi i przetwarzaniu węgla towarzyszy uwalnianie 

metanu, które czyni sektor górniczy jednym z głównych antropogenicznych źródeł tego gazu. Co 

istotne, jednakże, emisje te mogą być znacząco ograniczone poprzez wdrożenie odpowiednich praktyk 

i środków. 

 

Obniżenie śladu węglowego przemysłu energetyczno-górniczego, nie musi się wcale wiązać, jak 

chcieliby tego niektórzy, z jego zamknięciem. Skutek ten można bowiem osiągnąć poprzez 

zastosowanie łatwo dostępnych rozwiązań i technologii. Istnieją wspomniane już wcześniej 

wysokoefektywne i niskoemisyjne technologie węglowe. Znana jest technologia wychwytywania i 

sekwestracji dwutlenku węgla, tak zwany CCS. Wreszcie, nie wolno także zapominać o ogromnym 

potencjale, który niesie ze sobą przechwytywanie i wykorzystanie metanu z kopalń węgla, czyli – 

korzystając z używanego także w Polsce akronimu pochodzącego z języka angielskiego – CMM.  

 

Skuteczne zarządzanie zasobami CMM jest jednym z najbardziej efektywnych i łatwo dostępnych 

sposobów na ograniczenie śladu węglowego omawianego sektora. Przyczynia się ono nie tylko do 

zmniejszenia emisji, ale niesie ze sobą również szereg innych korzyści, takich jak podniesienie 

bezpieczeństwa pracy pod ziemią, zwiększona wydajność kopalni, łatwy dostęp do lokalnie 

wytworzonej energii, oraz poprawa jakości powietrza w danej okolicy czy regionie. Co więcej, projekty 

CMM mogą także skutkować zwiększonym napływem środków finansowych, występując w roli 

katalizatora inwestycji w nowe rozwiązania biznesowe nakierowane na adaptację do współczesnych 

wymagań rynku coraz bardziej wyczulonego na kwestie ochrony środowiska. 

 

Mając powyższe na uwadze, Grupa Ekspertów do spraw metanu z kopalń węgla opracowuje i propaguje 

najlepsze praktyki w zakresie drenażu metanu z kopalń, jak również jego efektywnego, ekonomicznie 

zbilansowanego oraz społecznie odpowiedzialnego wykorzystania lub destrukcji. Ponadto, w celu 

zainicjowania i ułatwienia wymiany doświadczeń oraz technologii w omawianym zakresie, Grupa 

przygotowuje również analizy opisujące konkretne przykłady zastosowań promowanych rozwiązań  

w kopalniach na całym świecie i wynikające z tego korzyści dla personelu, operatorów kopalń  

oraz dla środowiska naturalnego.   

 

W 2011 roku, w uznaniu zasług Grupy i znaczenia jej pracy, Rada Gospodarcza i Społeczna ONZ 

(ECOSOC) wydała decyzję zapraszającą Państwa Członkowskie ONZ, organizacje międzynarodowe, 

oraz Komisje Regionalne, do podjęcia stosownych kroków promujących stosowanie opracowanych 

przez Grupę i wydanych w formie poradnika najlepszych praktyk w państwach całego świata. 

 

W celu możliwie jak najlepszego wykonania decyzji ECOSOC, Grupa Ekspertów podjęła decyzję  

o utworzeniu, wspólnie z zainteresowanymi partnerami lokalnymi, siatki niezależnych, 

samofinansujących Międzynarodowych Centrów Doskonałości do spraw CMM, operujących pod 

auspicjami UNECE. Centra te w swoim zamyśle mają służyć jako ogólnodostępne składnice wiedzy 
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technicznej oraz być współtwórcami i promotorami najlepszych praktyk. Mają one również działać na 

rzecz usprawnienia międzynarodowej wymiany informacji i współpracy w zakresie przedmiotowym 

zgodnym z powierzonym im mandatem. 

 

Z wielką przyjemnością pragnę poinformować Państwa, że w tym roku, po wieloletnich staraniach, 

pierwsze takie Centrum zostało utworzone w Polsce. Posiada ono czterech członków założycieli, 

mianowicie: Główny Instytut Górnictwa, Państwowy Instytut Geologiczny, Instytut Nafty i Gazu oraz 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Konferencja inauguracyjna odbyła się w czerwcu  

w Katowicach, a w zeszłym miesiącu Centrum przedłożyło Grupie do akceptacji plan działania na lata 

2018-2019. W tym miejscu pragnąłbym wszystkich serdecznie zachęcić do zapoznania się z Centrum 

oraz z jego działalnością, i zaprosić do aktywnego włączenia się, w zakresie Państwa doświadczeń i 

wiedzy, w podejmowane przez nie zadania. Informacje na temat Centrum można uzyskać zarówno 

przez UNECE i naszą stronę internetową, jak i przez kontakt z jego instytucjami założycielskimi. 

 
CMM ma olbrzymi potencjał, który nadal nie został całkowicie odkryty. Podczas gdy niektórzy już go 

dostrzegli, wielu go wciąż niedocenia. Fakt, że PGNIG-e zdecydowało się zaangażować we 

wspomniane Centrum Doskonałości, jest według mnie najlepszym dowodem na to, że jest to temat 

warty uwagi. Proszę pamiętać, że PGNiG-e nie jest firmą zorientowaną na węgiel. Co więcej, ma ono 

olbrzymi wachlarz inwestycyjny i w żadnej mierze nie może narzekać na brak interesujących ofert 

lokaty kapitału. Mimo to zdecydowało się poświęcić czas, wysiłki i środki na rozwój i badania w 

zakresie CMM i CBM. Dlaczego? Otóż, będąc firmą z wizją i niebojącą się wyzwań, PGNiG-e 

inwestuje w przyszłość. Czyniąc to, uzyskuje dostęp do olbrzymich rezerw łatwo dostępnego surowca. 

Pozwala mu to na zdywersyfikowanie swoich źródeł oraz, jak przystało na spółkę z większościowym 

udziałem Skarbu Państwa, na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju. Jednocześnie, 

wchodząc w kolejną nie do końca odkrytą jeszcze sferę działalności, poszerza swoją bazę badawczą, 

zwiększając tym samym swoją innowacyjność i umacniając pozycję rynkową w oczach akcjonariuszy, 

partnerów biznesowych i przyszłych kontrahentów.  
 

Choć tradycyjnie określenie CMM odnosi się do metanu z czynnych kopalń, w których to zagrożenie 

metanowe, jak również i jego emisje są zdecydowanie najwyższe, termin ten nie powinien być jednak 

rozumiany w sposób wąski. Dlatego Grupa Ekspertów, mając na uwadze fakt, że problem uwalniania 

metanu występuje w ciągu całego cyklu istnienia danej kopalni, nie pozostaje obojętna również na 

kwestię metanu z kopalń opuszczonych (AMM) i pozostaje w gotowości, aby w ramach swojej wiedzy  

i doświadczeń służyć pomocą również w tej dziedzinie. 

 

Niestety, obecne szacunki CMM zwykle pomijają emisje generowane przez nieaktywne już 

gospodarczo kopalnie, skupiając się jedynie na tych, które wciąż prowadzą wydobycie. Podobne 

podejście charakteryzuje także krajowe wykazy gazów cieplarnianych w rejestrach których AMM nie 

jest zazwyczaj brane pod uwagę.  

 

W świetle powyższego Grupa Ekspertów, świadoma olbrzymiego potencjału, który niesie ze sobą 

odpowiednie zagospodarowanie AMM, podjęła decyzję o poświęceniu temu zagadnieniu należytej 

uwagi w nadchodzącym dwóch latach. Zgodnie z przyjętym niedawno planem pracy na lata 2018-2019 

AMM stanowić będzie jeden z punktów centralnych aktywności Grupy w tym okresie. 

 

Jednym z pierwszych kroków podjętych przez Grupę w wyżej wymienionym kierunku było 

zorganizowanie warsztatów podejmujących tematykę AMM w kontekście szeroko rozumianej 

zrównoważonej energii. Wydarzenie to miało miejsce 23 października w Pałacu Narodów w Genewie. 

Zgromadziło ono ekspertów z całego świata, którzy nie tylko wnikliwie „przeegzaminowali” omawiane 
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zagadnienie i poddali je szczegółowej analizie zarówno pod względem technicznym, finansowym jak i 

prawnym, ale także omówili związane z nim kwestie z zakresu ochrony środowiska i kształtowania 

polityki surowcowej państwa.  

 

W kontekście inżynieryjnym podkreślono, że w celu pełnego wykorzystania potencjału kopalni  

w przedmiocie efektywnej i zyskownej eksploatacji AMM, dana kopalnia powinna być zawczasu 

odpowiednio przygotowania do planowanej dalszej aktywności gospodarczej po zaprzestaniu 

wydobycia węgla. W kwestiach ekonomicznych i prawnych, szczególna uwaga poświęcona została 

konieczności ustanowienia zachęt ekonomicznych sprzyjających rozwojowi projektów AMM, oraz 

jasności i szczegółowości regulacji ustawowych, zwłaszcza w zakresie prawa własności do 

uwalniającego się gazu. Z punktu widzenia ochrony środowiska, wśród zgromadzonych dominowało 

przekonanie, że najważniejszym problemem wymagającym jak najszybszej interwencji jest brak 

jednolitej metodologii mającej zastosowanie do kalkulacji wysokości emisji. 

 

Nowo mianowany przewodniczący grupy zadaniowej do spraw AMM, Pan Michael Coté, uwypuklił 

potrzebę włączenia rezerw metanu zalegającego w pokładach węgla do łańcucha wartości przemysłu 

górniczego. Podkreślił on, że jedynie całościowe spojrzenie na wspomniany łańcuch wartości umożliwi 

ilościową identyfikację rezerw metanu jako surowca, a także określenie jego konkretnej wartości 

energetycznej. 

 

W podobnym tonie wypowiedział się przewodniczący Grupy Ekspertów, Pan Raymond Pilcher. 

Zauważył, że dopóki państwa, w których znajdują się kopalnie i firmy zajmujące się wydobyciem węgla  

z tychże kopalń nie będą miały możliwości formalnie usankcjonowanego oszacowania oraz 

zaksięgowania surowców współwystępujących z węglem, dopóty rzetelna ocena wymiernej wartości 

metanu zalegającego w jego pokładach, jak i negatywnego skutku związanego z uwolnieniem tego gazu 

do atmosfery pozostanie niewykonalna. 

 

W Polsce problem zamykania kopalń jest obecny i z upływem lat będzie jedynie narastał. Część kopalń 

została już zamknięta, a wiele innych czeka na swoją kolej w nadchodzących latach. Świadomie 

używam tu słowa „problem” z uwagi na nieuchronne i niebagatelne koszty społeczne, jakie sytuacja ta 

za sobą pociąga. Nie można jednak zapominać, że proces ten, mimo iż bardzo trudny dla zwalnianych 

pracowników i ich rodzin, i dlatego wymagający przygotowania przez państwo jak i operatorów kopalń 

odpowiednich strategii i programów ochronnych, może nieść ze sobą także określone korzyści. 

Mianowicie odpowiednie zagospodarowanie AMM może stanowić ekonomicznie opłacalny sposób 

redukcji emisji gazów cieplarnianych. Innymi słowy, w określonych okolicznościach pozwoli ono nie 

tylko na ograniczenie zanieczyszczeń, ale także na uzyskanie dochodu i wygenerowanie zysku. 

 

Grupa Ekspertów jest obecnie na początku drogi zmierzającej do określenia najlepszych praktyk 

zarządzania i zagospodarowania AMM. Dlatego pragnę z tego miejsca wszystkich Państwa gorąco 

zaprosić do współpracy i do przyłączenia się do naszych wysiłków mających na celu opracowanie 

wszechstronnego i przyjaznego czytelnikowi poradnika w tym zakresie. Co więcej, zachęcam Państwa 

również, aby posunąć się o krok dalej i zastanowić nad tym, jak uczynić z CMM i AMM, traktowanych 

jako jedno zagadnienie, istotny składnik wieloaspektowej strategii restrukturyzacji przemysłu górniczo- 

-energetycznego. 

 

Grupa Ekspertów do spraw CMM, wraz z pozostałymi Grupami Ekspertów operującymi pod 

skrzydłami Komitetu do Spraw Zrównoważonej Energii, przygotowuje się do uruchomienia potężnego, 

wielotorowego programu ukierunkowanego na przygotowanie Państw Członkowskich do możliwie 

najłagodniejszego i najbardziej efektywnego przeprowadzenia nadchodzącej transformacji sektora 
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energetycznego. Program ten jest na razie w fazie koncepcyjnej, w której staramy się jak najdokładniej 

określić jego przesłanki i ramy. Negocjujemy również z potencjalnymi partnerami, z którymi 

moglibyśmy wprowadzić projekt w życie. Po stronie podmiotu zaangażowanego w jego implementację, 

poszukujemy rządu bądź dużego podmiotu przemysłowego skłonnego do umiejscowienia projektu na 

swoim terenie. Po stronie odbiorcy, kiedy partner i konkretna lokalizacja zostaną już określone, 

będziemy dążyć do zaangażowania w projekt wszystkich pracowników wybranego obiektu 

przemysłowego w celu uzyskania informacji o ich problemach, obawach i potrzebach związanych z 

przyszłością zakładu. 

 

Ujmując rzecz skrótowo, projekt ma za zadanie pomóc Państwom Członkowskim w dostosowaniu 

swoich gospodarek do nowych wymogów emisyjności i wydajności, bez czego nie będą one w stanie 

konkurować na światowych rynkach. Adaptacja odbywać się będzie poprzez restrukturyzację sektora 

górniczo-energetycznego, w ramach której skupimy się przede wszystkim na transformacji dużych 

konglomeratów przemysłowych podobnych do tych jakie spotykamy na Górnym Śląsku.  

 

Wiele z takich kompleksów skupiających w sobie kopalnie, elektrownie, zakłady metalurgiczne, 

produkcyjne, spedycyjne itp. zostało wybudowanych w czasach, w których pojęcie i koncept 

gospodarki niskoemisyjnej jeszcze nie istniały. Dlatego w znacznej większości są one obecnie reliktami 

dawnych czasów. Co za tym idzie, okoliczna ludność, której zdolność zarobkowania w ogromnej ilości 

przypadków jest niemalże w całości uzależniona od funkcjonowania tychże kompleksów, jest dzisiaj 

narażona na potężne wstrząsy związane z nadchodzącą bądź też już trwającą reorganizacją omawianego 

sektora. 

 

Proces ten, napędzany przez coraz to bardziej restrykcyjne wymogi ochrony środowiska i idące z nimi  

w parze warunki dostępu do światowych rynków, jest nie do zatrzymania, szczególnie w świetle 

dobrowolnie podjętych przez państwa zobowiązań proekologicznych. Co więcej, niemożliwe jest 

również dalsze odkładanie go w czasie, chociażby dlatego, że infrastruktura energetyczna wielu Państw 

Członkowskich jest obecnie u kresu swojej żywotności. Stąd też pomysł UNECE, aby zaangażować się  

w ten nieuchronny proces i wspomóc kraje będące w potrzebie w adaptacji do nowych warunków. 

Chcemy, aby gospodarki w naszym regionie były bardziej efektywne, zrównoważone i przyjazne 

środowisku, a zarazem odpowiadające potrzebom ludzi. Ponadto dążymy do tego, aby przemiana ta 

dokonała się w sposób pozwalający społeczeństwom, gdziekolwiek to możliwe, na uniknięcie szoku 

wywołanego przez „bóle porodowe” nowej rzeczywistości. 

 

W swojej początkowej fazie projekt zakłada sformułowanie planu unowocześnienia gospodarki 

wybranego państwa poprzez opracowanie strategii modernizacji jego obiektów przemysłowych 

pracujących na bazie paliw kopalnych. Przygotowane zostaną stadia wykonalności przeorientowania 

wyselekcjonowanych zakładów w stronę nowoczesnych technologii i bardziej efektywnego 

wykorzystania dostępnych surowców. Zagospodarowanie metanu uwięzionego w pokładach węgla 

wraz ze szczegółowym planem konkretnej instalacji do przechwytywania i utylizacji tegoż gazu, 

stanowić może przykład łatwej do wprowadzenia w życie rekomendacji, która może zostać przedłożona 

w tej fazie projektu.  

 

W kolejnym etapie, na podstawie zdobytych już doświadczeń, nacisk położony zostanie nie tyle na 

kwestie technologiczno-organizacyjne, co na wypracowanie elastycznego modelu biznesowego 

pozwalającego na skuteczne przeprowadzenie transformacji dowolnego kompleksu przemysłowego.  

W ten sposób projekt stworzy podwaliny dla rozwoju innowacyjnej oraz odpowiedzialnej - zarówno  

w sferze społecznej jak i ochrony środowiska - strategii energetycznej państwa, która z kolei pozwoli 

danej gospodarce na skuteczne konkurowanie z innymi na współczesnych światowych rynkach. 
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Mam nadzieję, że to co przedstawiłem znajdzie zainteresowanie w oczach przedstawicieli polskiego 

przemysłu górniczego i energetycznego, ponieważ obydwa te sektory idealnie pasują do profilu 

docelowego odbiorcy naszego projektu. Czy uda nam sie nawiązać współpracę z polskim Rządem 

pozostaje niewiadomą. Jak na razie prowadzimy bardziej zaawansowane rozmowy z przedstawicielami 

innych państw. Niemniej do momentu dopóki nie zapadną ostateczne decyzje, zawsze pozostajemy 

otwarci na wszelkie propozycje współpracy. 

 

Co więcej, niezależnie od tego czy projekt będzie ostatecznie przeprowadzony w Polsce, czy też nie, 

zgodnie z przyjętymi założeniami, jego wyniki mają mieć powszechne zastosowanie. Podczas gdy 

wszelkie plany i mechanizmy wypracowane w trakcie jego trwania nieuchronnie wymagały będą 

pewnego dopasowania do określonych warunków lokalnych, sam model określający drogę, kierunek i 

sposób transformacji będzie miał charakter uniwersalny.  

 

Aby jednak udało nam się osiągnąć zamierzony stopień ogólności, pozwalający na szerokie 

zastosowanie modelu niezależnie od zastanych warunków, konieczne jest, aby nasza praca opierała się 

na wiedzy i doświadczeniach możliwie jak największej ilości specjalistów. Tylko dzięki różnorodności 

uzyskanych informacji, ich odpowiedniej analizie, syntezie i sprowadzeniu do wspólnego mianownika 

będziemy w stanie stworzyć produkt spełniający pokładane w nim nadzieje. Z tego właśnie powodu 

zwracam się do Państwa tu zebranych z apelem: potrzebujemy waszego doświadczenia; potrzebujemy 

waszej wiedzy; potrzebujemy Was! 

 

Na zakończenie, chciałbym Państwu bardzo podziękować za uwagę. Mam nadzieję, że to, co 

przedstawiłem było dla Państwa interesujące. Chciałbym również życzyć Państwu udanej kontynuacji 

Kongresu, wielu ciekawych wykładów i dyskusji oraz gorąco zaprosić Państwa do zaczerpnięcia 

informacji o Grupie Ekspertów i do nawiązania kontaktu z nami.  

 

Bardzo dziękuję organizatorom za zaproszenie i pomoc w wygłoszeniu wykładu. Pozostaję również do 

Państwa dyspozycji i z przyjemnością służę pomocą w każdej kwestii związanej z działalnością Grupy 

- moje dane kontaktowe będą udostępnione po zakończeniu sesji. 

 

Przepraszam także za moją nieobecność i mam nadzieję, że będę miał okazję spotkać się z Państwem 

osobiście podczas któregoś z nadchodzących wydarzeń organizowanych przez Grupę. 

 

Dziękuję!  


