
Katowice,12 lipca 2021 r.

www.facebook.com/slaskilad

III Konferencja Programowa

Bezpieczeństwo 
energetyczno-surowcowe w dobie 

Europejskiego Zielonego Ładu 
i Polskiego Ładu





ZZa nami trzecia edycja konferencji Śląski Ład. 
W debacie wzięli udział, m.in. premier Mateusz 
Morawiecki, unijna komisarz Kadri Simson, 
ministrowie, parlamentarzyści, prezesi spółek 
oraz eksperci. Każdy z prelegentów z innej 
perspektywy postrzegał szanse i wyzwania stojące 
przed Unią Europejską, Polską oraz Śląskiem, 
ale tę różnorodność poglądów i opinii spiął 
wspólny mianownik. Wszyscy byli zgodni, że 
nie ma ważniejszej sprawy, niż bezpieczeństwo 
energetyczne. Jestem przekonana, że w takim, 
a może jeszcze szerszym gronie będziemy się 
spotykać częściej. Unijna polityka klimatyczna 
budzi ogromne nadzieje, ale rodzi także sporo 
obaw. Dzięki konferencjom z cyklu Śląski Ład 
transformacja energetyczna staje się procesem 
bardziej zrozumiałym, a potrzeby naszego 
regionu są mocniej akcentowane  
i dostrzegane w Warszawie oraz Brukseli.

Pamiętajmy też, że transformacja województwa 
śląskiego musi daleko wykraczać poza wymiar 
technologiczno-ekonomiczny. Potrzebna jest 
zmiana świadomościowa - na poziomie regionu  
i poszczególnych społeczności lokalnych.  
Także temu służy cykl konferencji Śląski Ład. 
Chcemy pomóc w przełamaniu stereotypów 
i obaw, że modernizacja pozbawi Śląsk 
regionalnej tożsamości.
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Prof. RYSZARD LEGUTKO
Przewodniczący EKR 

w Parlamencie Europejskim

Wiara w zieloną 
rewolucję nie 

może zastąpić 
logicznej 

i chłodnej 
analizy faktów
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Unijna polityka klimatyczna budzi sporo nadziei i oczekiwań, ale także coraz więcej obaw. 
Najmocniej słychać je właśnie na Górnym Śląsku, który jest największym regionem górni-
czym w Europie. Koszty modernizacji energetycznej województwa śląskiego są ogromne  

i trudne do policzenia, ponieważ proces ten obejmie wszystkie dziedziny życia i gospodarki. W każ-
dym razie mówimy o setkach miliardów złotych. Odpowiedź Unii Europejskiej powinna być co naj-
mniej adekwatna do ceny, jaką Śląsk zapłaci za Zielony Ład. Bruksela uruchomiła cały wachlarz osło-
nowych mechanizmów wsparcia i jest to przykład właściwej i pożądanej europejskiej współpracy.

Czy to jest jednak odpowiedź, która pozwoli nazwać transformację energetyczną procesem spra-
wiedliwym? Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów ma szczególnie trudne zadanie. 

Unijna polityka klimatyczna ze względu na skalę i ogromny koszt musi być oparta na racjonal-
nych przesłankach. Transformacja energetyczna nie może doprowadzić do osłabienie konkurencyj-
ności unijnej gospodarki i narażać ludzi na problemy związane z niestabilnością dostaw energii al-
bo rosnącymi cenami prądu. Nikt nie ma wątpliwości, że odnawialne źródła energii powinny mieć 
coraz większy udział w miksie energetycznym, ale wiara w „zieloną” rewolucję nie może zastąpić lo-
gicznej i chłodnej analizy faktów. Sporo do myślenia dała nam ostatnia zima. Z powodu zawodno-
ści energetyki odnawialnej w wielu krajach doszło do przerw w dostawach prądu. Część ekspertów 
przestrzega, że za klika lat staniemy przed groźbą blackotu na europejską skalę. Europejscy Kon-
serwatyści i Reformatorzy traktują takie ostrzeżenia poważnie. Między innymi dzięki naszym sta-
raniom udało się ograniczyć plan redukcji emisji dwutlenku węgla do 55 proc. do 2030 roku choć 
były zakusy, aby ten pułap podnieść do 60 proc. Dla przemysłu energochłonnego oznacza to więcej 
czasu na dostosowanie się do rygorów Zielonego Ładu.

Ryszard Legutko

Filozof, publicysta i polityk,  profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor książek  
o tematyce społeczno-politycznej, tłumacz i komentator dzieł Platona. W latach 2005-2007 senator  
i wicemarszałek Senatu VI kadencji, w 2007 minister edukacji narodowej, w latach 2007-2009 sekretarz 
stanu w Kancelarii Prezydenta RP, od 2009 poseł do Parlamentu Europejskiego VII, VIII i IX kadencji, 
współprzewodniczący Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.

W Unii Europejskiej chcemy stać na straży rozsądku, 
a nie jest to łatwe, jeśli chodzi o Zielony Ład. 
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MATEUSZ MORAWIECKI
Prezes Rady Ministrów

Śląsk 
zawsze był 

przemysłowym 
sercem Polski 

i musi nim 
pozostać
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Czy Śląsk, oprócz wielu innych walorów go-
spodarczych, będzie mógł pozostać cen-
trum energetycznym Polski? Najlepiej na-

sze plany odzwierciedlają projekty, które spowodu-
ją, że każdy kilowat, megawat i gigawat mocy wyco-
fywanej zostanie zastąpiony przez inną moc wypro-
wadzaną z różnych źródeł. Oprócz tego, co w ostat-
nim dziesięcioleciu stało się bardzo głośne, czyli od-
nawialne źródła energii, coraz więcej mówimy o wo-
dorze. Pierwszą dolinę wodoro-
wą miałem przyjemność inicjo-
wać na Podkarpaciu. Tam jest 
bardzo ciekawy klaster wielu 
specjalistów i ekspertów, przed-
siębiorstw, ośrodków naukowo-
-badawczych. Tym bardziej taka 
dolina wodorowa może powstać 
na Górnym Śląsku. 

Jednak zacznę od tego, że naj-
większe wyzwania wymagają ogromnej mobilizacji. 
Dla mnie takim wyzwaniem jest transformacja prze-
mysłowo-energetyczna Śląska. Prowadzę rozmowy  
o możliwości zainwestowania w tym regionie środ-
ków ze strony przedsiębiorstw zagranicznych. Koń-
czymy negocjacje z kilkoma partnerami. Na razie nie 
mogę mówić o szczegółach, ponieważ rozmowy nie 
są jeszcze zakończone i musi być zachowana pouf-
ność handlowa. 

Jestem przekonany, że właśnie na Śląsku rozegra 
się przełom związany z transformacją energetyczną  
i przemysłową Polski. 

Jako praktyk gospodarczy mogę bardzo wyraź-
nie powiedzieć, że województwo śląskie to nie tyl-

ko przemysł wydobywczy. To przede wszystkim po-
tencjał możliwy do uruchomienia gospodarki przy-
szłości 4.0, opartej coraz bardziej o automatyzację, 
powodującej, że praca człowieka nie będzie - jak 
mówią specjaliści tej dziedziny - „Dirty, difficult 
and dangerous”, czyli „brudna, trudna i niebezpiecz-
na”. Tu nie chodzi o wartościowanie pracy. Rzecz 
w tym, że wiele prac powtarzalnych charakteryzu-
je się wysokim poziomem zagrożenia. Dotyczy to 

zwłaszcza górnictwa. Podczas 
rozmów z górnikami na Ślą-
sku często pytałem czy chcie-
liby, aby ich synowie pracowa-
li w kopalni tak ciężko jak oni? 
Na początku, trochę ku moje-
go zdumieniu - bo potem już 
się temu nie dziwiłem - nikt nie 
odpowiedział twierdząco. Mó-
wili, że woleliby, aby ich syno-

wie i wnuki pracowali na powierzchni w mniej nie-
bezpiecznych warunkach, z perspektywami sięgają-
cymi lat 2050-2060 i dalej. 

Powiem trochę prowokacyjnie, że węgiel jest naj-
większym bogactwem Śląska ale jeszcze większym 
kapitałem są ludzie. I to węgiel stworzył ten kapi-
tał. To ludzie, ich pracowitość, umiejętności projek-
towe, managerskie, inżynierskie, przemysłowe, zna-
jomość procesów przemysłowych i operacyjnych - 
to są ogromne wartości. One wcześniej były marno-
trawione. Dla mnie, dzięki temu kapitałowi ludzkie-
mu Górny Śląsk znajduje się w samym sercu trans-
formacji energetycznej i przemysłowej. Dzięki temu 
transformacja zmierza w kierunku gospodarki 4.0, 

770 mld zł
wartość programu

Polski Ład
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a niektórzy mówią nawet o 5.0, która zadecyduje  
o globalnej pozycji Polski w XXI wieku. 

Na Śląsku wszyscy z sentymentem patrzymy na 
węgiel. To jest też historia. Węgiel urodził etos prze-
mysłowy, inżynierski i ciężkiej pracy. Był paliwem 
napędowym naszego rozwoju przez dekady i wiele 
epok polskiej historii. To w kopalniach pokolenia 
Ślązaków zarabiały na chleb budując dobrobyt re-
gionu i całego kraju. 

Patrzę na transformację energetyczną również ja-
ko na wielką szansę. Wiem, że na poziomie europej-

skim, a w szczególności w Polsce, cały czas toczy 
się dyskusja dotycząca tego, jak szybko i czy to 
dobry kierunek, aby rezygnować z węglowo-

dorów. Ujmę to od innej strony. Europa ja-
ko całość, a Polska również, jest wielkim 

importerem węglowodorów. Sprowadzamy 
głównie ropę i gaz, ale ostatnio także coraz 
częściej węgiel, który gdzieś indziej wydo-
bywany jest taniej. Ten problem dotyczy też 
Śląska. Dlatego na podstawie tych wszystkich 
przemyśleń, danych, analiz i strategii wiemy 
doskonale, że musimy pozyskiwać nowe in-
westycje, aby skorzystać z umiejętności Ślą-
zaków. Śląsk zawsze był przemysłowym ser-
cem Polski i musi nim pozostać. To jest mo-

je zobowiązanie wobec mieszkańców tego re-
gionu, aby tutaj lokować inwestycje, tworzyć nowe 
rozwiązania, szukać perspektyw dla rozwoju prze-
mysłu 4.0.

Żeby opierać się nie tylko na hasłach, ale także na 
konkretach, powiem o Izerze. Ten samochód elek-
tryczny powstanie w Jaworznie z partnerami mię-

Sprzedaż naszych autobusów 
elektrycznych jest jedną 
z najwyższych w Europie.



9

dzynarodowymi, ale będzie to projekt bardzo nasy-
cony myślą polskich inżynierów. 

Tak jak XXI wiek różni się od wieku XX, tak 
przemysł na Śląsku również musi ewoluować. 

Przecież widzimy co dzieje się w innych krajach 
Europy i na całym świecie. Transformacja energe-
tyczna jest koniecznością. Jest to szansa w nowo-
czesnej historii Polski abyśmy osiągnęli suweren-
ność energetyczną. Kojarzymy czasami suwerenność 
energetyczną z węglem. I rzeczywiście, w sektorze 
elektroenergetycznym do niedawna tak było, ale te-
raz już nie jest. Co ważniejsze,  
w dwóch innych kluczowych no-
śnikach węglowodorowych, czy-
li ropie i gazie, my takiej suwe-
renności nigdy nie mieliśmy. 
Możliwość przesunięcia suwe-
renności od tych dwóch nośni-
ków jest wielką szansą na odzy-
skanie gigantycznych pieniędzy 
albo - mówiąc inaczej - nie wy-
dawanie co roku kilkudziesięciu 
miliardów złotych. Tyle kosztuje 
nas import węglowodorów. To bardzo mocno nad-
wyręża polski rachunek handlowy. 

Transformacja energetyczna to również nieby-
wała szansa na skok technologiczny polskiej gospo-
darki. Uważam, że będzie on katapultą do pierw-
szej ligi globalnych gospodarek. Proszę zobaczyć, 
co już się dzieje z inwestycjami w Polsce. To są in-
westycje informatyczne, technologiczne, związane 
z elektromobilnością. To także wielkie inwestycje 
wzmacniające sektor motoryzacyjny, który jest roz-

sadnikiem innowacji. Nie mam tutaj na myśli Izery, 
lecz tradycyjnych naszych inwestorów, czyli Opla  
w Gliwicach i Fiata w Tychach. Transformacja ener-
getyczno-przemysłowa to wyzwanie, które zapewni 
bezpieczną przyszłość pokoleniom Polaków, także 
na Śląsku. 

Każda zmiana na tak ogromną skalę budzi oczy-
wiście obawy. One są zrozumiałe. Śląskie bogactwa 
były wykorzystywane przez wiele lat i teraz ta zmia-
na modelu gospodarczego jest szokiem. Dlatego  
w Polskim Ładzie zaplanowaliśmy sześć klastrów, 

które zwiążą nasz potencjał edu-
kacyjny i produkcyjny. Specjal-
nie dla Śląska będzie dedykowa-
ny klaster dotyczący pojazdów 
niskoemisyjnych i komponen-
tów do ich budowy. Wiemy do-
skonale, że tutaj potrzebna jest 
cała sieć firm współpracujących, 
instytutów badawczych, uczelni 
wyższych, aby absolwenci mie-
li dobrą pracę w sektorach, które 
są perspektywiczne. I to nie sta-

nie się w ciągu najbliższych miesięcy. To kwestia lat, 
ale wiemy, że transport niskoemisyjny jest przyszło-
ścią Europy i Polski. Widzimy coraz więcej analiz,  
z których wynika, że giganci motoryzacyjni przesu-
wają swoją uwagę w kierunku transportu niskoemi-
syjnego. Pragnę zauważyć, że Polska już dziś jest li-
derem w produkcji baterii litowo-jonowych, a sprze-
daż naszych autobusów elektrycznych jest jedną  
z najwyższych w Europie. Do tego poziomu byliśmy 
w stanie dorosnąć raptem w pięć lat. 

3,1 proc.
w Polsce jest najniższa 

stopa bezrobocia  
w Unii Europejskiej

(dane z kwietnia 2021r.)
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Spółki Skarbu Państwa też wymagają transfor-
macji. Charakteryzują się pewnego rodzaju spo-
rami wewnętrznymi, które tam się toczą. Wiemy 
doskonale, że tak jest i nie ma co chować głowy  
w piasek. To jest wyzwaniem dla Ministerstwa 
Aktywów Państwowych, aby doprowadzić do 
swego rodzaju spokoju społecznego, ale jedno-
cześnie umieć wykorzystać te firmy dla procesów 
inwestycyjnych. Ten zasób śląskich firm będących  
w domenie aktywów państwowych będziemy z ca-
łą pewnością wykorzystywać dla potrzeb transfor-
macji Górnego Śląska.

Na styku z Unią Europejską mamy potężne wy-
zwania związane z polityką klimatyczną. Dyskutu-
jemy z Komisją Europejską o tym, co jest niezbęd-
ne, aby transformacja zakończyła się sukcesem,  
a z drugiej strony żeby nie charakteryzowała się wy-

sokimi kosztami społecznymi, a najlepiej, aby by-
ła amortyzowana przez różnego rodzaju programy. 
W taki też sposób widzę rolę rządu, aby wypracowa-
ną już ze związkowcami umowę społeczną, którą te-
raz musimy negocjować z Komisją Europejską, moc-
no popychać do przodu, aby uzyskać jak najwięcej 
elementów, które zostały w niej zawarte. Wspomnę 
tylko, że wielu związkowców, na czele z przewodni-
czącym Śląsko-Dąbrowskiej „Solidarności” Domi-
nikiem Kolorzem, bardzo mocno nas dopingowa-
ło i upierało się żeby do umowy wprowadzić kilka 
konkretnych inwestycji i one zostały tam ujęte. Bar-
dzo poważnie traktuję to zobowiązanie. Oczywiście, 
w pierwszej kolejności musimy rozmawiać z Komi-
sją Europejską, ale nawet jeśli nie uzyskamy tam we 
wszystkich aspektach pozytywnych odpowiedzi to 
będziemy robili wszystko, aby te inwestycje jak naj-
szybciej na Śląsku zrealizować. 

Coś się kończy, ale też coś zaczyna. Cenę za roz-
wój przemysłowy oparty na węglu zapłaciło całe śro-
dowisko naturalne. 

Wiemy doskonale ile jest terenów pokopalnia-
nych. Jakich gigantycznych środków będzie to wy-
magało, aby je rekultywować i wykorzystywać po-
nownie na cele inwestycyjne. To jest rachunek, jaki 

4,8 proc.
prognozowany wzrost PKB Polski  

w 2021 r., jeden z najwyższych w UE
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my, dzisiejsze pokolenie, płaci wcześniejszym poko-
leniom. To my musimy te koszty ponieść, ponieważ 
ktoś kiedyś, w czasach PRL, tych kosztów nie ponosił. 

Nowe technologie energetyczne, które będą aku-
mulatorem wzrostu w Polskim Ładzie, pozwolą nam 
zadbać o to, aby przyszłe pokolenia mogły się cieszyć 
czystym powietrzem, pięknem polskiego krajobra-
zu, ale także dobrą i dobrze płatną pracą. Polski Ład 
na Śląsku nie oznacza odwrotu od energetycznej si-
ły tego regionu. Dokonując rekalibracji polskiej go-
spodarki na nowe źródła energii, jesteśmy mądrzejsi  
o śląskie doświadczenia i na nich będziemy budo-

wać. Stawką Polskiego Ładu jest to, aby podnieść po-
ziom rozwoju i jakość poziomu życia Polaków w każ-
dym zakątku kraju. Także, a może przede wszystkim 
na Górnym Śląsku, który tak dużo dał naszej ojczyź-
nie. Miną jeszcze długie lata zanim górnicze windy 
przestaną zjeżdżać pod ziemię, bo to proces rozłożo-
ny na dziesięciolecia. Ale właśnie te lata, te dekady są 
po to, aby na Śląsku pojawiła się nowa infrastruktura 
przemysłowa i energetyczna. Pewnie kolejne pokole-
nia Ślązaków będą częściej wjeżdżać windami do gó-
ry w wysokich wieżowcach. 

Mateusz Morawiecki

 Menedżer, bankowiec i polityk. Od 2017 roku 
Prezes Rady Ministrów. Przewodniczący Komitetu 
Sterującego Programu dla Śląska.



KADRI SIMSON
Komisarz Unii Europejskiej ds. Energii

Śląsk to jeden 
z najbardziej 
przedsiębiorczych 
regionów Unii 
Europejskiej
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Jesteśmy na progu ogromnej transforma-
cji społecznej i wspólna wizja przyszłości na-
pawa optymizmem, ale to nie znaczy, że po-

winniśmy być zadowoleni. Ryzyko zawsze istnieje. 
Przekształcenie obecnego systemu oznacza radze-
nie sobie ze starymi zagrożeniami i napotykanie po 
drodze nowych.

Pierwsze pytanie, które sobie słusznie zadajemy 
brzmi: „Czy Europejski Zielony Ład będzie miał ne-
gatywny wpływ na bezpie-
czeństwo energetyczne Pol-
ski?”. Prostą odpowiedzią 
jest: nie. Pozwólcie jednak, że 
wyjaśnię to bardziej szczegó-
łowo.

Bezpieczeństwo energe-
tyczne jest filarem transfor-
macji naszego systemu ener-
getycznego.

Wśród jego priorytetów 
są inteligentna integracja  
odnawialnych źródeł energii  
i efektywne wykorzystanie energii. To także pro-
dukcja zaawansowanych technologicznie kompo-
nentów, w tym do magazynowania energii. Produk-
cja odnawialnych i niskoemisyjnych gazów, takich 
jak wodór. Tworzenie nowych łańcuchów logistycz-
nych, od pozyskiwania surowców po inżynierię, ba-
dania i rozwój, produkcję i instalację. Każda z tych 
inwestycji i reform jednocześnie ograniczy emisje  
i zwiększy bezpieczeństwo energetyczne.

Śląsk to jeden z najbardziej przedsiębiorczych 
regionów w Polsce i Unii Europejskiej. Ma ogrom-

ny potencjał, by ewoluować od gospodarki opartej 
na węglu do gospodarki o nieskończonym potencja-
le czystej energii. Oczywiście, łatwiej to powiedzieć 
niż zrobić.

Rozumiem, że dla ludzi i społeczności lokalnych, 
które swój byt opierały dotychczas na paliwach ko-
palnych, ta zmiana może wywołać niepokój. Pamię-
tajmy jednak, że jest to także niepowtarzalna szansa 
na wzmocnienie tych lokalnych gospodarek. Zwięk-

szenie odporności na przy-
szłe wstrząsy oraz zapewnie-
nie lepszej ochrony mieszka-
jących tam obywateli.

Polska ma do odegrania 
ważną rolę w szerszym kon-
tekście bezpieczeństwa ener-
getycznego w regionie, w ra-
mach Planu Połączeń Ryn-
ku Energii Bałtyku. Jego po-
łączenia międzysystemowe  
z sąsiednimi państwami 
członkowskimi są częścią 

priorytetowych korytarzy gazowych i energetycznych 
Północ-Południe w Europie Środkowej i Wschod-
niej. Większość połączeń międzysystemowych gazo-
wych i elektroenergetycznych w regionie otrzyma-
ła znaczne wsparcie za pośrednictwem instrumentu 
„Łącząc Europę”, którego Polska jest jednym z głów-
nych beneficjentów. Tutaj jednym z najbardziej am-
bitnych przykładów jest projekt synchronizacji kra-
jów bałtyckich z siecią kontynentalną Unii Europej-
skiej. To konkretny wyraz solidarności w bezpieczeń-
stwie energetycznym. W 2025 r. projekt ten pozwo-

Czy Europejski Zielony Ład 
będzie miał negatywny 

wpływ na bezpieczeństwo 
energetyczne Polski? Prosta 

odpowiedź brzmi: 
NIE.
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li trzem państwom bałtyckim uzyskać pełną kon-
trolę nad swoimi sieciami elektroenergetycznymi  
i wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne, umożli-
wiając działanie systemów na wspólnych i przejrzy-
stych zasadach europejskich.

Trzeba przyznać, że Polska odegrała kluczową 
rolę w tym historycznym wysiłku. 

W szczególności poprzez wkład w przełomowe 
rozwiązanie techniczne do synchronizacji.

Odpowiem też na drugie pytanie: „Jak zapewnić 
bezpieczeństwo pracy systemu elektroenergetycznego 
i ciągłość dostaw energii po dekarbonizacji?”.

Jak już wspomniałam, system energetyczny ewo-
luuje, a krajobraz zagrożeń ewoluuje jeszcze szyb-
ciej. Zmiany klimatyczne prowadzą nas do ekstre-
malnych i nieprzewidywalnych warunków pogo-

dowych. Coraz częściej dochodzi też do cyberne-
tycznych ataków na krytyczną infrastrukturę ener-
getyczną. Z powodu tych zagrożeń nadszedł czas 
na nowe podejście do zarządzania ryzykiem. Także 
kryzys spowodowany pandemią przypomniał nam, 
że bezpieczeństwa energetycznego nie można przyj-
mować za pewnik. Na szczęście nasz system był od-

porny, ale następnym razem 
możemy nie mieć tyle szczęścia.

Aby zapewnić sobie odpor-
ność na przyszłe zagrożenia, 
koncentrujemy się na czterech 
priorytetach.

Pierwszym z nich jest sku-
teczne i terminowe wdrożenie 
rozporządzenia z 2019 r. w spra-
wie gotowości na wypadek za-
grożeń w sektorze energii elek-
trycznej. Państwa członkowskie 
muszą teraz sfinalizować swo-
je krajowe plany gotowości na 
wypadek zagrożeń. Plany mu-
szą być dostosowane do celów 
ustalonych po konsultacjach  

z innymi państwami członkowskimi. Drugi priory-
tet to poprawa cyberbezpieczeństwa. Destrukcyj-
ny atak na irlandzki system opieki zdrowotnej kil-
ka miesięcy temu pokazał nam, że takie ataki mo-
gą i zdarzają się w Europie. Równie łatwo mogą się 
wydarzyć w energii. Sektor energetyczny ma swo-
je specyficzne wyzwania i rozwiązania w zakre-
sie cyberbezpieczeństwa. Na przykład wymagania  
w czasie rzeczywistym, efekty kaskadowe i połącze-
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nie starszych technologii z naj-
nowocześniejszymi rozwiąza-
niami. Będziemy opierać się 
na horyzontalnych ramach cy-
berbezpieczeństwa, a w przy-
szłym roku zaproponujemy ko-
deks sieci dotyczący energii, 
aby zapewnić cyberbezpieczeń-
stwo transgranicznych przepły-
wów energii elektrycznej. Trze-
cim priorytetem jest wspieranie 
działań państw członkowskich 
na rzecz ochrony infrastruktu-
ry krytycznej. Komisja Europej-
ska zaproponowała w grudniu 
2020 r. dyrektywę horyzontalną 

w sprawie odporności podmio-
tów krytycznych, która obejmie 
m.in. sektor energetyczny. Mu-
simy przyjąć tę dyrektywę i za-
pewnić sensowne metody i na-
rzędzia oceny ryzyka, wymiany 
informacji i finansowania kon-
kretnych, potrzebnych środków. 
Wreszcie, co nie mniej ważne, 
wkrótce nastąpi zmiana para-
dygmatu w odniesieniu do łań-

cuchów dostaw. Uwaga może 
stopniowo przenosić się z „tra-
dycyjnych” łańcuchów dostaw 
surowców energetycznych (ta-
kich jak ropa i gaz) na łańcuchy 
dostaw surowców krytycznych  
i czystych technologii. Pracuje-
my nad nową europejską stra-
tegią przemysłową, aby sprostać 
temu wyzwaniu.

Kadri Simson
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 Estońska polityk, działaczka partyjna i samorządowa. 
Od 2019 roku członek Komisji Europejskiej 
- komisarz ds. Energii.



JACEK SASIN
Wicepremier, Minister Aktywów Państwowych

Śląsk jest 
centrum 
polskiej 

energetyki 
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Kraj, który nie jest w stanie sobie zapewnić 
energii dla przemysłu, gospodarki ale rów-
nież dla mieszkańców nie jest suweren-

ny, lecz uzależniony od zewnętrznych dostaw. My 
chcemy zrobić wszystko, aby Polska była państwem, 
które w tej sytuacji jakiej się znaleźliśmy, europej-
skiej polityki klimatycznej i Zielonego Ładu, tę 
suwerenność energetyczną zachowało. Przygoto-
wujemy się do tego bardzo intensywnie, ponieważ 
mamy świadomość zmieniającej się rzeczywistości. 

Kolejne decyzje zapadające w Unii Europejskiej 
przyspieszają potrzebę transformacji energetycz-
nej. Przypomnę tylko kilka dat. W kwietniu 2018 
na skutek reformy systemu ETS zmniej-
szono liczbę uprawnień do emisji dwu-
tlenku węgla. W 2019 roku przyjęto  
w Unii Europejskiej politykę Zielonego 
Ładu i wreszcie w grudniu ubiegłego ro-
ku zapadła decyzja o redukcji emisji CO2  
o 55 proc. do 2030 r. w stosunku do  
1990 r. To stawia przed nami ogromne wyzwania. 
Polska jest krajem, który ma gospodarkę opartą  
o węgiel kamienny i brunatny. Nasza energetyka 
jest wysokoemisyjna, a tym samym mało rentow-
na. Węgiel jest stosunkowo tani, ale opłaty emisyjne 
powodują, że finalnie cena produkcji energii z tego 
surowca jest wysoka. Nie możemy od tego abstra-
hować. W Ministerstwie Aktywów Państwowych 
przygotowaliśmy plan całej transformacji energe-
tycznej. Dotyczy on trzech samodzielnie funkcjo-
nujących spółek i czwartej, działającej w ramach 
większej struktury. Chodzi o Polską Grupą Energe-
tyczną, Eneę i Tauron oraz Energę, która jest częścią 

Orlenu. Te spółki muszą zainwestować rzeczywiście 
ogromne pieniądze w nowe źródła energii. W okre-
sie przejściowym będą to elektrownie korzystające 
z paliwa gazowego. Gaz, jako paliwo przejściowe, 
będzie nam zapewniał w tym krótkim okresie czasu 
produkcję odpowiedniej ilości energii. W dalszym 
okresie będą to już źródła odnawialne, m.in. wodór 
i energetyka wiatrowa, która - szczególnie ta na mo-
rzu - będzie ważnym segmentem produkcji energii 
elektrycznej. Również słońce jako źródło energii  
i w perspektywie energetyka jądrowa. Aby dokonać 
tych wielkich inwestycji spółki muszą mieć moż-
liwość pozyskiwania finansowania zewnętrznego. 

Mówimy tu o ogromnych pieniądzach. 
Wartość tych inwestycji - według na-
szych wyliczeń - sięgnie 860, a nawet 890 
miliardów złotych. 

Same nakłady na budowę bloków 
energetycznych nastawionych na nowe 
źródła energii to koszt 320-340 mld zł. 

To ogromne środki, które muszą być zainwestowane 
przez spółki. Te pieniądze zostaną pozyskane drogą 
rynkową, poprzez wypracowanie przez spółki zy-
sku, a z drugiej strony dzięki źródłom zewnętrznym. 
Wykorzystamy mechanizmy wsparcia dostępne  
w budżecie Unii Europejskiej, a także środki insty-
tucji finansowych, które mają dziś taką politykę, iż 
niechętnie bądź wcale nie chcą finansować inwesty-
cji tych podmiotów, które generują ślad węglowy. 
Stąd pojawiła się konieczność uwolnienia spółek 
energetycznych od sektora węglowego. Przygotowa-
liśmy projekt odrębnego podmiotu, który skupiałby 
wszystkie funkcjonujące dziś bloki węglowe. Nato-
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miast spółki pozostałyby z produkcją 
energii ze źródeł czystych, które już mają 
do dyspozycji, i które powstaną w przy-
szłości. Dzięki temu spółki energetyczne 
będą wolne od obciążenia węglowego,  
a to otworzy im szansę na pozyskiwanie środków na 
nowe inwestycje. Natomiast same aktywa węglowe 
zostaną skupione w oddzielnej spółce - Narodowej 
Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE). 
W nazwie jest słowo agencja, ale nie oznacza to, że 
powstanie podmiot działający poza zasadami ryn-
kowymi. 

Dyskutowaliśmy też nad innymi rozwiązania-
mi, ale w naszym przekonaniu ta forma będzie 
najwłaściwsza tym bardziej, że musimy się liczyć  
z europejskimi uwarunkowaniami. Nie mam żadnych 
wątpliwości, że dla Komisji Europejskiej taka forma 
jest najbardziej do przyjęcia. NABE skupi wszystkie 
bloki energetyczne opalane węglem oraz kopalnie wę-
gla brunatnego, które są niejako „zrośnięte” z funk-
cjonującymi przy nich elektrowniami. To oznacza, że 
bloki węglowe będą wygaszane wraz z wchodzeniem 
do systemu energetycznego nowych inwestycji, pro-
dukujących energię z innych źródeł. Powstanie stabi-
lizator rynku, który będzie nam dawał to co najważ-
niejsze, czyli bezpieczeństwo energetyczne. Projekt 
NABE został poddany konsultacjom we-
wnątrzrządowym i społecznym. Ten pro-
ces dobiega końca. W najbliższym czasie 
projekt zostanie złożony Radzie Mini-
strów do akceptacji tak, aby mógł być re-
alizowany i abyśmy mogli podjąć skutecz-
ne rozmowy z Komisją Europejską. 

Co to daje Śląskowi? Transformacja 
energetyczna jest dla tego regionu z jed-
nej strony ogromnym wyzwaniem, bo 
oznacza wygaszanie tradycyjnych gałęzi 
przemysłu, które były śląską wizytówką 

od ponad 150 lat. Oznacza to kres górnictwa węglo-
wego. Rząd podpisał umowę społeczną gwarantu-
jącą zabezpieczenie dla osób żyjących z górnictwa 
węgla kamiennego. Określiliśmy rok 2049 jako da-
tę końca tej produkcji. Z drugiej strony oznacza to 
również nowe inwestycje. Kiedy mówię, że ponad 
800 mld zł zostanie zainwestowane w sektor ener-
getyczny to oznacza ogromne nakłady na Śląsku. 
Obliczamy, że powstanie ok. 300 tys. nowych miejsc 
pracy w wyniku transformacji energetycznej. Doty-
czy to przede wszystkim Śląska, który jest centrum 
polskiej energetyki. To jest wyzwanie, które pozwo-
li uporać się także z problemami ekologicznymi. 

Mamy więc z jednej strony nowe miejsca pracy, 
nowe technologie, ogromne pieniądze zainwesto-
wane w transformację, ale również perspektywę od-
miany regionu pod względem środowiskowym. Taki 
efekt chcemy osiągnąć. Temu służyć będzie również 
Polski Ład, bo to jest program nie tylko skierowa-
ny bezpośrednio do obywateli poprzez rozwiązania 
podatkowe albo społeczne. Przede wszystkim jest to 

pakiet ogromnych inwestycji zaplanowa-
nych w wielu obszarach, ale energetyka 
jest najbardziej strategiczna. 

Polityka Zielonego Ładu jest dla nas 
bardzo trudnym wyzwaniem, bo oznacza 
rewolucję w energetyce i innych gałęziach 
gospodarki. Śląsk będzie regionem chy-
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ba najbardziej dotkniętym tym procesem chociaż 
nie jedynym, bo przecież mamy górnictwo także  
w innych miejscach Polski. Dlatego też rząd jest zde-
terminowany, aby zrealizować Program dla Śląska, 
ponieważ pozwoli on uniknąć negatywnych skut-
ków społecznych transformacji energetycznej. Ten 
program zakłada inwestycje nie tylko w obszarze 
energetyki, ale też w innych branżach, aby tworzyć 
nowe miejsca pracy, które zastąpią etaty likwidowa-
ne w górnictwie czy konwencjonalnej energetyce. 
To jest dla nas priorytet.

Dziś jest za wcześnie, aby mówić o konkretnych 
narzędziach jakimi będzie dysponowała NABE. 
Przede wszystkim są to instrumenty wsparcia fi-
nansowego. Będziemy rozmawiać z Komisją Euro-
pejską, aby takie narzędzia wsparcia finansowego 
zastosować dla NABE i energetyki konwencjonal-
nej w czasie kiedy będzie ona mogła jeszcze funk-

cjonować. Mamy świadomość, że przy dzisiejszych 
realiach Zielonego Ładu i opłat emisyjnych, NABE 
nie będzie w stanie funkcjonować tylko w oparciu 
o mechanizmy rynkowe i jeśli chcemy zapewnić 
Polakom dostęp do stosunkowo taniej energii. Nie 
możemy sobie pozwolić na gwałtowny wzrost ceny 
energii elektrycznej nie tylko dla obywateli, ale rów-
nież dla przemysłu. Byłoby to potężna przeszkoda 
dla rozwoju gospodarczego. Dlatego zaprojektowa-
liśmy takie mechanizmy finansowe i w tej chwili od 
osiągnięcia konsensusu z Komisją Europejską zależy 
jaki będzie ich ostateczny kształt. Dlatego tak waż-
ne jest, abyśmy z naszymi partnerami europejskimi 
poważnie rozmawiali o przyszłości. I w poważny 
sposób podchodzili do transformacji energetycznej, 
która nie może być procesem niekontrolowanym, 
gwałtownym i szybkim. 

Jacek Sasin

Polityk i urzędnik samorządowy. 
Poseł na Sejm VII, VIII i IX kadencji. 
W 2007 wojewoda mazowiecki, 
w latach 2009-2010 zastępca 
szefa Kancelarii Prezydenta RP, 
w latach 2018-2019 sekretarz 
stanu w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów, od 2019 wiceprezes 
Rady Ministrów, od 2019  
minister Aktywów  
Państwowych.
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Europejski Zielony Ład 
jest elementem szer-
szej strategii i długo-

falowego planu. Jednym z jego 
podstawowych celów jest nie-
pozostawienie w tyle którego-
kolwiek regionu, szczególnie 
takiego, który jest w bardzo 
dużym stopniu uzależnio-
ny od branży energetycznej. 
Oczywiście, to wymaga trans-
formacji, bardzo skonkretyzo-
wanych wizji oraz olbrzymich 
inwestycji w nowe rozwiązania 
technologiczne i nowe miejsca 
pracy. Mówię głównie o inwe-
stycjach, które mają na celu 
wygaszanie poszczególnych 
zakładów pracy bazujących na 
węglu. Oczywiście, zdajemy 
sobie sprawę z tego, że oby-
watele poszczególnych krajów 
członkowskich odmiennie 
postrzegają cele Zielonego Ła-
du. Sytuacja Polski jest bardzo 
specyficzna, ponieważ mamy 
tutaj do czynienia z dużym 
uzależnieniem branży energe-
tycznej od węgla. Zielony Ład 
z perspektywy Parlamentu 
Europejskiego i Komisji Eu-
ropejskiej stanowi ogromne 
wyzwanie. Przede wszystkim 

ma być to proces sprawiedliwy  
i inkluzywny, czyli dostępny 
dla każdego. To jest bardzo 
istotne.

Mechanizm sprawiedliwej  
transformacji jest wpisany  
w kluczowe założenia Europej-
skiego Zielonego Ładu.

Aby jednak wypracować 
na tej bazie pewne konkrety 
musimy opierać się na fun-
duszu inwestycyjnym, który 
pozwoli odnieść się do wy-
zwań poszczególnych sekto-
rów przemysłowych. Polityka 
Spójności to specyficzny rodzaj 
zarządzania i kontrolowania 
różnego rodzaju działań. Mu-
szą one uwzględniać stanowi-
ska kluczowych beneficjentów, 
najważniejszych agend rządo-
wych, a więc wszystkich stron 
reprezentujących poszczególne 
kraje członkowskie.

Oczywiście budżet Unii Eu-
ropejskiej będzie faworyzował 
takie inwestycje, które lepiej 
wpisują się w Zielony Ład.

Trzeba jednak pamiętać, 
że sprawiedliwa transforma-
cja sektora energetycznego to 
nie tylko energia. Jej głównym 
celem jest przede wszystkim 

20 mld euro
z Funduszu Spójności
na czysty transport

40 mld euro
na granty podnoszące 

odporność 
poszczególnych branż
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wyrównywanie szans ekonomicznych i społecznych oraz odnoszenie 
się do konkretnych problemów w tych obszarach. Dlatego Fundusz 
Sprawiedliwej Transformacji, który zostanie powołany do życia, bę-
dzie wspierał innowacyjne przedsięwzięcia. Będzie zmierzał do do-
kształcania albo zmiany profilu zawodowego pracowników dotknię-
tych transformacją.

Jednym z podstawowych beneficjentów tego 
Funduszu będzie właśnie Górny Śląsk.

Naprawdę doceniamy aktywne zaangażowanie przedstawicie-
li waszego regionu. Mówię tutaj o beneficjentach lokalnych, agen-
dach rządowych i instytucjach publicznych. Jest ich na Śląsku wiele 
i są wyjątkowo zaangażowane w działania zmierzające do powstania 
odpowiedniego programu wpisującego się w Zielony Ład. Chodzi 
o zapewnienie odpowiednich zasobów nie tylko finansowych i ma-
terialnych, ale i intelektualnych. Wszystko po to, aby sprawiedliwa 
transformacja była realizowana w sposób jak najbardziej włączający  
i inkluzywny. To zasoby, które stworzą szansę na otwarcie zupeł-
nie nowych kierunków aktywności gospodarczej, wpisujących się  
w agendę sprawiedliwej transformacji.

Wytyczaniu nowych celów i planów 
towarzyszyć musi sprawiedliwa transformacja 
sektora energetycznego.

Zdajemy sobie sprawę, że będziemy się borykać z konkretny-
mi wyzwaniami nie tylko sektorowymi, ale i terytorialnymi. Ma-
my wiele mechanizmów finansowego wsparcia dla tych procesów. 
Jest Fundusz Spójności oraz fundusze społeczne, które już są do-
stępne w ramach Zielonego Ładu. Te środki mają na celu zwięk-
szenie elastyczności poszczególnych sektorów. Mówimy tutaj o na-

Zdajemy sobie 
sprawę, że będziemy 

się borykać  
z konkretnymi 

wyzwaniami nie tylko 
sektorowymi,  

ale i terytorialnymi. 
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kładach powyżej 20 mld euro  
w ramach funduszu spójno-
ści, które będą inwestowa-
ne w latach 2021-2022, aby 
stworzyć podwaliny, m.in. 
pod nowy, czystszy trans-
port. Możliwości jest więcej. 
Dostępne są granty w wyso-
kości 40 mld euro na w in-
westycje podnoszące odpor-
ność poszczególnych branż 
wobec wyzwań Zielonego 
Ładu. Polska będzie jednym  
z największych beneficjentów 
tego typu inwestycji, które 

mam nadzieję, że przełożą się 
na osiąganie konkretnych ce-
lów zdefiniowanych do roku 
2030, 2040 i 2050. Warun-
kiem sukcesu tego ambitnego 
projektu jest europejska soli-
darność. Proszę pamiętać, że 

z punktu widzenia Funduszu 
Sprawiedliwej Transformacji, 
a także innych funduszy eu-
ropejskich, Górny Śląsk jest 
jednym z najważniejszych re-
gionów Unii Europejskiej.

Christopher Todd

Dyrektor Wydziału ds. Polski w DG Regio (Dyrekcja Generalna  
ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej) podczas 
konferencji Śląski Ład wystąpił w imieniu Elisy Ferreiry,  
Komisarz Unii Europejskiej ds. Spójności i Reform.
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ADAM GUIBOURGÉ-CZETWERTYŃSKI 
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska

Transformacja 
stworzy nowe, 
lepsze 
warunki 
życia
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Musimy pamiętać o dwóch aspektach 
bezpieczeństwa energetycznego. Bez-
pieczeństwie dostaw energii elektrycz-

nej do naszego przemysłu oraz bezpieczeństwie 
dostaw surowców energetycznych, które są po-
trzebne do produkcji energii. Nie możemy plano-
wać transformacji, która rozwiązałaby jeden pro-
blem, stwarzając zagrożenie w drugim obszarze. 
Trzeba do tego podejść kompleksowo. Musimy 
znaleźć taką ścieżkę transformacji, która zapewni 
bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej, jak  
i bezpieczeństwo surowcowe. 

Jakie mamy dzisiaj zagrożenia?
Po pierwsze, importujemy całą ropę, którą zu-

żywamy w Polsce. Sprowadzamy też z zagranicy 
ogromną część gazu. To tworzy uzależnienie od 
naszych dostawców, co zwiększa ryzyko dla bez-
pieczeństwa energetycznego. Z drugiej strony, je-
żeli chodzi o bezpieczeństwo dostaw energii elek-
trycznej, mamy starzejące się bloki energetyczne. 
Dziś, 70 % naszych bloków ma ponad 30 lat i koń-
czy swoje życie technologiczne. Potrzebne są duże 
inwestycje w nowe moce energetyczne,  jeśli chce-
my zapewnić bezpieczne dostawy energii elek-
trycznej do wszystkich odbiorców w Polsce. Dlate-
go rząd planując transformację naszej energetyki 
zdecydował się ją oprzeć na takich źródłach, które 
są w stanie to bezpieczeństwo zapewnić. Z jednej 
strony jest to energia jądrowa, która ma być pod-
stawą w naszym miksie energetycznym. Dostar-
czać bezpieczny, stabilny, przewidywalny cenowo 

prąd do naszych odbiorców, do naszego przemy-
słu, zapewniając tym samym konkurencyjność na-
szej gospodarki. Drugim źródłem będzie energia 
odnawialna.

Jak jest rola gazu?
Mamy dwa problemy z gazem. Po pierwsze jest 

to paliwo, emisyjny gaz ziemny. Biorąc pod uwa-
gę nasze cele krajowe i zobowiązania, które pod-
jęliśmy jako Polska przystępując do Porozumie-
nia Paryskiego, to jest rozwiązanie tymczasowe  
i przejściowe. Z drugiej strony mówimy o surow-
cu, który jest w ograniczonym stopniu dostępny  
w Polsce. Musimy go importować i w tym zakresie 
niezbędna jest dywersyfikacja kierunków dostaw. 
Dlatego inwestowaliśmy w terminal LNG. Dlatego 
zależy nam na budowie Baltic Pipe. Musimy mieć 
też plan na dekarbonizację gazu. Dlatego będzie-
my inwestować w produkcję biometanu. To jest 
wykorzystanie potencjału produktów ubocznych 
w przemyśle rolno-spożywczym. Będziemy też in-
westować w rozwój wodoru. Nasze spółki energe-
tyczne mają bardzo ambitne plany w tym zakresie. 
Chcąc minimalizować ryzyko, musimy ograni-
czyć rolę gazu do pośredniego kroku w przejściu 
do zdekarbonizowanego systemu energetycznego. 
Musimy rozsądnie wykorzystać to źródło, aby nie 
przeinwestować w infrastrukturę, która później 
okazałaby się niepotrzebna. Natomiast gaz jest 
nieunikniony w kilku aspektach naszej transfor-
macji energetycznej i modernizacji gospodarki.  
W szczególności chodzi o produkcję ciepła. Po- 



patrzmy na system ciepłowniczy Warszawy, najwięk-
szy w Unii Europejskiej. Jest on tak duży, że gdyby-
śmy chcieli się oprzeć na biomasie do zasilenia stoli-
cy, to co roku musielibyśmy wyciąć las o powierzch-
ni 200 km kwadratowych. To absolutnie nierealne 
bez stworzenia kolejnych zagrożeń dla środowiska. 
W niektórych obszarach gaz ziemny będzie po pro-
stu nieunikniony. Dlatego są potrzebne inwestycje  
w innowacje i nowe technologie zapewniające roz-
wiązania, których nam brakuje jeśli chcemy przejść 
do zeroemisyjnego systemu ciepłowniczego. 

W Krajowym Planie Odbudowy uwzględni-
liśmy sporą część środków, m.in. na inwestycji  
w rozwój nowych technologii wodorowych. 

Nie możemy inwestować 
w przeszłość.

Musimy koncentrować się na technologiach, 
które są potrzebne dla dekarbonizacji naszego 
przemysłu, dla stworzenia rozwiązań związa-
nych z magazynowaniem energii. Planujemy 
także rozwój innych branż, związanych z trans-
formację naszej gospodarki. Jedną z takich dzie-
dzin jest elektromobilność, w której już dzisiaj je-
steśmy potęgą w Europie. Jesteśmy największym 
producentem baterii, największym eksportem 
autobusów elektrycznych w Europie. I my chce-
my dalej inwestować w te kierunki. Nowe sek-
tory tworzą miejsca pracy w takich regionach, 
jak Górny Śląsk. Transformacja stworzy nowe, 
lepsze warunki życia także dla lokalnego spo-
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W przyszłości polski miks 
energetyczny zostanie oparty 
na elektrowniach jądrowych.



łeczeństwa. To gwarancja nowych miejsc pracy  
w dynamicznie rozwijających się sektorach 
związanych z zielonymi technologiami. I dlatego  
w Krajowym Planie Odbudowy planujemy  
w tych sektorach inwestycje na ponad 1 mld eu-
ro. Jeżeli będziemy w tym kierunku konsekwent-

nie dążyć wykorzystując także inne instrumenty, 
w tym Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, to 
mamy szansę stworzyć nowe miejsca pracy, no-
we sektory w regionach węglowych i to jest klu-
czowe dla sukcesu procesu transformacji. 

Adam Guibourgé-Czetwertyński
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Absolwent HEC Paris oraz wydziałów historii Uniwersytetu Paris IV-Sorbonne  
i Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2015-2018, kierował referatem ds. Środowiska 
w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej.  
W 2018 r. pełnił rolę głównego negocjatora polskiej Prezydencji COP24 w Katowicach 
przygotowując pakiet decyzji wdrażających Porozumienie Paryskie.
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ADAM GAWĘDA 
Poseł na Sejm RP

Mamy czas  
i pieniądze na 
transformację 

energetyki



Na początek chciał-
bym podzięko-
wać za inicjaty-

wę konferencji Śląski Ład, po-
nieważ w przestrzeni publicz-
nej i relacjach, które płyną do 
nas z instytucji Unii Europej-
skiej brakuje pewnej równo-
wagi pomiędzy Zielonym Ła-
dem a bezpieczeństwem su-
rowcowo-energetycznym. Dzi-
siaj ta debata pokazuje, że my 
staramy się powrócić do takie-
go dialogu, gdzie bezpieczeń-
stwo surowcowo-energetyczne 
będzie na równoważnym po-
ziomie traktowane w Europie  
i w Polsce. 

Spójrzmy na historię wie-
lu inwestycji. Tych lokalnych 
z rozbudową infrastruktu-
ry komunikacyjnej czy drogo-
wej i większych przedsięwzięć 
jak budowa zbiornika Racibórz 
Dolny czy też inwestycji ener-
getyczno-surowcowych. Żad-
na z nich nie mogłaby przejść 

od procesu projektowego do 
realizacyjnego, jeżeli nie by-
łoby zgody społecznej. Dzisiaj 
uzyskaliśmy tę zgodę społecz-
ną w sprawie górnictwa. Ma-
my taką sytuację, w której mo-
żemy dysponując czasem do 
roku 2049 i środkami finanso-
wymi na ogromną skalę płyną-
cymi z Funduszu Odbudowy, 
przeprowadzić w sposób odpo-
wiedzialny proces transforma-
cji polskiej energetyki. 

Po pierwsze mamy umo-
wę społeczną. Historyczny mo-
ment, w którym dla Śląska mo-
żemy realizować bardzo ważne 
inwestycje i zadania korzysta-
jąc ze środków zewnętrznych. 
Druga rzecz - na początku lute-
go tego roku, po 12 latach przy-
jęto politykę energetyczną. Uję-
to w niej osiem filarów, strate-
gicznych celów szczegółowych, 
wskazujących w jaki sposób 
ma postępować proces zmian, 
które były do tej niespotykane  
w skali naszego kraju i woje-
wództwa śląskiego. Umowa 

Popatrzmy co daje nam rok 2021...

Dlaczego podpisanie umowy społecznej 
w sprawie transformacji górnictwa 
jest historycznym wydarzeniem? 

29

2049 r.
graniczna data 

wygaszenia polskiego 
górnictwa

48,5 mld zł
wartość 

zakontraktowanych 
dotychczas inwestycji  
w ramach Programu 

dla Śląska



społeczna jest kluczem do tego sukcesu. Od wszystkich interesariuszy, 
również od strony społecznej, od Ministerstwa Aktywów Państwowych, 
od polskiego rządu, ale również od Komisji Europejskiej będzie zależa-
ło, czy ten sukces będzie możliwy. Ja w niego wierzę. Jestem przekonany, 
że przy zachowaniu bezpieczeństwa energetycznego będziemy w stanie 
zmienić całkowicie system energetyczny Polski, o którym również mó-
wi się na początku w preambule polityki energetycznej Polski. 

Wielu wybitnych, zachodnich ekspertów ocenia, że Polska jest 
największym beneficjentem środków z Funduszu Rozwoju na lata 
2021-2027. Warto za to podziękować premierowi Mateuszowi Mora-
wieckiemu, bo postawił twarde warunki na stole i wynegocjowaliśmy 
te środki. Z drugiej strony warto jeszcze powiedzieć o Polskim Ła-
dzie. Patrząc na całość, w centrum jego uwagi pozostaje transforma-
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Mamy do dyspozycji gigantyczne środki.



cja energetyczno-surowcowa. Są tam też trzy klu-
czowe elementy, które pozwolą na realizację zapla-
nowanych w jego ramach inwestycji. To są ulgi dla 
inwestorów. To zupełnie inne, modelowe rozlicza-
nie się w grupie holdingowej. To wreszcie zachę-
canie, wręcz zapraszanie wszystkich parterów, in-
westorów zachodnich, by tu na Śląsku, założyć fir-
mę i poprzez innowacyjność włączyć się w proces 
transformacji. 

To pytanie rzeczywiście jest jednym z najistot-
niejszych: czym jest umowa społeczna przy zacho-
waniu bezpieczeństwa energetycznego? Tu pragnę 
przywołać słowa prof. Legutko, który powiedział: 
„...zróbmy to w sposób odpowiedzialny i mądry. 
Zielony Ład i nowoczesne technologie są ważne, ale 
nie mogą przysłaniać problemów, jakie transforma-
cja energetyczna stawia przed Śląskiem i Polską”. 

Adam Gawęda
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Polityk, górnik, ekspert w zakresie polityki surowcowej  
i energetycznej, poseł na Sejm RP. W latach 2019-2020 sekretarz 
stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.
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Trójmorze jest 
najszybciej 
rozwijającym 
się regionem 
świata

KRZYSZTOF SENGER
Zarząd Funduszu Inwestycyjnego Inicjatywy 

Trójmorza, Dyrektor zarządzający BGK
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Fundusz Trójmorza skupia się na trzech stra-
tegicznych sektorach gospodarki: transpor-
cie, infrastrukturze transportowej i przede 

wszystkim na infrastrukturze energetycznej.  
W przyszłości będzie ona stanowić jedną z najważ-
niejszych części gospodarek państw Trójmorza.

Projekty infrastrukturalne są bardzo kapitało-
chłonne, więc i wyzwania z modelami finansowania 
są ogromne. Chciałbym przy tym podkreślić zna-
czenie zapotrzebowania trans-
formacyjnego związanego z Od-
nawialnymi Źródłami Energii. 
To bardzo pozytywny element 
regionu, mogący przyspieszyć 
wzrost gospodarczy. Dlaczego?

Państwa Trójmorza od dwóch, 
trzech dekad mają dynamikę 
konwergencji podobną do ty-
grysów azjatyckich z lat 90. To 
dziś najszybciej rozwijający się 
region gospodarczy świata. Lide-
rami dynamiki wzrostów są takie państwa, jak Polska 
czy Kraje Bałtyckie. To oczywiście duże osiągnięcie, 
ale z tego wynika bardzo istotne zapotrzebowanie 
na szybką transformację energetyczną, ale również 
zwiększenie mocy produkcyjnej w tym sektorze. Mo-
torem gwarantującym utrzymanie trajektorii wzro-
stów jest grupa inwestycji produkcyjnych na Śląsku. 
Mam szczególnie na myśli inwestycje w baterie elek-
tryczne, w różne elementy łańcucha produkcyjnego 
samochodów elektrycznych, z fabryką Izery na czele. 

To wszystko powoduje, że jesteśmy liderem re-
gionalnym w produkcji przemysłowej, która jest 

wysoko energochłonna. Oznacza to, że przyrost 
wykładniczy zapotrzebowania na energię w kolej-
nych latach będzie rósł. Dodam tylko, że Polska  
i Litwa są tymi państwami, które najszybciej z re-
gionu wróciły do wzrostu PKB sprzed pandemii. 
Otoczenie makroekonomiczne i szybki wzrost 
gospodarczy w połączeniu z polityką klimatycz-
ną Unii Europejskiej powodują, że energetyka 
będzie najważniejszym obszarem infrastruktu-

ralnym, pod względem szyb-
kości transformacji. Również 
spełnienie wyśrubowanych 
celów klimatycznych będzie 
wymagało od państw Trójmo-
rza bardzo dużych nakładów 
inwestycyjnych, w szczególno-
ści do 2030 roku. Odnawialne 
Źródła Energii oraz sposoby 
ich magazynowania to inwe-
stycje, które będą szczególnie 
wymagały naszej uwagi. Pol-

ska będzie musiała ponieść bardzo duże nakła-
dy inwestycyjne na transformację energetyczną. 
Oczywiście, te cele nie są spełniane tylko przy 
zaangażowaniu środków publicznych. Wymagane 
jest również zaangażowanie kapitału prywatnego.  
I dlatego tak duże jest znaczenie Funduszu Trój-
morza, który ma już ogromne znaczenie, jako we-
hikuł rozwoju dla tego regionu. O tym, jaka jest 
rola Polski i jaką wagę przykładamy do transfor-
macji energetycznej świadczy suma 750 mln euro, 
którą BGK wniósł do Funduszu. Cała jego war-
tość to dzisiaj 1 mld euro. 

1 mld euro
wartość Funduszu

Trójmorza
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Na pewno zwiększyć bezpieczeństwo mo-
że budowa nowych połączeń energetycznych 
wewnątrz regionu, a także - co jest ważne - 
poza nim. To pozwoli uzyskać niezależność 
energetyczną dla państw Trójmorza. Podam 
kilka potencjalnych projektów, które przewi-
jają się w rozmowach wewnątrz Funduszu. To, 
m.in. integracja i synchronizacja sieci elek-
troenergetycznych z europejską siecią konty-
nentalną, gazowe połączenia interkonektoro-
we, w tym trzy bardzo istotne: między Polską 
a Litwą, między Austrią, Bułgarią, Rumunią 
i Węgrami oraz między Słowacją, Rumunią  
i Węgrami, czyli regionalne sieci. Na pewno 
bardzo istotną rolę odegrają inwestycje gazowe: 
gazociągi na osi Północ-Południe oraz nowe 

terminalne LNG, w tym planowany na chor-
wackiej wyspie Kirk. 

Żeby podać przykład zaangażowania Fun-
duszu w sektor energetyczny warto wspomnieć  
o inwestycji w elektrownie słoneczne działające  
w kilku państwach Trójmorza. 

Reasumując można powiedzieć, że dla bezpie-
czeństwa energetycznego Polski i Unii Europejskiej 
inwestycje w rejonie Trójmorza są istotne, bo sta-
nowią integrację systemów energetycznych, umoż-
liwiając całemu regionowi uniezależnienie od do-
staw z jednego źródła. Będą też stanowić o sile re-
gionu, która zawsze będzie mogła się przekładać na 
negocjacje, na siłę negocjacyjną w różnych walkach 
cenowych, które nas pewnie czekają.

Krzysztof Senger

Ukończył studia na Wydziale 
Gospodarki Międzynarodowej  
na Uniwersytecie Ekonomicznym  
w Poznaniu. Ma tytuł doktora ze 
specjalnością polityka społeczno-
gospodarcza. W latach 2016-2020 
pełnił funkcję wiceprezesa Polskiej 
Agencji Inwestycji i Handlu, gdzie 
odpowiadał za pozyskiwanie 
bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych, wspierał również 
proces umiędzynarodowienia 
polskich przedsiębiorstw.
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SEBASTIAN GOLA
Prezes Tauron Wytwarzanie S.A.

Tauron jest 
gwarantem 
energetycznym 
Śląska
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Tematy, które poruszamy są kluczowe dla 
regionu, dla Polski, ale są one również 
bardzo ważne dla Tauronu, który na dziś 

stanowi serce energetyczne regionu. Musimy 
pamiętać, że to elektrownie zlokalizowane w Ja-
worznie, w Łaziskach Górnych czy w Sierszy są 
gwarancją dostaw energii elektrycznej do od-
biorców końcowych. Zapewniają też zasilanie dla 
przemysłu, który jest najważniejszym elementem 
gospodarczym Śląska. Moż-
na powiedzieć, że ten kieru-
nek energetyczny, o którym 
tutaj rozmawiamy jest jasno 
nakreślony. To jest przede 
wszystkim neutralność 
klimatyczna w 2050 roku. 
Przed nami daleka droga, 
ale musimy wykonywać ko-
lejne kroki. Jednym z pierw-
szych, jakie podjął Tauron 
jest próba rozwiązania pro-
blemu emisji dwutlenku 
węgla w elektrowniach opalanych węglem ka-
miennym. Najlepszym przykładem jest instalacja, 
która powstała w 2013 roku w Elektrowni Łaziska. 
Udało się nam stworzyć przewoźną instalację do 
wychwytywania dwutlenku węgla. Przez rok pra-
cowała ona w Łaziskach Górnych, a później była 
testowana w innych miejscach. Okazało się, że dla 
tego projektu jest perspektywa do zastosowania 
na większą skalę. Pojawia się oczywiście problem 
dyskusyjny, który dotyczy składowania dwutlen-
ku węgla. Nie jest to proste. Dlatego pomyśleliśmy  

o kolejnym kroku, czyli jak dwutlenek węgla wyła-
pywany z emisji wykorzystać na potrzeby chociaż-
by wytwarzania gazu. W projekcie, który ruszył  
w 2018 roku udało się nam skonstruować gene-
rator gazu syntezowego, który - przy wykorzy-
staniu dwutlenku węgla i wodoru, wytwarzane-
go z nadwyżek energii ze źródeł odnawialnych 
bądź konwencjonalnych - pozwala wytworzyć 
paliwo, które można zatłoczyć z powrotem do 

sieci. Można je też maga-
zynować bądź wykorzy-
stywać w transporcie. Wy-
niki badań jednoznacznie 
wskazują, że ta technologia 
stwarza perspektywy na 
szerszą skalę. Wydaje się 
to o tyle ciekawe, ponieważ 
musimy mieć świadomość, 
że pomimo rozwoju źródeł 
odnawialnych i technologii 
bardzo niskoemisyjnych 
nadal gwarantem, takim 

kręgosłupem systemu elektroenergetycznego 
będą duże elektrownie opalane węglem kamien-
nym, bądź to w okresie przejściowym gazem 
ziemnym. Do momentu stworzenia magazy-
nowania energii nie możemy sobie wyobrazić, 
aby ten system był zeroemisyjny w stu procen-
tach. Jedyną szansą na to jest wychwytywanie 
dwutlenku węgla i magazynowanie go. To jest 
dobre rozwiązanie, ponieważ można tę energię 
wykorzystywać do produkcji gazu syntezowego  
w godzinach pozaszczytowych, kiedy energia wy-

Tauron podjął 
próbę rozwiązania 

problemu emisji dwutlenku 
węgla w elektrowniach 

opalanych węglem 
kamiennym.
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twarzana przez OZE jest w nadmiarze. Następ-
nie w godzinach szczytowych, kiedy mamy do 
czynienia ze zbilansowanym systemem elektro-
energetycznym możemy ten gaz wykorzystywać  
w ogniwach paliwowych bądź w dużych jednost-
kach gazowych, chociażby takich jakie mamy 
już dzisiaj w Stalowej Woli i planujemy również  
w innych miejscach. 

Tauron jest gwarantem energetycznym Śląska  
i należy do największych pracodawców. Sam Tau-
ron Wytwarzanie zatrudnia prawie 2,5 tys. osób  
i mam nadzieję, że nasza dyskusja, która jest per-
spektywiczna, dobrze przyczyni się do tego, że 
transformacja odbędzie się w sposób zrównoważo-
ny także dla pracowników.

Sebastian Gola 

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz programu Executive 
MBA na Wydziale Zarządzania Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we 
Wrocławiu. Ukończył szereg szkoleń z zakresu zarządzania, w tym studia podyplomowe Master 
Class of Management organizowane przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej. 
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TOMASZ HERYSZEK
Prezes Węglokoks S.A.

Europejski, 
w tym polski 
rynek stalowy 
jest mocno 
zaburzony



41

Węglokoks, choć w małym stopniu, funkcjonuje tak-
że na rynku ciepłowniczym. Jego obecne problemy 
są dosyć mocno zdefiniowane poprzez obowiązek 

kupowania certyfikatów na emisję CO2, których cena niestety 
rośnie. To jest pierwsza kwestia, z którą jako kraj musimy sobie 
poradzić, ponieważ ciepłownictwo w Polsce oparte jest przede 
wszystkim na źródłach węglowych. Dotyczy to praktycznie ca-
łego rynku, spółek z udziałem skarbu państwa, w tym Polskiej 
Grupy Energetycznej, a także przedsiębiorstw prywatnych, jak 
FORTUM. One w dużej mierze opierają swoje źródła wytwórcze 
na węglu kamiennym. Oznacza to, że w cie-
płownictwie stoimy przed potrzebą zmian  
i dużych inwestycji.

Natomiast jeśli chodzi o rynek stalowy 
- Weglokoks nie jest w bezpośredni sposób 
beneficjentem system EU ETS, czyli obowiąz-
kowych certyfikatów na emisję dwutlenku wę-
gla. W grupie kapitałowej specjalizujemy się  
w przetwórstwie hutniczym. Jesteśmy aktywni 
na tym rynku, ale to my kupujemy stal, którą 
ktoś musi wyprodukować. I właśnie w tym seg-
mencie jest duże zagrożenie dla całej branży. 

W bieżącym roku obchodzimy 69. rocznicę utworzenia pierwo-
wzoru Unii Europejskiej. Mowa o idei Roberta Schumana, który 
chciał budować europejską jedność wokół spraw gospodarczych. 
Tak w 1952 roku powstała Europejska Wspólnota Węgla i Stali. Dzi-
siaj, po prawie siedmiu dekadach, ta idea się kończy. Europa od wę-
gla odchodzi, a powoli odchodzi również od stali. 

Produkcja stali surowej w Unii Europejskiej wynosi około  
150 mln ton. W Chinach, w ubiegłym roku przekroczono miliard 
ton. Kraj Środka tak naprawdę swoją ekspansję rozpoczął w roku 
2005. I to jest problem dla Europy, dla Polski, ale także dla takich 
grup jak Węglokoks, skupiających zakłady stalowe. Miejsce produk-

Unia Europejska troszcząc 
się o klimat powinna 
jednocześnie zadbać 
o konkurencyjność  
swojej gospodarki.
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cji stali surowej, która potem służy do przetworzenia wyrobów koń-
cowych, determinuje cały łańcuch produkcyjno-handlowy. 

Polska wyprodukowała w ubiegłym roku niespełna 8 mln ton sta-
li. Przy miliardzie ton z Chin jest to tylko drobny, niewiele znaczący 
ułamek. To porównanie powinno w jakimś stopniu ukierunkować 
naszą dyskusję na temat emisji CO2, czystej energii i nowych tech-
nologii, także na rynku stalowniczym. Wydaje mi się, że przy peł-
nym respekcie dla unijnej polityki klimatycznej i Zielonego Ładu, 
wysiłek Brukseli powinien skupiać się również na ochronie europej-
skiego rynku. Analizując rynek stalowy, zdecydowanie największa 
część produkcji pochodzi z Chin, Indii, Rosji, Białorusi, Ukrainy 
czy Iranu. To nie są kraje, gdzie - jak w Unii Europejskiej - troska 

150 mln ton
wielkość ubiegłorocznej 

produkcji stali  
w Unii Europejskiej

Ceny uprawnień do emisji CO2

Źródło: cire.pl 
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o klimat determinuje 
rozwój całej gospodar-
ki. To powoduje, że eu-
ropejski rynek stalowy,  
w tym też polski, jest 
mocno zaburzony i bo-
ryka się z problemami, 
które mogą doprowa-
dzić do osłabienia jego 
konkurencyjności.

Odnosząc się do kwestii, czy rynek CO2 wpły-
wa na strategię Węglokoksu? Panowie premierzy 
wspominali tutaj o zadaniach, które stoją przed 

spółkami skarbu pań-
stwa. Premier Mate-
usz Morawiecki mówił  
o potężnych inwesty-
cjach, premier Jacek 
Sasin wspominał o ut- 
worzeniu Narodowej 
Agencji Bezpieczeństwa 
Energetycznego. Nie jest 

tajemnicą, że od kilku tygodni trwają pracę doty-
czące kupienia przez skarb państwa akcji Polskiej 
Grupy Górniczej i innych aktywów wytwórczych, 
których przedstawiciele brali udział w rozmowach 

1 mld ton
produkcja stali 

w Chinach w 2020 r. 



 
Absolwent Wydziału Organizacji i Zarządzania 
Politechniki Śląskiej oraz Kolegium Zarządzania 
i Finansów Szkoły Głównej Handlowej  
w Warszawie. Ukończył również studia  
z zakresu prawa spółek na Wydziale Prawa 
 i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. 
Uczestniczył w dwóch programach Post-MBA: 
Akademii Przywództwa Francuskiego Instytutu 
Zarządzania w Warszawie oraz Strategicznego 
Zarządzania Finansami. W 2005 roku, w SGH 
obronił doktorat z zakresu nauk  
ekonomicznych.

na temat umowy społecznej. 
Dotyczy to także spółki z naszej 
grupy kapitałowej - Węglokoksu 
Kraj. Nasza strategia przewiduje, 
że do końca roku nie będziemy 
właścicielem akcji Polskiej Grupy 
Górniczej ani udziałów w Węglo-
koksie Kraj. Finałem tego będzie 
odzyskanie możliwości finanso-
wych w bankach i pewien skok 
inwestycyjny oraz nowe możli-
wości stojące przed naszą grupą. 

Tomasz Heryszek
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MARIUSZ WIELKOPOLAN
Wiceprezes JSW Innowacje S.A.

Hałdy to nie 
balast, ale 
inwestycyjny 
kapitał
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JSW Innowacje razem z Głównym Instytutem Górnictwa, 
Instytutem Chemicznym Przeróbki Węgla oraz Instytu-
tem Techniki Górniczej Komag opracowały wdrożeniową 
koncepcję zagospodarowania hałd pogórniczych do celów 
ekonomicznych, środowiskowych i społecznych. Mówimy  

o czystym powietrzu, czystej energii i gospodarce obiegu za-
mkniętego z produkcją wodoru lub metanu. 

Produkcji węgla zawsze towarzyszyła skała płonna, którą 
składowano na hałdach. Razem z nią trafia tam od kilku do kil-
kunastu procent węgla, który także staje się niewykorzystanym 
„odpadem”. 

Na Śląsku jest ponad 150 hałd, które mocno wpływają na 
środowisko. Jednym z najważniejszych problemów jest palący 
się na nich latami węgiel. Proces ten jest źródłem emisji dwu-
tlenku węgla. Hałdy produkują też pył zawieszony, których we-

150 
HAŁD

znajduje się na 
Górnym Śląsku
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dług Światowej Organi-
zacja Zdrowia jest jed-
nym z największych za-
grożeń atmosferycznych 
wpływających na zdrowie 
człowieka. 

Hałdy mocno wpływa-
ją także na zanieczyszcze-
nie wód powierzchniowych i podziemnych. 
Trwale degradują okoliczne tereny. Szkodli-
we związki chemiczne jak siarkowodory, wę-
glowodory, amoniaki oraz gazy cieplarniane, 
to wszystko wpływa na człowieka, środowisko, 
zwierzęta, generalnie na całą przyrodę otacza-
jącą hałdy. 

Nasz projekt doskona-
le wpisuje się w sprawiedli-
wą transformację obszarów 
pogórniczych. Mówimy nie 
tylko o rewitalizacji kopalń 
i terenów pokopalnianych, 
ale także o rozwoju nowych 
technologii.

Na czym polega nasza koncepcja? Z hałdy zo-
stanie odseparowany węgiel, który nie trafi do 
energetyki konwencjonalnej, ale zostanie pod-
dany zgazowaniu, dzięki czemu uzyskamy wo-
dór i gaz syntezowy. Wodór zostanie zmagazy-
nowany i przeznaczony do transportu publicz-
nego. Z kolei na zagospodarowywanych tere-

Przy realizacji naszego 
projektu powstanie wiele 

nowych miejsc pracy.
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nach hałdy zbudujemy gi-
gantyczne farmy fotowol-
taiczne. Nowe miejsca pra-
cy, gospodarka obiegu za-
mkniętego i ekologia - to są 
kluczowe sprawy w naszym 
projekcie. 

Chciałbym podkreślić,  
że nie mówimy o koncepcji, którą będziemy do-
piero badać i analizować. Jesteśmy na etapie wdro-
żeniowym. Gdyby przyjąć dziesięciostopniową 
skalę gotowości, to jesteśmy na poziomie 8-9. 

Badaliśmy hałdę o tonażu około 40 milionów 
ton. Jak już wspomniałem, takich i podobnych 
hałd jest na Śląsku ponad 150. Mają różne po-

wierzchnie, od 50 do na-
wet 200 hektarów. Rozma-
wialiśmy również z Agen-
cją Rozwoju Przemysłu, 
która wskazała, aby w tym 
procesie skupić się głównie 
na wodorze. Premier Ma-
teusz Morawiecki powie-

dział, że jest plan, aby na Śląsku powstała dolina 
wodorowa. Dla nas jest to znakomita informa-
cja, ponieważ idealnie wstrzelimy się z naszym 
projektem w rządowe programy. 

Z hałdy, którą braliśmy pod uwagę, moż-
na uzyskać około 27 tys. ton wodoru rocz-
nie. To pozwoli zaopatrzyć w ekologiczne pa-

Na zagospodarowanych 
hałdach powstaną wielkie 

farmy fotowoltaiczne.
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Absolwent Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii 
Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ponadto ukończył studia 
podyplomowe na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Od 2001 r.  
zawodowo jest związany z górnictwem. Przeszedł 
wszystkie szczeble kariery zawodowej osoby dozoru ruchu 
na kopalniach: Kazimierz-Juliusz, Wieczorek, Mysłowice-
Wesoła. Jest także samorządowcem - zasiada w Radzie 
Miasta Mysłowice.

liwo dwa tysiące autobu-
sów komunikacji publicznej  
w śląskiej aglomeracji. Przy 
realizacji naszego projektu po-
wstanie wiele nowych miejsc 
pracy, ponieważ jest to proces 
zaplanowany na około 20 lat. 

I co jest ważne - ten projekt 
możemy implementować, mul-
tiplikować na inne hałdy i nie 
musimy nic zmieniać, ponie-
waż jest to proces powtarzalny. 

Mariusz Wielkopolan
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ADAM GORSZANÓW
Manager, ekspert 

ds. energetyczno-surowcowych

Wykorzystajmy 
na Śląsku 

doświadczenia 
najlepszych
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Człowiek uczy się na błędach, ale mądry uczy się na cudzych błędach. Kraje Eu-
ropy Zachodniej przeszły już procedury transformacji. Tamtejsze regiony górni-
cze były dotknięte zmianami strukturalnymi. Wiązało się to ze zmianą etapu roz-

woju gospodarczego, wyczerpaniem złóż czy innymi powodami, które sprawiły, że było 
to nieopłacalne. Jednak zawsze wiązało się to z szokiem ekonomiczno-demograficznym, 
destrukcją tkanki społecznej, wyludnianiem się ośrodków miejskich. Dopiero w połowie 
XX wieku, gdy rządy krajowe okrzepły, zaczęto tworzyć modele czy programy, łagodzące 
skutki tych procesów. My powinniśmy z tego skorzystać, bowiem takie kraje jak Wielka 
Brytania, Francja czy Niemcy to dla nas poligon doświadczalny. 

Weźmy przykład niemieckiego Zagłębia Ruhry. Jest to konurbacja podobna do Górne-
go Śląska. Mamy tam 53 gminy zbudowane na górnictwie i prze- 
myśle energochłonnym, zgrupowane w trzech okręgach.  
To 4,5 tys. kilometrów kwadratowych, zamieszkanych przez  
5,5 mln mieszkańców. 50 lat temu co dziewiąty mieszkaniec  
Zagłębia Ruhry pracował w górnictwie. Drugie tyle pracowało 
w przemyśle energochłonnym. Jak to wygląda dzisiaj?

Po zakończeniu procesu wygaszania niemieckiego górnic-
twa, w tej branży zatrudnienie wynosi zero, a w usługach 1,7 mln  
mieszkańców. Zagłębie Ruhry uniknęło niepokojów społecz-
nych. Był to przede wszystkim efekt skutecznej redystrybucji 
pomocy społecznej. Dzisiaj Zagłębie Ruhry dysponuje najgęst-
szą w Europie siecią naukowo-badawczą, a przez UNESCO zo-
stało wpisane obok Paryża czy Londynu na listę regionów o wy-
jątkowych walorach kulturowych. Jednak, mimo wpompowania gigantycznych pieniędzy 
nie obyło się bez problemów strukturalnych. Jednym z nich jest wyższe bezrobocie. Je-
żeli średnia stopa bezrobocia na koniec ubiegłego roku wyniosła w Niemczech 5,9 %, to 
w Zagłębiu Ruhry sięgnęła aż 10 %. Osób, które są trwale nieczynne zawodowo jest tam 
o 40 % więcej niż wynosi niemiecka średnia. Wysokie bezrobocie to wyższe koszty opie-
ki społecznej, co pociąga za sobą wzrost wydatków budżetowych. Spora część gmin Za-
głębia Ruhry boryka się dziś z problemami finansowymi. Nie może prowadzić inwestycji 
i korzysta z różnego rodzaju dotacji wyrównawczych z rządu krajowego czy landowego. 
Mimo istnienia wspomnianej już sieci naukowo-badawczej spadła innowacyjność w tym 
regionie i dzisiaj np. Aglomeracja Monachium per capita generuje dwukrotnie wyższy 

Musi być konkretny, 
zrównoważony plan oparty 
na krajowym i regionalnych 

programach rozwoju 
gospodarczego.
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poziom życia. Analizując te błędy czy całą sytuację 
w Zagłębiu Ruhry udało mi się zdefiniować kilka 
dźwigni transformacji ustroju gospodarczego. Są 
to: misja i strategia, finansowanie, koordynacja, za-
soby i kompetencje. Musi być konkretny, zrówno-
ważony plan oparty na krajowym i regionalnych 
programach rozwoju gospodarczego. Mamy Pol-
ski Ład i mamy Śląski Ład, czyli tutaj to się kom-
ponuje. Cele powinny być ze sobą ściśle powiąza-
ne, ale jednocześnie muszą dotyczyć konkretnych 
osób. Ludzi interesuje dziś jakość i poziom życia. 
Na tej bazie możemy zbudować konsensus wokół 
wielkiego projektu przebudowy śląskiej gospodar-

ki. Następnym elementem jest finansowanie. Mu-
si być ono dostosowane do celów, które chcemy 
realizować. Jeżeli finansowanie jest niewystarcza-
jące wówczas wybieramy te projekty, które są naj-
istotniejsze z punktu widzenia rozwoju regionu. 
Oprócz tego koordynacja. Mimo gigantycznych 
środków finansowych, które Niemcy przeznaczyli 
na transformację regionu Ruhry szwankowała tam 
koordynacja między rządem krajowym a lando-
wym i gminami. Dopiero w 2018 roku Stowarzy-
szenie Rozwoju Ruhry uzyskało możliwość wpły-
wania na gospodarkę przestrzenną i zagospodaro-
wanie terenów. 

Zagłębie Ruhry (Ruhrpott)
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Menedżer, ekspert ds. surowcowo-energetycznych. Były prezes 
CZH i wiceprezes Węglokoksu. Współautor koncepcji operatora 
rewitalizacji terenów poprzemysłowych.

W umowie społecznej pojawiło się zagadnie-
nie powołania Funduszu Rozwoju Śląsku. To ma 
być ten koordynator, zwornik różnych projektów, 
gdzie finansowanie mogłoby być najbardziej efek-
tywnie. I ostatnia rzecz: działania i projekty mu-
szą odzwierciedlać posiadane regionalne zasoby 
i kompetencje. Pracownicy wykwalifikowani  
o wysokich specjalizacjach, którzy będą odcho-
dzić z górnictwa muszą znaleźć adekwatne dla 
swoich umiejętności zajęcie. 

Zasoby to nie tylko ludzie, lecz również nie-
ruchomości. Mówimy o zrównoważonym roz-
woju, czyli rozwoju rozłożonym w czasie, płyn-
nym. Dzisiaj bolączka Śląska są tereny pogór-
nicze. To ponad 2800 hektarów, które zostały 
wyłączone z gospodarczego użytkowania. Mu-
si się to zmienić. Na tym polega zrównoważo-
ny rozwój. 

Adam Gorszanów
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PROF. STANISŁAW PRUSEK
Dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa
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Absolwent Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej. Pracę w Głównym Instytucie Górnictwa 
rozpoczął w roku 1991. W roku 2010 został profesorem nadzwyczajnym GIG. W roku 2017 Prezydent RP 
nadał mu tytuł profesora nauk technicznych. Jest autorem i współautorem ponad 150 publikacji 
naukowych, współautorem 60 zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych.

Profesor Stanisław Prusek nie mógł osobiście 
wziąć udziału w konferencji Śląski Ład. Na 
potrzeby debaty przygotował filmową pre-

zentację dwóch projektów realizowanych obecnie 
w Głównym Instytucie Górnictwa.

RECOVERY 
Głównym celem tego międzynarodowego projektu 
jest odtworzenie zdegradowanych ekosystemów na 
terenach pogórniczych. 

WENT-MET 
Dotyczy zagospodarowania metanu zawartego  
w powietrzu wentylacyjnym kopalń. Pilotowa 
instalacja katalitycznego reaktora rewersyjnego, 
została zbudowana na potrzeby badań w szybie 
wentylacyjnym kopalni doświadczalnej Barbara. 
Projekt jest niezwykle ważny z uwagi na plany włą-
czenia emisji metanu do Europejskiego Systemu 
Handlu Uprawnieniami do Emisji - ETS. 
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IZABELA KLOC
Poseł do Parlamentu Europejskiego 

O WĘGIEL KOKSOWY 
NADAL TRZEBA WALCZYĆ 



Chciałabym nawiązać do pierwszego dzisiejszego wystąpienia. Profesor Legutko powiedział, że Eu-
ropejscy Konserwatyści i Reformatorzy stoją na straży rozsądku. Niestety nie jest to zadanie łatwe. 
Podzielę się z Wami przykładem z ostatnich dni. Z ramienia EKR jestem kontrsprawozdawcą pro-
jektu raportu na temat surowców krytycznych dla Unii Europejskiej. Dla nas, dla Polski i zwłaszcza 
dla Górnego Śląska, jest to bardzo ważna sprawa, ponieważ na tej liście znajduje się węgiel kokso-

wy, którego największym producentem w Europie jest Jastrzębska Spółka Węglowa. 
Doskonale też wiecie, jakie znaczenie ma węgiel koksowy dla unijnej i globalnej gospodarki. Dzięki kompo-

nentom pozyskanym z węgla koksowego powstają turbiny wiatrowe, panele słoneczne i zbiorniki do magazyno-
wania wodoru. To fundament energetyki odnawialnej, która jest oczkiem w głowie Unii Europejskiej. 

Przyjrzyjmy się też branży metalurgicznej. Trudno wyobrazić sobie gospodarkę bez stali, a stal bez węgla kok-
sowego. Wyprodukowanie tony stali kosztuje 400 euro z czego 50 euro przypada na węgiel koksowy. Ekologiczni 
radykałowie chcą go zastąpić wodorem, ale koszt produkcji stali wzrósłby wtedy o jedną trzecią. Nie wytrzymał-
by tego europejski przemysł metalurgiczny. Eksperci twierdzą, że przez co najmniej dziesięć lat nie ma co liczyć 
na technologie wodorowe, które mogłyby zastąpić węgiel koksowy. Te argumenty powinny wystarczyć, aby na 
najbliższe lata zamknąć dyskusję o węglu koksowym. Wpis na kolejną listę surowców krytycznych powinien być 
tylko formalnością. Niestety, tak się nie dzieje. Dla zielonych i ich sojuszników węgiel koksowy to wciąż węgiel, 
czyli - ich zdaniem - główny winowajca zmian klimatycznych. Ostatnia aktualizacja listy surowców krytycznych 
odbyła się w ubiegłym roku. Już wtedy nie było łatwo obronić sztandarowy produkt JSW. Teraz będzie jeszcze 
gorzej. Część unijnych polityków chce, aby zmienić metodologię oceny surowców. Domagają się wprowadzenia 
nowych kryteriów, opartych na założeniach Zielonego Ładu. Oznacza to, że wciąż musimy walczyć o węgiel kok-
sowy, a wpis na listę surowców krytycznych w 2023 roku wcale nie jest pewny. 

Zaapelowałam do europosłów z innych grup, aby oceniali przydatność węgla koksowego w szerszym, global-
nym kontekście. Coraz więcej krajów na świecie ogłasza swoje programy klimatyczne i kładzie nacisk na rozwój 
energetyki odnawialnej. Oznacza to wzrost popytu na surowce krytyczne. Na węglu koksowym Polska i cała Unia 
może zrobić świetny interes spełniając przy tym dobry uczynek wobec środowiska. Trzeba tylko trochę otwarto-
ści i rozsądku, aby to zrozumieć.

Izabela Kloc

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz studiów podyplomowych  
w zakresie zarządzania, przedsiębiorczości i funduszy europejskich w Akademii Ekonomicznej w Katowicach. 
Jako jedna z trzech pierwszych osób w województwie śląskim uzyskała akredytację trenera  
w zakresie funduszy europejskich przy Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w RP.
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Jak pokazują analizy wykonane przez niezależ-
ne ośrodki naukowe, oficjalna lista GWP (Glo-
bal Warming Potential) zamieszczona w ra-

portach IPCC (Międzyrządowy Zespół ds. Zmian 
Klimatu) nie odzwierciedla rzeczywistej roli gazów 
cieplarnianych, w tym dwutlenku węgla i metanu. 
Proponowany tam i przyjmowany przez Komisję 
Europejską wskaźnik korekcyjny dla metanu, wy-
noszący 28 jest zupełnie oderwany zarówno od 
rzeczywistości, jak i niezgodny z prawami fizyki. 
Całkowity i nieuzasadniony brak odniesienia się 
IPCC do wyników analiz wykonanych przez alter-
natywne ośrodki naukowe, a także unikanie dia-
logu i debaty świadczy nie tylko o braku profesjo-
nalizmu tej instytucji, ale także o kompletnej nie-
odpowiedzialności i zideologizowaniu jej działań. 
Jest niedopuszczalne, aby instytucja niezdolna do 
poddania dobrowolnej weryfikacji swych poglą-
dów mogła decydować o funkcjonowaniu całych 
sektorów gospodarki. Najwyższy czas, aby tę sy-

tuację zmienić. Jesteśmy to winni tym wszystkim, 
którzy ponoszą ogromne koszty realizacji obecnej 
polityki klimatycznej opartej na tak słabych pod-
stawach.

Dekarbonizacja jest absurdem, ponieważ CO2 
w powietrzu jest konsekwencją temperatur, su-
mą wzrostów obserwowanych przez 750 miesięcy  
w latach 1958-2021, jak pokazano na rysunku B,  
a zatem nie może być przyczyną temperatur. 

IPCC dodaje jeszcze jedną absurdalną hipote-
zę, że dwutlenek węgla lub metan powodują wy-
muszenie radiacyjne, które byłoby energią wytwo-
rzoną w cudowny i nadprzyrodzony sposób bez 
żadnej reakcji chemicznej lub jądrowej. Strumień 
ten wynosiłby 3 W/m² (8,5 W/m² w 2100 r. według 
scenariusza IPCC), byłby dodany do zaabsorbowa-
nego strumienia słonecznego (średnio 240 W/m²) 
i powodowałby wzrost temperatury przez gazy cie-
plarniane. Proste obserwacje pokazują całkowity 
idiotyzm tych twierdzeń:

Jednym z głównych założeń konferencji Śląski Ład jest swobodna 
wymiana myśli i nieskrępowana prezentacja poglądów, także takich, 
które mogą uchodzić za kontrowersyjne. Do tej kategorii należało 
niewątpliwie wystąpienie Camille Veyresa o efekcie cieplarnianym, na 
który - jego zdaniem - działalność człowieka nie ma żadnego wpływu.

KONTROWERSJE
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- Od 1979 roku strumień 
promieniowania z kuli ziem-
skiej do kosmosu wzrósł do  
4 W/m², a nie zmalał, jak wyni-
kałoby z rzekomego wymusze-
nia radiacyjnego.

- Ilość ciepła znajdująca się 
w górnych 300 metrach oce-
anów w 2010 roku wykazała 
maksimum, zbliżone do te-
go z 1950 roku (cykl 60-letni)  
i wahała się od minus 0,3 W/m²  
(1950-1975) do plus 0,3 W/m²  
(1980-2010). Jest to dziesięć 

razy mniej niż wyobrażone 
wymuszenie radiacyjne, które 
według IPCC powinno wy-
nosić 93% w oceanach. Pro-
wadzone od 1979 roku obser-
wacje zmian temperatury na 
wysokości 9 km nie wykazują 
żadnego ocieplenia, żadnego 
radiative forcing, podczas gdy 
powierzchnia wykazuje nie-
wielkie ocieplenie o 0,3 W/m², 
co jest efektem niewielkiego 
spadku zachmurzenia.

Przede wszystkim to właśnie 
para wodna i chmury odpowia-
dają za 95% globalnego promie-
niowania cieplnego (pomijając 

Rysunek A Trzy zbiorniki: ocean, atmosfera, roślinność i gleba stale wymieniają 
węgiel. Sole węglanowe i wodorowęglanowe oceanu są głównymi rezerwuarami 
węgla (93% krążącego węgla). Kufle do piwa przypominają nam, że ciepła woda 
morska uwalnia CO2, a zimniejsza go pochłania (szklanka piwa włożona na kilka 
minut do zamrażarki wchłonęła cały CO2). 

Rysunek B W latach 1958-2021 międzyzwrotnikowe temperatury powierzchni 
morza odpowiadały za 84% wzrostu ppm 



18 W/m² ze stratosfery, które 
nie ma wpływu na pogodę,  
a więc i na klimat). Ponieważ 
para wodna jest bardzo nieprze-
zroczysta w termicznej pod-
czerwieni, to właśnie ostatnie 
500 gramów pary wodnej (ze 
średniej światowej wynoszącej 
25 kg/m²), pomiędzy 200 a 500 
milibarami (wraz z chmurami), 
wytwarza promieniowanie i po-
przez swoje zmienne położenie 
reguluje równowagę w ciągu 
roku pomiędzy zaabsorbowa-
nym strumieniem słonecznym 
a strumieniem termicznej pod-
czerwieni wypromieniowanym 
w kosmos.

Modulacja ilości pary wod-
nej pomiędzy 200 i 500 mili-
barami oraz chmury bardzo 
skutecznie regulują wpływ fluk-
tuacji strumienia słonecznego 
pomiędzy styczniem i lipcem 
(20 W/m²), co czyni całkowi-
cie niewidocznym jakikolwiek 
wpływ większej ilości CO2  
(-15 milliWatt/m²/rok jeśli  
+2,5 ppm/rok) lub większej ilo-
ści metanu (- 2 mW/m²/rok je-
śli + 7 ppb/rok).

Wszystkie definicje efektu 
cieplarnianego zawierają wiele 

nonsensów sprzecznych z ele-
mentarną fizyką.

Samobójcza polityka de-
karbonizacji nie ma zatem ab-
solutnie żadnego uzasadnie-
nia naukowego. Twierdzenia 
IPCC to nic innego jak oszu-
stwo i nonsensy dotyczące cy-
klu węglowego (twierdzenie, 
że cały wzrost CO2 ppm od 
1850 roku pochodzi z paliw 
kopalnych) oraz wyimagino-

wanych i nadprzyrodzonych 
efektów radiacyjnych (wy-
muszenie radiacyjne), któ-
rym przeczą obserwacje. CO2 
w powietrzu jest zasadniczo 
konsekwencją temperatury,  
a zatem nie może być przyczy-
ną. Miejmy nadzieję, że rozsą-
dek i dowody w końcu zwy-
ciężą. Jan Paweł II powiedział: 
„Nie lękajcie się!”.

Camille Veyres

Ukończył Ecole Polytechnique w Paryżu i Telecom Higher School. Był 
oficerem marynarki wojennej. W pracy naukowej specjalizuje się 
w teorii prawdopodobieństwa. 
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