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Sytuacja Krakowskiego Towarzystwa Technicznego w oczekiwaniu 

na wyrok Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej 

Minęło już kilka miesięcy od naszego wystąpienia do Sądu Najwyższego ze Skargą kasacyjną dotyczącą 

wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 20.07.2007 r, odmawiającego Krakowskiemu Towarzystwu 

Technicznemu uznania praw do odzyskania własności Domu KTT. Nie jest to sytuacja komfortowa, głównie z tego 

powodu, że SN z mocy prawa ma do wyboru tylko dwie opcje: 1) akceptacja Wyroku Sądu Apelacyjnego lub 

2) odrzucenie wyroku i skierowanie sprawy do ponownego rozpoznania przez sądy. 

Zarówno w jednym jak i w drugim przypadku, Towarzystwo stanie wobec poważnych trudności finansowych, 

ponieważ w przypadku przyznaniu racji ZG NOT strona pozwana będzie dochodzić od nas zasądzonej przez Sąd 

Apelacyjny kwoty 27 000 zł, a w drugim przypadku, wznowienie procesu wymagać będzie również uzyskania na 

ten cel kwot przekraczających 10 000 zł, dla poniesienia opłat sądowych i honorarium dla kancelarii prawnej. 

A kasa Towarzystwa jest aktualnie pusta. 

Wytknięcie Sądom niekonsekwencji przez instancję najwyższą i szansa podjęcia walki o prawa KTT 

założonego w roku 1877 oraz o odzyskanie Domu Technika dla całego środowiska inżynierów krakowskich, dałaby 

nam moralną satysfakcję i poczucie sprawiedliwości. Przedstawiliśmy to w artykule pt.: „Starania Krakowskiego 

Towarzystwa Technicznego o odzyskanie Domu Technika”, opublikowanym w Czasopiśmie Technicznym nr 114–

125, styczeń-grudzień 2005 r. 

Czekając na wyrok nie stoimy z założonymi rękami. Działają równolegle dwa Towarzystwa. Co prawda liczba 

członków nie powiększa się a wręcz przeciwnie maleje, jednakże odbywają się równolegle Walne Zgromadzenia 

sprawozdawczo-wyborcze; corocznie dla KTT-1877 działającego w oparciu o statut z roku 1935, i co trzy lata dla 

KTT zarejestrowanego w roku 1991. W wyniku porządkowania spraw członkowskich, wszyscy jesteśmy członkami 

KTT-1991 i wybieramy zarząd, na czele którego stoi aktualnie kolega Krzysztof Knapnik oraz członkami KTT-

1877 i wybieramy corocznie prezesa, którym jest obecnie kolega Jerzy Banaś. Funkcje sekretarza i skarbnika pełnią 

równolegle, dla obydwóch Towarzystw koleżanki: Wiesława Styka i Joanna Nowak. Jesteśmy więc całkowicie 

zabezpieczeni przed ewentualną kolizją interesów wymienionych Towarzystw. Obecna wykładnia Sądu 

Apelacyjnego stwierdza, że KTT zarejestrowane w 1991 roku nie jest tożsame z KTT 1877. Sąd stwierdził, że KTT 

1877 mogą reprezentować (w tym także w sprawach majątkowych – Dom KTT) statutowe organy powołane po 

reaktywacji działalności. Tymi organami są władze KTT 1877. Różnica między wymienianymi Towarzystwami, 

o której wszyscy wiemy, polega na tym, że KTT-1877 zostało ponownie zgłoszone do Sądu Rejestrowego w roku 

2003, gdy po raz pierwszy powstała różnica w interpretacji praw KTT zarejestrowanego w roku 1991. ZG NOT 

przekonywał wówczas Sądy, że nasze Towarzystwo nie ma praw do dziedzictwa Domu KTT.  

Nasi ówcześni seniorzy, członkowie KTT sprzed roku 1949, którzy wznowili ponownie działalność KTT 1877 

byli ogromnie rozczarowani faktem odrzucenia przez Sąd ich wniosku o ujawnienie tego Towarzystwa w Kra-

jowym Rejestrze Sądowym. Dalszy tok postępowań Sądu Okręgowego w 2004 r wskazywał, że wyrok tegoż sądu 

będzie korzystny dla KTT. Oczekiwania nasze potwierdziły się i jak pisaliśmy w cytowanym zeszycie napełniły nas 

optymizmem i wiarą, że wszelkie wątpliwości są interpretowane „na korzyść praw i wolności”. 

W niniejszym zeszycie drukujemy reprint artykułu, który ukazał się w czasopiśmie „Nasza Politechnika” 

nr 2(68)/2008 marzec/kwiecień, autorstwa kolegów Krzysztofa Knapika i Jerzego Banasia, który oprócz interesu-

jącej treści jest dowodem, że obydwa stowarzyszenia zgodnie współpracują. 

Przede wszystkim wydajemy Czasopismo Techniczne, a w nim obok informacji zawodowych umieszczamy 

także artykuły o tematyce kronikarskiej. Uczciliśmy 100-lecie Domu Technika, wspólnie z Oddziałem Krakowskim 

NOT, publikując okolicznościową historię Domu i biogramy wybitnych działaczy Krakowskich Stowarzyszeń 

Branżowych. Wydaliśmy zeszyt złożony z reprintu historycznych informacji o architektonicznych walorach tego 

obiektu. Chcieliśmy w ten sposób wykazać, że ten piękny obiekt jest wieloletnim i wyłącznym dorobkiem 

środowiska inżynierów krakowskich i status użytkownika dla ZG NOT, uzyskany w roku 1997 (!), nie jest słuszny, 

a osiągane z tego zyski są nienależne i nieuczciwe. Po raz pierwszy używamy tych pełnych goryczy słów jako 

strona doprowadzona do zwątpienia. 
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Ewolucja organizacji zarządzania w górnictwie 
węgla kamiennego w latach 1978 – 2008 
* Kompania Węglowa S.A. 
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Streszczenie: 
W artykule przedstawiono zmiany struktur organizacyjnych w polskim przemyśle węgla kamiennego. Omówio-
no organizację górnictwa począwszy od 1958 roku oraz zmiany dokonywane w latach 1978, 1982, 1984 i 1988. 
Po zmianie systemu funkcjonowania gospodarki w 1988 roku dokonano niezbędnych zmian. Organizacja 
górnictwa dostosowywana była do nowych warunków a także do zmian wynikających z kolejnych programów 
restrukturyzacyjnych. Struktura zarządzania górnictwem węglowym zmieniała się w latach 1989, 1990, 1993, 
1996 i 2003. Zasygnalizowano także przekształcenia organizacyjne w latach 2007 – 2015 wynikające ze stra-
tegii działalności górnictwa w tym okresie. 

 
 

1. Wprowadzenie 
Polskie górnictwo węgla kamiennego, zarządzane 

centralnie przez ponad czterdzieści lat, z początkiem 
lat dziewięćdziesiątych weszło wraz z innymi sektora-
mi gospodarki w okres głębokich przemian, których 
fundamentami stały się wolny rynek, konkurencyjność 
i równouprawnienie wszystkich podmiotów życia gos-
podarczego. Przemiany te objęły wszystkie sfery dzia-
łalności górnictwa, w tym techniczną, ekonomiczną 
i organizacyjną. 

Dokonujące się przeobrażenia gospodarcze kraju 
w związku z przechodzeniem na gospodarkę rynkową 
spowodowały zasadnicze zmiany w strukturze i orga-
nizacji zarządzania polskim górnictwem węgla ka-
miennego. Na przestrzeni trzydziestu lat dokonano 
wielu zmian w strukturach organizacyjnych przemysłu 
węglowego, które do 1990 r polegały głównie na 
wprowadzaniu nowego nazewnictwa dla działających 
„nadbudówek” administracyjnego zarządzania. Zjed-
noczenia zastępowano zrzeszeniami, następnie pow-
stawały gwarectwa, które przekształcono w przedsię-
biorstwa eksploatacji węgla. W tym okresie zarządza-
nie było głównie ukierunkowane na realizację planów 
wydobywczych, nie uwzględniano strony ekonomicz-
no-finansowej w realizacji zadań, informacja o zada-
niach przepływała z góry w dół, a o realizacji zadań 

z dołu do góry. Od początku lat dziewięćdziesiątych 
zmiany organizacji zarządzania w górnictwie miały na 
celu poprawę sytuacji ekonomiczno-finansowej tego 
sektora i jego dostosowanie do funkcjonowania w wa-
runkach gospodarki rynkowej. 

W artykule skoncentrowano się na przedstawie-
niu zmian struktur organizacyjnych górnictwa w latach 
1978 – 2008, które są silnie powiązane z obowiązują-
cymi w danych okresach systemami zarządzania. 

2. Lata siedemdziesiąte – Zjednoczenia 
Przemysłu Węglowego 

Pierwszą strukturą organizacyjną w górnictwie 
węgla kamiennego były Zjednoczenia Przemysłu Wę-
glowego powołane Zarządzeniem nr 276 Ministra Gór-
nictwa i Energetyki z dnia 29.11.1958 r. Zjednoczenia 
posiadały osobowość prawną i zostały wpisane do 
rejestru przedsiębiorstw państwowych na podstawie 
dekretu o przedsiębiorstwach państwowych z dnia 
26.10.1950 r. 

W latach siedemdziesiątych funkcjonowały na-
stępujące zjednoczenia przemysłu węglowego: 

1. Jaworznicko-Mikołowskie Zjednoczenie Przemy-
słu Węglowego (13 kopalń), 

2. Dąbrowskie Zjednoczenie PW (10 kopalń), 
3. Katowickie Zjednoczenie PW (13 kopalń), 
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4. Bytomskie Zjednoczenie PW (15 kopalń), 
5. Zabrzańskie Zjednoczenie PW (12 kopalń), 
6. Rybnickie Zjednoczenie PW (9 kopalń), 
7. Dolnośląskie Zjednoczenie PW (7 kopalń). 

Likwidacja powyższych zjednoczeń nastąpiła 31 
marca 1982 r. na podstawie Uchwały nr 242 Rady 
Ministrów z dnia 30 listopada 1981 r. (MP nr 32 z dn. 
30.12.1981 r.) 

3. Utworzenie Zrzeszeń Przedsiębiorstw 
Przemysłu Węglowego 

W związku z ogólnokrajową restrukturyzacją 
przemysłu zgodnie z rozdziałem 13 ustawy z dnia 25 
września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych 
(Dz.U. Nr 24, poz. 122) przedsiębiorstwa państwowe 
funkcjonujące w górnictwie węgla kamiennego mogły 
tworzyć w celach ekonomicznie uzasadnionych zrze-
szenia. W wyniku zawartych umów pomiędzy przed-
siębiorstwami na podstawie uchwały RM nr 164/82 
z 02.08.1982 r. powstało siedem zrzeszeń kopalń wę-
gla kamiennego: 

1. Jaworznicko-Mikołowskie Zrzeszenie Kopalń Wę-
gla Kamiennego z siedzibą w Mysłowicach (13 
kopalń i przedsiębiorstw), 

2. Dąbrowskie Zrzeszenie Kopalń Węgla Kamien-
nego z siedzibą w Sosnowcu (14 kopalń i przed-
siębiorstw), 

3. Katowickie Zrzeszenie Kopalń Węgla Kamien-
nego z siedzibą w Katowicach (13 kopalń i przed-
siębiorstw), 

4. Bytomskie Zrzeszenie Kopalń Węgla Kamienne-
go z siedzibą w Bytomiu (14 kopalń i przed-
siębiorstw), 

5. Zabrzańskie Zrzeszenie Kopalń Węgla Kamien-
nego z siedzibą w Zabrzu (13 kopalń i przed-
siębiorstw), 

6. Rybnickie Zrzeszenie Kopalń Węgla Kamiennego 
z siedzibą w Rybniku (18 kopalń i przedsię-
biorstw), 

7. Dolnośląskie Zrzeszenie Kopalń Węgla Kamien-
nego z siedzibą w Wałbrzychu (16 kopalń i przed-
siębiorstw). 
W ich skład weszły kopalnie węgla kamiennego 

jako przedsiębiorstwa użyteczności publicznej oraz spe-
cjalistyczne przedsiębiorstwa pomocnicze działające 
na zasadach ogólnych (transportowe, remontowo-bu-
dowlane, naprawcze, transportu kolejowego i gospo-
darki kamieniem). Forma organizacyjna zrzeszeń przed-

siębiorstw przetrwała w przemyśle węglowym dwa lata. 

4. Gwarectwa Węglowe 

Z dniem 1 października 1984 roku zostało utwo-
rzonych siedem wielozakładowych przedsiębiorstw 
użyteczności publicznej pod nazwą gwarectw wę-
glowych: 

1. Jaworznicko-Mikołowskie Gwarectwo Węglowe 
z siedzibą w Mysłowicach (14 kopalń i zakła-
dów), 

2. Dąbrowskie Gwarectwo Węglowe z siedzibą 
w Sosnowcu (15 kopalń i zakładów), 

3. Katowickie Gwarectwo Węglowe z siedzibą 
w Katowicach (14 kopalń i zakładów), 

4. Bytomskie Gwarectwo Węglowe z siedzibą 
w Bytomiu (14 kopalń i zakładów), 

5. Zabrzańskie Gwarectwo Węglowe z siedzibą 
w Zabrzu (13 kopalń i zakładów), 

6. Rybnickie Gwarectwo Węglowe z siedzibą 
w Rybniku (20 kopalń i zakładów), 

7. Dolnośląskie Gwarectwo Węglowe z siedzibą 
w Wałbrzychu (8 kopalń i zakładów). 
Gwarectwa te powstały w wyniku połączenia 

przedsiębiorstw państwowych uprzednio zgrupowa-
nych w zrzeszeniach kopalń węgla kamiennego. 
W wyniku powyższej zmiany organizacyjnej kopalnie 
utraciły osobowość prawną, stając się zakładami 
w ramach przedsiębiorstw wielozakładowych – gwa-
rectw. 

Wcześniej z dniem 24 września 1984 r. na bazie 
przedsiębiorstwa Kopalnie Lubelskiego Zagłębia Wę-
glowego w budowie utworzono wielozakładowe przed-
siębiorstwo państwowe pod nazwą Lubelsko-Chełm-
skie Gwarectwo Węglowe w budowie. 

W 1987 roku następuje likwidacja Ministerstwa 
Górnictwa i Energetyki w związku z utworzeniem 
jednego Ministerstwa Przemysłu (Dz.U. z 1987 r., nr 
33, poz. 172) 

5. Wspólnota Węgla Kamiennego 

1. W 1988 roku przemysł węgla kamiennego oraz 
związane z nim zaplecze maszynowe, budowlane, 
transportowe, projektowe, naukowe i informa-
tyczne funkcjonowały w nowej organizacji. 

2. Strukturę organizacyjną tych jednostek wyzna-
czyła ustawa z dnia 23 października 1987 r. 
o utworzeniu Wspólnoty Węgla Kamiennego 
(Dz.U. nr 33, poz. 183) oraz wydane na jej 
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podstawie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 
23 listopada 1987 r. w sprawie wykazu przed-
siębiorstw oraz innych jednostek organizacyjnych 
podlegających zgrupowaniu we Wspólnocie Wę-
gla Kamiennego (Dz.U. nr 37, poz. 212). 

3. W skład WWK weszły w szczególności nastę-
pujące jednostki organizacyjne: 

1) 8 przedsiębiorstw wielozakładowych – gwa-
rectw węglowych, grupujących kopalnie węgla 
kamiennego i zakłady specjalistyczne, 

2) Gwarectwo Budownictwa Górniczego, 
3) Gwarectwo Kopalń Piasku i Kolejowego Tran-

sportu Górniczego, 
4) Zakłady Drzewne Przemysłu Węglowego, 
5) Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego, 
6) przedsiębiorstwa przemysłu maszyn i urządzeń 

górniczych (GLINIK, EMAG, POLMAG), 
7) 24 przedsiębiorstwa z branży budowlano-mon-

tażowej, 
8) biura projektów (Główne Biuro Studiów i Pro-

jektów Górniczych, GBSiP Przeróbki Węgla 
SEPARATOR, BSiP Przemysłu Węglowego 
PROGOR), 

9) jednostki badawczo-rozwojowe (Główny Insty-
tut Górnictwa, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Budownictwa Węglowego). 

6. Podział Gwarectw – Przedsiębiorstwa 
Eksploatacji Węgla 

W celu zwiększenia efektywności ekonomicznej, 
sprawności kierowania oraz uproszczenia struktur or-
ganizacyjnych Wspólnoty Węgla Kamiennego i przed-
siębiorstw wchodzących w jej skład, zaistniała ko-
nieczność dokonania podziału, łączenia i reorganizacji 
przedsiębiorstw w niej zgrupowanych. 

Z dniem 31 grudnia 1988 r. zakończyło działal-
ność Lubelsko-Chełmskie Gwarectwo Węglowe, zaś 
majątek, agendy, zadania, prawa i obowiązki przejęło 
Dąbrowskie Gwarectwo Węglowe. 

Zgodnie z zarządzeniem nr 44 Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 4 listopada 1988 r. w sprawie po-
działu i łączenia niektórych przedsiębiorstw zgrupo-
wanych we Wspólnocie Węgla Kamiennego z dniem 
31 grudnia 1988 r. uległy podziałowi Gwarectwa 
zgrupowane we Wspólnocie Węgla Kamiennego. 

W wyniku podziału gwarectw powstały nastę-
pujące przedsiębiorstwa państwowe: 

1. Przedsiębiorstwo Eksploatacji Węgla WSCHÓD 
w Sosnowcu (25 zakładów), 

2. Przedsiębiorstwo Eksploatacji Węgla PÓŁNOC 
w Katowicach (26 zakładów), 

3. Przedsiębiorstwo Eksploatacji Węgla ZACHÓD 
w Zabrzu (18 zakładów), 

4. Przedsiębiorstwo Eksploatacji Węgla POŁUDNIE 
w Jastrzębiu Zdroju (18 zakładów), 

5. Przedsiębiorstwo Eksploatacji Węgla DOLNY 
ŚLĄSK w Wałbrzychu (8 zakładów), 

6. Przedsiębiorstwo Robót Górniczych w Katowi-
cach (8 zakładów), 

7. Przedsiębiorstwo Materiałów Podsadzkowych 
w Katowicach (15 zakładów), 

8. Przedsiębiorstwo Mechanizacji, Automatyzacji 
i Elektroniki Górniczej POLMAG_EMAG w Ka-
towicach (30 zakładów). 

7. Likwidacja Przedsiębiorstw Eksploatacji 
Węgla – wydzielenie Samodzielnych Kopalń 
Węgla Kamiennego 

Na podstawie zarządzenia nr 22 Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 11 grudnia 1989 r. w sprawie po-
działu przedsiębiorstw eksploatacji węgla kamiennego 
zgrupowanych we Wspólnocie Węgla Kamiennego – 
z dniem 31 grudnia 1989 r. uległy podziałowi i za-
przestały swojej działalności Przedsiębiorstwa Eksplo-
atacji Węgla: Wschód, Północ, Zachód, Południe 
i Dolny Śląsk. 

W wyniku podziału tych przedsiębiorstw 
01.01.1990r powstały samodzielne przedsiębiorstwa 
państwowe – kopalnie węgla kamiennego. Organem 
założycielskim dla powstałych przedsiębiorstw był 
Minister Przemysłu. 

Jednocześnie na podstawie rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 22 grudnia 1989 r. z dniem 
1 stycznia 1990 r. wyłączone zostały ze zgrupowania 
Wspólnoty Węgla Kamiennego 23 następujące ko-
palnie: Bogdanka, Piast, Jaworzno, Ziemowit, Janina, 
Siersza, Wesoła, Murcki, Staszic, Powstańców Śląs-
kich, Andaluzja, Rozbark, Kleofas, Zabrze-Bielszo-
wice, Sośnica, Halemba, Makoszowy, Szczygłowice, 
Knurów, Jankowice, Zofiówka, Pniówek, Bolesław 
Śmiały. Pozostałe kopalnie zostały wyodrębnione ze 
Wspólnoty w kwietniu 1990r. 

8. Likwidacja Wspólnoty Węgla Kamiennego 
i zawiązanie Jednoosobowej Spółki Skarbu 
Państwa – PAWK S.A. 

Ustawą z 24 lutego 1990 r. Wspólnota Węgla 
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Kamiennego postawiona została w stan likwidacji 
z terminem zakończenia likwidacji do 30 września 
1990 r. 

W dniu 12 lipca 1990 r. aktem notarialnym 
została zawiązana spółka akcyjna Skarbu Państwa pod 
nazwą Państwowa Agencja Węgla Kamiennego S.A 
z siedzibą w Katowicach. Spółka ta nie posiadała 
żadnych uprawnień władczych w stosunku do kopalń 
węgla kamiennego i wykonywała jedynie zadania 
zlecone jej przez Ministerstwo Przemysłu w zakresie 
działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce 
oraz inicjowała działania restrukturyzacyjne i napraw-
cze w odniesieniu do tego przemysłu. 

9. Struktura organizacyjna Górnictwa Węgla 
Kamiennego w 1993 roku 

W Zagłębiu Górnośląskim działało w 1993 roku 
65 kopalń węgla kamiennego jako przedsiębiorstwa 
państwowe a mianowicie: 

1. KWK Andaluzja w Piekarach Śląskich, 
2. KWK Anna w Wodzisławiu Śląskim, 
3. KWK Barbara-Chorzów w Chorzowie, 
4. KWK Bobrek w Bytomiu, 
5. KWK Bolesław Śmiały w Łaziskach Górnych, 
6. KWK Borynia w Jastrzębiu Zdroju, 
7. KWK Brzeszcze w Brzeszczach, 
8. KWK Centrum w Bytomiu, 
9. KWK Chwałowice w Rybniku, 
10. KWK Czeczott w Miedźnej Woli, 
11. KWK Dębieńsko w Leszczynach, 
12. KWK Grodziec w Będzinie, 
13. KWK Gliwice w Gliwicach, 
14. KWK Halemba w Rudzie Śląskiej, 
15. KWK Janina w Libiążu, 
16. KWK Jan Kanty w Jaworznie, 
17. KWK Jankowice w Rybniku, 
18. KWK Jastrzębie w Jastrzębiu Zdroju, 
19. KWK Jaworzno w Jaworznie, 
20. KWK Jowisz w Będzinie, 
21. KWK Julian w Piekarach Śląskich, 
22. KWK Katowice w Katowicach, 
23. KWK Kleofas w Katowicach, 
24. KWK Kazimierz Juliusz w Sosnowcu, 
25. KWK Knurów w Knurowie, 
26. KWK Krupiński w Suszcu, 
27. KWK 1 Maja w Wodzisławiu Śląskim, 
28. KWK Makoszowy w Zabrzu, 
29. KWK Marcel w Wodzisławiu Śląski, 

30. KWK Miechowice w Bytomiu, 
31. KWK Morcinek w Kaczycach, 
32. KWK Moszczenica w Jastrzębiu Zdroju, 
33. KWK Murcki w Katowicach, 
34. KWK Mysłowice w Mysłowicach, 
35. KWK Niwka Modrzejów w Sosnowcu, 
36. KWK Nowy Wirek w Rudzie Śląskiej, 
37. KWK Paryż w Dąbrowie Górniczej, 
38. KWK Piast w Tychach, 
39. KWK Pniówek w Jastrzębiu Zdroju, 
40. KWK Pokój w Rudzie Śląskiej, 
41. KWK Polska w Świętochłowicach, 
42. KWK Porąbka Klimontów w Sosnowcu, 
43. KWK Pstrowski w Zabrzu, 
44. KWK Powstańców Śląskich w Bytomiu, 
45. KWK Rozbark w Bytomiu, 
46. KWK Rydułtowy w Wodzisławiu Śląskim, 
47. KWK Rymer w Rybniku, 
48. KWK Saturn w Czeladzi, 
49. KWK Silesia w Czechowicach Dziedzicach, 
50. KWK Siemianowice w Siemianowicach Śląskich, 
51. KWK Siersza w Trzebini, 
52. KWK Sosnowiec w Sosnowcu, 
53. KWK Sośnica w Gliwicach, 
54. KWK Szczygłowice w Knurowie, 
55. KWK Staszic w Katowicach, 
56. KWK Szombierki w Bytomiu, 
57. KWK Śląsk w Rudzie Śląskiej, 
58. KWK Wawel w Rudzie Śląskiej, 
59. KWK Wesoła w Mysłowicach, 
60. KWK Wieczorek w Katowicach, 
61. KWK Wujek w Katowicach, 
62. KWK Zabrze Bielszowice w Zabrzu, 
63. KWK Ziemowit w Tychach, 
64. KWK Zofiówka w Jastrzębiu Zdroju, 
65. KWK Żory w Żorach. 

Ponadto prowadzona była budowa nowej KWK 
Budryk w Ornontowicach 

W Zagłębiu Dolnośląskim działały 4 kopalnie 
jako przedsiębiorstwa państwowe: 

1. KWK Nowa Ruda w Nowej Rudzie, 
2. KWK Thorez w Wałbrzychu, 
3. KWK Wałbrzych w Wałbrzychu, 
4. KWK Victoria w Wałbrzychu. 

Zarządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu z 18 
marca 1993 r. połączono te kopalnie w jedno przed-
siębiorstwo państwowe pod nazwą Wałbrzyskie Ko-
palnie Węgla Kamiennego 
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W Zagłębiu Lubelsko-Chełmskim działała 1 ko-
palnia KWK Bogdanka gmina Puchaczów. 

Ponadto w likwidacji były następujące kopalnie: 
1. KWK Nowa Ruda w Nowej Rudzie, 
2. KWK Żory w Żorach, 
3. KWK Sosnowiec w Sosnowcu, 
4. KWK Saturn w Czeladzi. 

Usamodzielnienie kopalń w zamyśle miało wy-
wołać wzrost efektywności ich działalności, w rzeczy-
wistości doprowadziło do dezintegracji górnictwa. Po-
jedyncze kopalnie, obciążone nadmiernym zatrudnie-
niem i majątkiem nieprodukcyjnym, okazały się zbyt 
słabymi jednostkami gospodarczymi, niezdolnymi do 
efektywnej działalności, zwłaszcza w warunkach ad-
ministracyjnego kształtowania w tamtym czasie cen 
węgla i wielkości jego eksportu. Konieczne stało się 
zatem poszukiwanie innych dróg przestawienia 
górnictwa na tory gospodarki rynkowej. 

10. Utworzenie Jednoosobowych Spółek 
Akcyjnych Skarbu Państwa – Spółek 
Węglowych 

Po okresie ponad dwu i pół letniego funkcjo-
nowania samodzielnych kopalń, w ramach realizacji 
przyjętego przez KERM programu restrukturyzacji 
górnictwa w okresie II kwartału 1993 r. dokonano 
zmian w strukturze organizacyjnej górnictwa.  

Z dniem 1 marca 1993 r. na podstawie zarządzeń 
(Nr 23-42/Org/93) wydanych przez Ministra Prze-
mysłu i Handlu w wyniku przekształceń przedsię-
biorstw – kopalń węgla kamiennego utworzone zostały 
następujące jednoosobowe spółki akcyjne Skarbu 
Państwa: 

1. Bytomska Spółka Węglowa S.A. w Bytomiu, 
2. Gliwicka Spółka Węglowa S.A. w Gliwicach, 
3. Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. w Jastrzębiu 

Zdroju, 
4. Nadwiślańska Spółka Węglowa S.A. w Tychach, 
5. Rudzka Spółka Węglowa S.A. w Rudzie Śląskiej, 
6. Rybnicka Spółka Węglowa S.A. w Rybniku, 
7. KWK Jan Kanty S.A. w Jaworznie, 
8. KWK Katowice S.A. w Katowicach, 
9. KWK Kazimierz Juliusz S.A. w Sosnowcu, 
10. KWK Kleofas S.A. w Katowicach, 
11. KWK Murcki S.A. w Murckach, 
12. KWK Mysłowice S.A. w Mysłowicach, 
13. KWK Niwka Modrzejów S.A. w Sosnowcu, 
14. KWK Porąbka Klimontów S.A. w Sosnowcu, 

15. KWK Staszic S.A. w Katowicach, 
16. KWK Śląsk S.A. w Rudzie Śląskiej, 
17. KWK Wesoła S.A. w Mysłowicach, 
18. KWK Wujek S.A. w Katowicach, 
19. KWK Wieczorek S.A. w Katowicach, 
20. KWK Bogdanka S.A. w Bogdance. 

W dniu 2 czerwca 1993 r. utworzono nową 
spółkę akcyjną pod nazwą KWK Budryk S.A. 

Kontynuacją działań w kierunku przebudowy 
struktur było w dalszym etapie utworzenie 29 czerwca 
1993 r. Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. 
w Katowicach poprzez połączenie: 

1. KWK Katowice S.A. w Katowicach, 
2. KWK Kazimierz Juliusz S.A. w Sosnowcu, 
3. KWK Kleofas S.A. w Katowicach, 
4. KWK Murcki S.A. w Murckach, 
5. KWK Mysłowice S.A. w Mysłowicach, 
6. KWK Niwka Modrzejów S.A. w Sosnowcu, 
7. KWK Wieczorek S.A. w Katowicach, 
8. KWK Staszic S.A. w Katowicach, 
9. KWK Śląsk S.A. w Rudzie Śląskiej, 
10. KWK Wesoła S.A. w Mysłowicach, 
11. KWK Wujek S.A. w Katowicach. 

Niezależnie od podjętej budowy nowych struktur 
przemysłu węglowego w 1993 r. kontynuowano dzia-
łania zmierzające do likwidacji nieefektywnych eko-
nomicznie oraz o kończących się zasobach kopalń: 

1. Wałbrzyskich KWK w Wałbrzychu – zakładów 
Wałbrzych i Thorez, 

2. KWK Barbara-Chorzów w Chorzowie, 
3. KWK Siemianowice w Siemianowicach Śląskich, 
4. KWK Paryż w Sosnowcu. 

W ścisłej współpracy z górnictwem węgla ka-
miennego pozostawała Państwowa Agencja Węgla 
Kamiennego S.A. w Katowicach (PAWK S.A.), 
której rolą miedzy innymi było wspomaganie realiza-
torów procesów restrukturyzacji górnictwa, zarządza-
nie likwidacją kopalń, działalność usługowa dla spółek 
węglowych, działalność usługowa dla MPiH oraz 
innych naczelnych i centralnych organów administra-
cji państwowej, jak również działalność doradcza dla 
MPiH jako reprezentanta Skarbu Państwa wobec 
spółek węglowych.  

Dnia 12 lipca 1996 r. nazwa spółki uległa zmia-
nie na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Akcjonariuszy. Od tego momentu Spół-
ka przyjęła nazwę Państwowa Agencja Restruktury-
zacji Górnictwa Węgla Kamiennego S.A. (PARG S.A.). 
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Organem założycielskim dla występujących 
w strukturze organizacyjnej górnictwa węgla kamien-
nego w 1993 r. przedsiębiorstw państwowych był Mi-
nister Przemysłu i Handlu. 

Jedynym przedstawicielem właściciela w jedno-
osobowych spółkach Skarbu Państwa był również 
Minister Przemysłu i Handlu. 

11. Przekształcenia własnościowo-strukturalne 
w polskim górnictwie węgla kamiennego 
w 2003 r. – powstanie Kompanii 
Węglowej S.A. 

Na dzień 01.01.2003 r. w sektorze górnictwa wę-
gla kamiennego w Polsce funkcjonowało: 

1. Siedem spółek węglowych: 
− Bytomska SW S.A. z 4 kopalniami – zakładami 

oraz 4 kopalniami będącymi spółkami z o.o., 
− Rudzka SW S.A. z 4 kopalniami, 
− Gliwicka SW S.A. z 5 kopalniami, 
− Katowicka Grupa Kapitałowa – Katowicki Hol-

ding Węglowy S.A. z 8 kopalniami oraz 1 ko-
palnią będącą sp. z o.o. (KWK Kazimierz 
Juliusz), 

− Nadwiślańska Spółka Węglowa S.A. z 5 ko-
palniami, 

− Rybnicka SW S.A. z 5 kopalniami, 
− Jastrzębska SW S.A. z 5 kopalniami. 

2. Trzy samodzielne kopalnie:  
− KWK Budryk SA, 
− Lubelski Węgiel Bogdanka S.A., 
− Zakład Górniczo-Energetyczny „Jaworzno-So-

bieski III” Sp. z o.o. 
3. Dwie spółki restrukturyzacji kopalń skupiające 

kopalnie likwidowane: 
− Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A., 
− Bytomska Spółka Restrukturyzacji Kopalń Sp. 

z o.o. 
4. Dwie spółki handlowe: 
− CZW „Węglozbyt” S.A., 
− „Węglokoks” S.A. 
Łącznie na początku 2003 roku w sektorze gór-

nictwa węgla kamiennego w Polsce funkcjonowało 40 
czynnych kopalń. 

W dniu 01 lutego 2003 r. poprzez zbycie przez 
spółki węglowe: Gliwicką, Rudzką, Nadwiślańską 
i Rybnicką oraz zakłady górnicze – jednoosobowe 
spółki z o.o. Bytomskiej Spółki Węglowej S.A. przed-
siębiorstw na rzecz Państwowej Agencji Restruktu-

ryzacji Górnictwa Węgla Kamiennego S.A. utworzono 
Kompanię Węglową S.A.( zmiana nazwy Agencji na 
Kompania Węglowa). W spółkach zbywanych pozo-
stały składniki majątkowe, nieobjęte umową zbycia 
przedsiębiorstwa, niezbędne do dalszego funkcjono-
wania tych spółek i zakończenia postępowań oddłuże-
niowych i restrukturyzacyjnych. 

W skład KW S.A. wchodziły 23 kopalnie: 
1. ZG Bytom III, 
2. ZG Centrum, 
3. ZG Piekary, 
4. ZG Bytom II, 
5. KWK Bolesław Śmiały, 
6. KWK Knurów, 
7. KWK Makoszowy, 
8. KWK Sośnica, 
9. KWK Szczygłowice, 
10. KWK Brzeszcze, 
11. KWK Janina, 
12. KWK Piast, 
13. KWK Silesia, 
14. KWK Ziemowit, 
15. KWK Halemba, 
16. KWK Pokój, 
17. KWK Polska Wirek, 
18. KWK Bielszowice, 
19. KWK Anna, 
20. KWK Chwałowice, 
21. KWK Jankowice, 
22. KWK Marcel, 
23. KWK Rydułtowy. 

oraz 9 jednostek specjalistycznych: 
1. Zakład Obrotu Materiałowego i Gospodarki Ma-

szynami, 
2. Zakład Logistyki Materiałowej, 
3. Nadwiślański Zakład Zaopatrzenia i Kontraktów, 
4. Zakład Zarządzania Środkami Trwałymi, 
5. Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych, 
6. Zakład Zagospodarowania Mienia, 
7. Zakład Handlu Węglem, 
8. Zakład Informatyki i Telekomunikacji, 
9. Elektrociepłownie. 

12. Zmiany organizacyjne w Kompanii 
Węglowej S.A. 

Zmiany organizacyjne w Kompanii Węglowej S.A. 
związane z uporządkowaniem struktur organizacyj-
nych i sfer ekonomiczno-finansowych w porządku 
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chronologicznym przedstawiały się następująco: 
– 01.03.2004 r. – połączenie kopalń Anna i Ry-

dułtowy, 
– 01.04.2004 r. – przekształcenie KWK Janina 

w spółkę kapitałową (przekazanie do PKE S.A), 
– 31.07.2004 r. – wygaszenie wydobycia w ZG 

Bytom II, 
– 01.01.2005 r. – połączenie ZG Bytom III i ZG 

Centrum, 
– 01.05.2005 r. – połączenie kopalń Silesia i Brzesz-

cze, 
– 01.07.2005 r. – połączenie kopalń Makoszowy 

i Sośnica, 
– 31.07.2005 r. – wygaszenie wydobycia na ruchu 

II KWK Piast. 
Z dniem 01.02.2007 r. zmieniono zasadniczo 

strukturę organizacyjną Kompanii Węglowej S.A. 
poprzez utworzenie 4 CENTRÓW WYDOBYW-
CZYCH: Zachód, Północ, Wschód i Południe. Centra 
Wydobywcze skupiły następujące kopalnie: 
Centrum Wydobywcze Zachód: 

− Oddział KWK Knurów, 
− Oddział KWK Sośnica Makoszowy, 
− Oddział KWK Szczygłowice, 

Centrum Wydobywcze Północ: 
− Oddział KWK Bielszowice, 
− Oddział KWK Bobrek Centrum, 
− Oddział KWK Halemba, 
− Oddział ZG Piekary, 
− Oddział KWK Pokój, 
− Oddział KWK Polska Wirek, 

Centrum Wydobywcze Wschód: 
− Oddział KWK Bolesław Śmiały, 
− Oddział KWK Brzeszcze Silesia, 
− Oddział KWK Piast, 
− Oddział KWK Ziemowit, 

Centrum Wydobywcze Południe: 
− Oddział KWK Chwałowice, 
− Oddział KWK Jankowice, 
− Oddział KWK Marcel, 
− Oddział KWK Rydułtowy Anna. 
Z dniem 01.08.2007 r. nastąpiło połączenie ko-

palń Polska Wirek i Halemby w ramach Centrum Wy-
dobywczego Północ. W roku 2008 Kompania Węglo-
wa S.A. zamierza zbyć zorganizowaną część przed-
siębiorstwa – Ruch Silesia, a także zbyć na rzecz 
Południowego Koncernu Energetycznego KWK Bo-
lesław Śmiały. W najbliższych planach KW S.A. jest 

również połączenie z dniem 01.01. 2009 r. kopalń 
Pokój i Bielszowice. 

13. Planowane przekształcenia własnościowo-
strukturalne w polskim górnictwie w latach 
2008 - 2015 

Kreowanie polityki w stosunku do górnictwa wę-
gla kamiennego ma na celu racjonalne i efektywne 
gospodarowanie złożami węgla znajdującymi się na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tak aby zasoby 
te służyły kolejnym pokoleniom Polaków. 

Od początku lat 90 –tych realizowano restruktu-
ryzację górnictwa węgla kamiennego, w którym pań-
stwo określało działania mające na celu dostosowanie 
sektora do funkcjonowania w warunkach gospodarki 
rynkowej i wprowadzało instrumenty prawne umożli-
wiające realizację tych działań. Biorąc pod uwagę 
aktualną strukturę organizacyjną górnictwa węgla ka-
miennego, przewidywane działania restrukturyzacyjne 
oraz sytuację na rynkach węglowych – Ministerstwo 
Gospodarki będzie dążyć do zmiany struktury orga-
nizacyjnej górnictwa poprzez fuzje niektórych spółek 
w sektorze. Planowane zgodnie z przyjętą „Strategią 
działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce 
w latach 2007-2015” przekształcenia organizacyjne są 
następujące:  

− włączenie spółki KWK Budryk S.A. w struk-
tury Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. (co na-
stąpi w styczniu 2008 r.), 

− sprzedaż niektórych kopalń Kompanii Węglo-
wej S.A. (zbycie zorganizowanej części przed-
siębiorstwa Ruch Silesia prywatnemu inwesto-
rowi – do końca czerwca 2008 r,; zbycie KWK 
Bolesław Śmiały na rzecz Południowego Kon-
cernu Energetycznego S.A. – do końca 2008 
roku), 

− utworzenie Grupy Węglowo – Koksowej na 
bazie Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., 

− skupienie w jednym podmiocie działań wyko-
nywanych przez Spółkę Restrukturyzacji Ko-
palń S.A. i Bytomską Spółkę Restrukturyzacji 
Kopalń Sp. z o.o., 

− wydzielenie ze Spółki Restrukturyzacji Kopalń 
S.A. Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń. 

Proponowane zmiany organizacyjne powinny po-
zwolić na osiągnięcie docelowego stanu struktury 
organizacyjnej górnictwa węgla kamiennego. W pla-
nach dopuszcza się prywatyzację niektórych spółek 
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węglowych (KWK Bogdanka, KHW S.A., JSW S.A.) 
poprzez wniesienie mniejszościowego pakietu ich 
akcji na giełdę papierów wartościowych. 

Bezpośredni wpływ na sytuację i prowadzoną 
politykę względem sektora górnictwa węgla kamien-
nego ma polityka energetyczna państwa. W przypadku 
zmiany kierunków i zasad prowadzonej polityki 
energetycznej w Polsce zmianom i dostosowaniu 
będzie podlegać strategia działania sektora górnictwa 
węgla kamiennego. 
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transfer of functioning of the economy’s system in 1989 indispensable changes have been brought about. 
Organization of .hard coal industry has been adjusted to new conditions and also to changes resulting from 
sequent restructuring programs. The management structure of hard coal industry was undergoing changes in 
1989, 1990, 1993, 1996 and 2003. The organizational transformations in 2007 – 2015 resulting from the 
strategy of operation of hard coal industry in that period have also been indicated. 
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Streszczenie: 
Podstawowa funkcja Zbiornika Dobczyckiego, tj. zaopatrzenie aglomeracji krakowskiej w wodę do picia stawia 
wysokie wymagania dla utrzymania czystości wody w zbiorniku. Analiza stanu eutrofizacji wody w zbiorniku 
uwidoczniła konieczność minimalizowania odpływu fosforu z oczyszczonymi ściekami do wód. Dopuszczenie 
możliwości stopniowego udostępniania zbiornika dla celów rekreacyjnych, ale tylko w ściśle określonym 
zakresie, uwarunkowane jest przestrzeganiem w praktyce ostrych rygorów ochrony wód. 

 
 

1. Wprowadzenie 
Przyczyną, która zadecydowała o realizacji zapo-

ry i zbiornika na rzece Rabie w rejonie Dobczyc 
(rys.1) była konieczność dostarczenia wody dla Kra-
kowa. Decyzję o budowie zbiornika podejmowano 
w sytuacji, gdy prognozy zapotrzebowania na wodę 
opracowane w połowie lat siedemdziesiątych przewi-
dywały, że pobór wody na cele wodociągowe będzie 
wzrastał. Przy złej jakości wody w Wiśle, która stała 
się zbyt zanieczyszczoną, aby stanowić źródło zaopa-
trzenia w wodę pitną, zastępczym źródłem wody dla 
miasta Krakowa stała się rzeka Raba i zbiornik w Dob-
czycach, którego budowa została rozpoczęta w 1976 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fot. 1. Zapora w Dobczycach 

Budowa zapory i tworzenie dużego zbiornika 
wodnego to inwestycja, która daje impuls do rozwoju 
wielu obszarów i dziedzin życia, ale powoduje także 
daleko idącą ingerencję w stan środowiska naturalnego 
i warunki życia ludzi. Skutki tych zmian ujawniają się 
nie tylko w fazie budowy i przekształcania środowis-
ka, ale także w długiej perspektywie eksploatacji. 

Utrzymanie czystości wód w rzekach zasilających 
zbiornik, to podstawowy warunek zrównoważonego 
rozwoju w jego zlewni. W przypadku Zbiornika Dob-
czyckiego warunek ten nie został spełniony ani pod-
czas realizacji inwestycji, ani w ciągu dwudziesto-
letniej już eksploatacji. Stan wody rzek i potoków 
w zlewni Górnej Raby i w samym zbiorniku będący 
konsekwencją tych zaniedbań, nie spełnia norm wy-
maganych dla ochrony środowiska naturalnego jak 
i dla oczekiwań społeczeństwa związanych z rozsze-
rzeniem funkcji zbiornika o możliwość rekreacji. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fot. 2. Ujęcie wody 
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Obecnie zbiornik spełnia trzy główne funkcje: 
gromadzenie wody dla zaopatrzenia aglomeracji kra-
kowskiej (max 3,5 m3/s), ochrona przed zalewami 
powodziowymi doliny Raby w środkowym i dolnym 
biegu oraz produkcja energii elektrycznej (moc elek-
trowni 2500 kW). Od początku istnienia zbiornika 
prowadzona jest aktywna gospodarka rybna, z wyko-
rzystaniem biomanipulacji, preferującej gatunki ryb, 
pożądane ze względów ekologicznych. Inne możli-
wości korzystania ze zbiornika są zabronione wskutek 
objęcia całego zbiornika strefą ochronną ujęcia wody 
MPWiK S.A. Kraków [1]. 

 

2. Charakterystyka Zbiornika Dobczyckiego 
i jego zlewni 

Umowny przekrój na Rabie, od którego zaczyna 
się Zbiornik Dobczycki znajduje się w Osieczanach, 
gdzie powierzchnia zlewni Raby wzrasta do 700 km2. 
Długość rzeki, od źródeł do tego przekroju wynosi 
100 km. Powierzchnia zlewni własnej jeziora wynosi 
68,36 km2 i należy do dwóch głównych potoków 
Wolnicy i Porębianki, tworzących w odcinkach ujścio-
wych wyraźne zatoki. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fot. 3. Rzeka Raba 

 
Liczba ludności zamieszkującej w całej zlewni 

wynosi około 140 tys., z tego 30% w 3-ch miastach, 
55% w skupionej zabudowie wiejskiej, reszta w zabu-
dowie rozproszonej na górskich stokach. W sezonie 
letnim przebywa tu dodatkowo znaczna liczba osób na 
urlopach lub podczas weekendów [2]. Gęstość zalud-
nienia w zlewni w okresie kilkudziesięciu lat nie ulega 
zmianie. Istotne dla zlewni zmiany nastąpiły natomiast 
w rolnictwie. W latach 1980–1990 miała miejsce in-
tensyfikacja rolniczego i hodowlanego wykorzystania 
terenu, przy nieracjonalnym nawożeniu pól i zanie-
dbaniu urządzeń do gromadzenia odchodów. Po roku 

1990, stan ten uległ istotnej zmianie [3]. Obsada zwie-
rząt spadła ze średnio 90 sztuk dużych na 100 ha do 50 
na 100 ha, poziom nawożenia mineralnego z 150 kg 
NPK/ha obniżył się do 40 kg NPK/ha. Wzrósł udział 
lasów i nieużytków kosztem pól ornych, wśród użyt-
ków zielonych zaczęły dominować łąki. Rolnicy prze-
szli na ekstensywne, niskonakładowe formy produkcji 
rolnej, a gromadzenie odchodów uległo technicznej 
poprawie. Zmiany użytkowania ziemi spowodowały 
radykalne zmniejszenie obciążenia wód substancjami 
biogennymi pochodzenia rolniczego. 

Istotnym źródłem zanieczyszczeń są wody desz-
czowe, które na tym terenie spływają siecią rowów 
przydrożnych bezpośrednio do potoków i do Raby. 
Droga E–7 jest silnie obciążona ruchem do Zakopa-
nego i na Słowację. Jest ona od szeregu lat przebu-
dowywana na dwupasmową drogę ekspresową. Od-
cinek od Myślenic do Lubnia będzie już wyposażony 
w kanały deszczowe i urządzenia do mechanicznego 
oczyszczania pierwszej fali wód deszczowych spływa-
jących z autostrady. 

 

3. Gospodarka wodno-ściekowa w zlewni 

Na etapie realizacji Zbiornika Dobczyckiego opra-
cowano koncepcje projektowe wskazujące na całoś-
ciowy zakres potrzeb inwestycyjnych w tej dziedzinie, 
ale zrealizowano jedynie najważniejsze przedsię-
wzięcie, jakim była rozbudowa systemu kanalizacji 
i oczyszczalni ścieków w Myślenicach (rys.1). Jednak 
okrojono tu budowę obiektów 3-go stopnia oczysz-
czania, ponieważ nie przesądzono, czy takie oczysz-
czanie zapewni wystarczającą ochronę czystości wód 
w zbiorniku, czy też niezbędny będzie przerzut ście-
ków poniżej zapory. To ostatnie rozwiązanie, związa-
ne z przetłaczaniem ścieków na dużą wysokość, jawiło 
się wówczas jako kosztowne i trudne do realizacji 
i eksploatacji. Szczególnie istotnym źródłem zanie-
czyszczeń ściekowych był system kanalizacji Rabki, 
gdzie zbudowano jedynie długi kolektor, a na budowę 
oczyszczalni ścieków zabrakło środków finansowych. 

Napełnianie zbiornika w latach 1987–1988 odby-
ło się więc przy złym stanie jakości wody w Rabie, 
stąd zbiornik był od początku narażony na kumulację 
znacznych ładunków zanieczyszczeń, zwłaszcza sub-
stancji biogennych (rys.2a). W tej sytuacji wyzna-
czono strefę ochrony sanitarnej ujęcia wody o dużym 
zasięgu i wprowadzono tam restrykcyjne zakazy 
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Rys1. Lokalizacja oczyszczalni ścieków w zlewni Górnej Raby 

korzystania z wód jeziora. Po wyznaczeniu strefy 
ochronnej ujęcia inwestycje koncentrowano na bu-
dowie kanalizacji w osiedlach położonych w bezpo-
średniej zlewni zbiornika (Trzemeśnia, Poręba), aby 
zlikwidować bezpośrednie odprowadzanie ścieków do 
zbiornika i stworzyć systemy przerzutu, albo do zmo-

dernizowanej w latach 90-tych oczyszczalni Myślenice 
albo do oczyszczalni Dobczyce, rozbudowanej osta-
tecznie dopiero w roku 2005. 

Widocznym stało się, że porządkowanie gospo-
darki ściekowej w gminach, których zabudowa po-
łożona jest w zlewni Górnej Raby musi być koor-
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dynowane i do tego celu powołano w 1995 roku 
Związek Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa, 
który rozpoczął zdobywanie zewnętrznych środków 
inwestycyjnych. Podstawą inwestowania stał się opra-
cowany w roku 1995 Kompleksowy Program ochrony 
wód Górnej Raby [2], w którym przedstawiono uz-
godnioną przez gminy, zdeglomerowaną w stosunku 
do wcześniejszych, koncepcję budowy układów ka-
nalizacyjnych. Wykazano potrzebę budowy kanałów 
o łącznej długości blisko 900 km, przy długości ist-
niejących w roku 1995 kanałów L = 80 km. Określono 
potrzebę budowy trzech dużych, miejskich oczyszczal-
ni ścieków (w tym dwóch nowych w Rabce i Mszanie 
Dolnej) i 14 oczyszczalni dla pojedynczych lub zgru-
powanych wsi (rys.1). 

4. Analiza stanu eutrofizacji Zbiornika 
Dobczyckiego 

Stan eutrofizacji wód stojących w jeziorach i zbior-
nikach zaporowych jest uzależniony od dopływu do 
wód substancji biogennych, ze źródeł zewnętrznych 
i wewnętrznej cyrkulacji nagromadzonego fosforu. We-
dług Vollenweidera [4], fosfor jest pierwiastkiem limi-
tującym wzrost żyzności zbiornika wodnego, gdy ko-
relacja pomiędzy azotem ogólnym i fosforem ogólnym 
jest N/P>15. W wodzie Zbiornika Dobczyckiego, 
w 1995 stosunek N/P = 58, a w 2005 N/P = 117 [5], 
stąd dla oceny troficzności tego zbiornika służy zawar-
tość fosforu ogólnego w wodach zasilających zbiornik 
i jego stężenie w samym zbiorniku. 

Aby oszacować ładunek fosforanów i fosforu do-
prowadzanego do zbiornika posłużono się przepływa-
mi średnimi rocznymi Raby ŚRQ w przekroju zapory, 
wg pomiarów Instytutu Meteorologii i Gospodarki 
Wodnej w Krakowie (IMGW) [1] i średnimi rocznymi 
stężeniami fosforanów i fosforu ogólnego w Rabie 
w przekroju Osieczany, wg badań Wojewódzkiej In-
spekcji Ochrony Środowiska w Krakowie (WIOŚ) [5]. 

Na rys.2a przedstawiono przebieg zmienności 
średniorocznego stężenia fosforanów, wyrażonego mg 
PO4/m3, w porównaniu ze zmiennością średniego rocz-
nego przepływu i ładunku fosforanów (wskaźnik ba-
dany systematycznie od roku 1986) doprowadzanego 
do Zbiornika w wodach Raby, w okresie 1986–2005 r. 
Wykresy na rys. 2a i krzywa regresji stężenia PO4 
wykazują stosunkowo wysokie tempo spadku tego 
wskaźnika w początkowych latach eksploatacji zbior-
nika, co prawdopodobnie jest efektem postępującego 

zaniku rolnictwa i hodowli w zlewni Raby, gdyż 
działania gospodarki komunalnej w dziedzinie ochro-
ny wód były w tym czasie jeszcze niezauważalne. 
Dopiero od roku 1995, gdy uruchomiono oczyszczal-
nię w Rabce a następnie w Mszanie Dolnej (2003) 
i kolejno dalsze cztery mniejsze oczyszczalnie, można 
uznać, że spadek zanieczyszczenia wód Raby jest 
efektem zatrzymywania znacznych ładunków fosforu 
w tych nowoczesnych oczyszczalniach ścieków. Krzy-
wą regresji stężenia PO4 wykreślono z pominięciem 
danych z roku 1997 ze względu na panujące wówczas 
ekstremalne warunki w czasie powodzi. 

W okresie lat suchych 1990–1995, gdy przepływ 
w Rabie był niższy od średniorocznego przepływu 
(ŚRQ) z wielolecia, wykres ładunku Pog jest pro-
porcjonalny do wykresów ŚRQ i stężenia Pog (rys.2b). 
W okresie lat mokrych, decydujące znaczenie odgrywa 
przepływ, powodując przeszło dwukrotny wzrost ła-
dunku Pog, w którym dominują spłukiwane zanieczysz-
czenia obszarowe. Przykładem takiej sytuacji jest rok 
1997, w którym wystąpiła katastrofalna powódź o nis-
kim prawdopodobieństwie pojawiania się. Drugi cha-
rakterystyczny przypadek, to suchy rok 2003, gdy 
ŚRQ2003 spadło do 0,7 ŚRQ z wielolecia. Ładunek Pog 
wzrósł wówczas o około 30%, na skutek znacznego 
wzrostu stężenia Pog w Rabie. Jak wynika z rys. 2, 
w całym 20-leciu następuje systematyczny spadek wskaź-
ników zanieczyszczenia fosforem, przy czym zakres 
wahań jest znaczny i na przykład ładunek fosforu 
ogólnego wnoszony przez Rabę waha się od 80 – 120 
kg Pog/d. 

W okresie 1999–2002 r obciążenie powierzchni 
zbiornika ładunkiem fosforu ogólnego zmniejszało się 
z wartości 3,4 g P/m2 rok do 1,2 g P/m2 rok, czemu 
towarzyszył spadek stężenia fosforu w zbiorniku z 42 
mg P/m3 do 26 mg P/m3 w roku 2002 (rys. 2c). Od 
roku 2002 wyniki badań fosforu ogólnego pozwalają 
zaliczyć wody zbiornika do stanu mezotroficznego. 
W dalszych latach 2003-2005 obciążenie powierzchni 
zbiornika fosforem podlegało wahaniom, a jednak wy-
niki badań wykazują dalszy spadek stężenia fosforu 
ogólnego w zbiorniku do 20 mg Pog/m3. 

Zależność stanu eutrofizacji zbiornika od obcią-
żenia ładunkiem fosforu, wyrażonego w g P/m2 rok 
ujmuje wykres Vollenweidera (rys.3). W odniesieniu 
do Zbiornika Dobczyckiego model Vollenweidera wy-
korzystano po raz pierwszy, jako kryterium do okre-
ślenia dopuszczalnego ładunku fosforu w ściekach 
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Rys.2. Zawartość fosforanów PO4 i fosforu ogólnego Pog w Rabie i Zbiorniku Dobczyckim a) Przebieg zmienności średniego 

rocznego przepływu, stężenia i ładunku PO4 w Rabie, poniżej oczyszczalni ścieków w Myślenicach b) Przebieg zmienności 

średniego rocznego przepływu, stężenie i ładunku fosforu ogólnego w Rabie, w okresie 1999-2005, c) Przebieg zmienności 

średniego rocznego obciążenia powierzchni zbiornika ładunkiem fosforu ogólnego oraz stężenia Pog w Zbiorniku Dobczyckim 

w okresie 1999 – 2005 

oczyszczonych, w Kompleksowym Programie [2] bi-
lansując ładunki w ściekach oczyszczonych w roku 
1994, gdy obciążenie zbiornika fosforem wynosiło 
4,11 g P/m2 rok a stan wody wykazywał daleko po-

suniętą eutrofizację. Ustalono, że każda z oczyszczalni 
ścieków w zlewni Górnej Raby musi zapewnić obni-
żenie stężenia fosforu w odpływie Pog ≤ 1,0 g P/m3, 
aby obciążenie wód zbiornika spadło poniżej wartości 
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Rys.3. Dopuszczalne obciążenie fosforem powierzchni Zbiornika Dobczyckiego wg modelu Vollenweidera 

1,3 g P/m2 rok, co zapewni skuteczną ochronę zbiorni-
ka. Do tych wymagań dostosowano wówczas eksplo-
atację oczyszczalni ścieków w Myślenicach i Rabce. 
Ostre wymagania dotyczące usuwania fosforu potrak-
towano jako prawo lokalne. Jak widać na rys. 2c, 
w roku 2002, średnioroczne obciążenie zbiornika – ob-
niżyło się do 1,17 g P/m2 rok, a stężenie Pog w wodzie 
zbiornika ustabilizowało się na poziomie 20 mg P/m3. 
W roku 2003, obciążenie ładunkiem fosforu wzrosło 
o 50% do wartości 1,85 g P/m2 rok. Nie odbiło się to 
jeszcze niekorzystnie na jakości wody w zbiorniku, ale 
wydaje się, że uwidoczniła się już odpowiedź Raby na 
złagodzenie wymagań w pozwoleniach wodno-praw-
nych [6] i spadek dalszych działań w zakresie rozbu-
dowy kanalizacji, spowodowany ograniczeniem finan-
sowania inwestycji. 

Liberalizacja wymagań stawianych istniejącym 
oczyszczalniom, w decyzjach wodno-prawnych wyda-
wanych aktualnie przez starostów, którzy przestali 
traktować Kompleksowy Program Ochrony [2] jako 

obowiązujące prawo lokalne, spowodowała w przy-
bliżeniu dwukrotny wzrost ładunku P zrzucanego do 
odbiorników, a dla oczyszczalni mniejszych: Pcim, 
Kasinka, była całkowitą rezygnacją z normowania 
związków biogennych w odprowadzanych ściekach. 

W obliczeniach prognostycznych, przeprowadzo-
nych przez autorów [1], określono wpływ różnych 
scenariuszy dalszej rozbudowy systemów kanalizacji 
i oczyszczalni ścieków na obciążenie zbiornika ła-
dunkiem fosforu w przyszłości. Uwzględniono równo-
ważną liczbę mieszkańców w zlewni RLM = 150 000 
i 100% domów podłączonych do kanalizacji, co jest 
zgodne z Krajowym Programem Oczyszczania Ście-
ków. Przeanalizowano dwa warianty, zakładające: 

Wariant 1: utrzymanie zaostrzonych, ale real-
nych do uzyskania norm dla usuwania fosforu, ozna-
czających stężenie fosforu w ściekach oczyszczonych: 
dla dużych oczyszczalni P≤ 1,0 g P/m3, dla średnich 
oczyszczalni P≤ 2,0 g P/m3, dla małych oczyszczalni 
P≤ 5,0 g P/m3, 
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Wariant 2: utrzymanie złagodzonych norm dla 
usuwania fosforu, zgodnych z obowiązującym roz-
porządzeniem MŚ [6], oznaczające stężenie fosforu 
w ściekach oczyszczonych: dla dużych oczyszczalni 
(RLM>15 000) P≤ 2,0 g P/m3, dla średnich oczysz-
czalni (konwencjonalne oczyszczanie mechaniczno-
biologiczne) P≤ 10,5 g P/m3, dla małych oczyszczalni 
P≤ 14 g P/m3. 

Uzyskano następujące wartości obciążenia zbior-
nika ładunkiem fosforu ze ścieków: wariant 1: 1,14 g 
P/m2 rok (warunki mezotroficzne), wariant 2: 3,89 g 
P/m2 rok (warunki eutroficzne). 

Wyniki oszacowania ładunku Pog w ściekach ko-
munalnych wskazują, że do granicznej wartości obcią-
żenia dla strefy mezotroficznej 1,3 g P/m2 rok, na 
zanieczyszczenia obszarowe pozostaje jedynie 15% 
rezerwy. Pomimo tego, że udział zanieczyszczeń ob-
szarowych w zlewni Zbiornika Dobczyckiego nie 
został dotąd w sposób miarodajny skwantyfikowany, 
to przy tak niskim marginesie bezpieczeństwa, dra-
stycznie uwidacznia się konieczność minimalizowanie 
odpływu fosforu z oczyszczonymi ściekami. Jeżeli 
stan prawny dotyczący wymagań stawianych ściekom 
oczyszczonym nie zostanie skorygowany, nastąpi po-
nowny regres stanu czystości Raby i przyśpieszenie 
eutrofizacji. Obowiązujące Prawo Wodne przewiduje 
możliwość zaostrzenia wymagań w oparciu o warunki 
korzystania z wód regionów wodnych, których opra-
cowanie leży w kompetencjach Regionalnych Za-
rządów Gospodarki Wodnej. Warunki takie nie zostały 
dotąd przygotowane, nie określono także ostatecznego 
terminu ich opracowania. 

5. Podsumowanie 

– Zbiornik Dobczycki jest przykładem negatyw-
nych konsekwencji zaniechania budowy sys-
temów kanalizacji i oczyszczalni ścieków dla 
zabudowy, znajdującej się w zlewni rzeki zasi-
lającej zbiornik, równocześnie z budową zapory 
i przygotowaniem czaszy zbiornika. Podjęcie ta-
kich inwestycji jest oczywistym wymogiem 
zrównoważonego rozwoju pomiędzy korzyścia-
mi gospodarczymi, które daje zbiornik, a stra-
tami środowiska, wynikającymi z zanieczyszcze-
nia wody w rzekach, a następnie w utworzonym 
zbiorniku. 

– Spadek stężenia fosforu w zbiorniku do poziomu 
P = 27 mg P/m3 nastąpił już w roku 2001, gdy 

obciążenie zbiornika ładunkiem fosforu wynosiło 
jeszcze 1,53 g P/m2 rok i przekraczało wartość 
kryterialną 1,3 g P/m2 rok. Wynika z tego, iż po-
między modelem Vollenweidera i rzeczywistymi 
warunkami w zlewni Górnej Raby i w Zbiorniku 
Dobczyckim istnieje współczynnik bezpieczeń-
stwa, który dla wiarygodności obliczeń progno-
stycznych ma duże znaczenie. Z drugiej strony 
należy mieć na uwadze wpływ zmienności wy-
sokości opadów w cyklach rocznych. Szybka 
i wyraźna poprawa tzn. obniżenie stężenia fos-
foru w zbiorniku miało miejsce w okresie 2000–
2002, czyli w serii lat mokrych. Wzrasta wów-
czas stopień wymiany wody w zbiorniku i moż-
liwe jest wypłukiwanie biomasy podczas odpły-
wu przez turbinę. A zatem serie lat suchych będą 
niosły większe zagrożenie eutrofizacyjne. Aby 
rozpoznać występujące tutaj zależności, koniecz-
ne będą dalsze badania i studia. 

– Wyniki obliczeń naniesione na wykres Vollen-
weidera pozwalają wnosić, że dla utrzymania 
wskaźnika Vollenweidera poniżej 1,3 g P/m2 rok 
wymagane jest zaostrzenie norm dla stężenia 
fosforu w ściekach oczyszczonych (oraz stężenia 
azotu, co nie jest tu analizowane), ograniczenia 
RLM w zlewni a ponadto utrzymanie niskich 
wskaźników strat fosforu w rolnictwie i w ho-
dowli. Będzie można wówczas uznać, że woda 
w zbiorniku nie jest przeżyźniona, a więc tempo 
eutrofizacji odpowiadać będzie przeciętnym wa-
runkom. 

– Oprócz omówionych działań ograniczających 
dopływ do zbiornika fosforu ze strony gospodar-
ki komunalnej i rolnictwa, należy zwrócić uwagę 
na wpływ roślinności pokrywającej powierzchnie 
zlewni własnej zbiornika, a szczególnie dwóch 
zatok: zatoki Wolnicy i zatoki Brzezówki. Woda 
w tych estuariach rezyduje znacznie dłużej niż 
woda przepływająca przez właściwy zbiornik i to 
właśnie zatoki są matecznikiem sinic. Doszło tu 
już w roku 2000 do masowych zakwitów sinic, 
w tym ich odmiany toksycznej dla wody prze-
znaczonej do picia. 

– Należy ponadto mieć na uwadze sygnały eks-
ploatatora ujęcia wody dla Krakowa i wyniki 
badań biologicznych, wskazujących na zagroże-
nie eutrofizacją wskutek zapasu fosforu zgro-
madzonego w biomasie wyrosłej w zbiorniku 
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i krążącej w cyklu zima-lato (zmiana stratyfi-
kacji), na jakość wody w zbiorniku [1]. 

– Wdrażanie Krajowego Programu Oczyszczania 
Ścieków stworzy ponownie możliwość uzyska-
nia środków dla finansowania budowy kanali-
zacji i oczyszczalni ścieków w zlewni, jeżeli 
jednak nie będą stosowane wysokoefektywne 
technologie, to nastąpi ponowny wzrost ilości 
fosforu spływającego do zbiornika. Ujawni się 
także nowy problem, jaki może spowodować 
realizacja centralnych systemów kanalizacji, 
wprowadzana dla zabudowy rozproszonej na 
wysoki taras pogórza, powodująca odwodnienie 
stoków górskich. 
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PROTECTION OF WATER QUALITY IN THE DOBCZYCE RESERVOIR 

Key words: Dobczycki Reservoir, eutrophisation, phosphorus loading, recreation 
 

Abstract 
The basic function of the Dobczycki Reservoir i.e. supply of drinking water to the city of Krakow sets high 
water quality standards in the reservoir. The analysis of the eutrophisation status within the reservoir shows 
the need to minimize the phosphorus discharge with wastewater treatment plant effluents. It is possible to 
progressively open the Dobczycki Reservoir for recreational purposes, though with only in a limited access, but 
the stringent protection standards have to be respected. 
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Streszczenie: 
Na tle sytuacji międzynarodowej przedstawiono niektóre okoliczności oraz skutki przemian podejmowanych 
w górnictwie węgla kamiennego, a częściowo także w energetyce po 1989r, wskazując również na zagrożenia 
jakie z tego tytułu mogą wyniknąć. 

 
 

1. Takie były początki, taka atmosfera 
Wydobycie węgla kamiennego w Polsce wyno-

szące w 1950r. 78 001 404 ton osiągnęło najwyższy 
poziom w 1979r. kiedy wydobyto 200.997.501 ton 
tego podstawowego surowca energetycznego. Potem 
sytuacja uległa zmianie. W 1980 r. wydobycie węgla 
kamiennego zmniejszyło się do 193 mln ton. W 1990 
wydobyto już tylko 148 mln ton. Spotkało się to 
z dramatyczną reakcją Premiera Tadeusza Mazowiec-
kiego, który uznał za stosowne złożyć deklarację go-
towości przyjazdu na Śląsk prosić górników [1] o pra-
cę w soboty – może i w niedzielę – ażeby wskutek 
braku węgla dzieci nie marzły w szkołach, a chorzy 
w szpitalach. Poczym – kierując się oczywiście najlep-
szymi intencjami – zablokował eksport węgla. Spowo-
dowało to katastrofę na rynku węgla przez powstanie 
jego niespodziewanej nadwyżki, w efekcie czego na-
stąpiło obniżenie cen węgla, co z kolei doprowadziło 
kopalnie do poważnego zadłużenia. W ten sposób 
rozpoczął się trwający do dziś chocholi taniec wokół 
węgla kamiennego. Budząc zdziwienie wielu, bierze 
w nim udział także Leszek Balcerowicz, który potrafił 
doprowadzić do całkowitej przemiany stosunków gos-
podarczych w Polsce, ale w stosunku do przemysłu 
węglowego podjęte przez niego działania nie należały 
do najlepszych. Decyzją L. Balcerowicza dotacje do 
węgla zostały wstrzymane z roku na rok. Jednocześnie 
miało nastąpić, uwolnienie cen węgla. Ale do tego już 
nie doszło, a w każdym razie nie w trybie który umo-
żliwiłby normalną gospodarkę finansową kopalń. Ceny 
były uwalniane stopniowo, w różnym zakresie, przy 
czym było to dodatkowo warunkowane uzyskaniem 

zgody władz skarbowych. Ale dyrektor kopalni musiał 
zapewnić odpowiednie fundusze na wypłatę płac 
w konkretnych terminach [8]. Pozostawało wzięcie 
kredytu. Znacznie później Rząd umorzył zobowiązania 
górnictwa węgla kamiennego wynoszące już około 20 
miliardów złotych. Informację tę podano jako sukces 
Rządu no i gest w stosunku do ludzi węgla pomijając 
jednakże fakt, że zadłużenie to powstało wskutek okre-
ślonej polityki państwa, a nie z winy kopalń. 

W pewnym momencie Profesor L. Balcerowicz 
przedstawił swoją ocenę przemian zachodzących 
w przemyśle węglowym [7]: „procesy reformy w gór-
nictwie następują, a objawia się to m.in. podwyżką 
wydajności pracy, obserwujemy również zjawisko 
koncentracji wydobycia, wzrost zmianowości ...”. W 
ten sposób pan profesor przywłaszczył sobie – chyba 
nieświadomie – efekty wieloletnich działań jakie miały 
miejsce w polskim górnictwie. Bo wydajność dołowa 
wynosząca w 1950 r. 1972 kg/rdn wzrosła w 1960 r. 
do 2060 kg/rdn, w 1970 do 3065 kg/rdn, a w 1980 r. 
do 4145 kg/rdn. Koncentracja wydobycia właśnie 
w polskim górnictwie węgla kamiennego ma szczegól-
ne znaczenie co najmniej od lat sześćdziesiątych. Do-
wodem może być osiągnięty w skali przemysłu wzrost 
średniego dziennego wydobycia ze ściany z obudową 
zmechanizowaną z 633 ton w 1965 r. do 1249 ton 
w 1980r. i 3010,5 ton w grudniu 2005 r. [8]. 

Mimo to media często przytaczają wypowiedzi 
wysoko na ogół postawionych osób, które nie tylko są 
nieprawdziwe, ale częstokroć przeczą zdrowemu roz-
sądkowi. 

W 1992 r. Wicepremier Rządu Henryk Gory-
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szewski mówi: „aby uzyskać wyższą wydajność po-
trzebne są nowoczesne urządzenia i maszyny. Nowo-
czesne maszyny budzą jednak niepokój górników, 
a także dozoru”. 

Z kolei redaktor Możejko w „Gazecie Gospo-
darczej” głosi tezę: „technicznie polskie górnictwo jest 
bankrutem”. 

Z „Gazety Wyborczej” z 29.09.1999 r. [3] od Ja-
kuba Kornowskiego – doradcy L. Balcerowicza – do-
wiedzieliśmy się o interesujących ustaleniach: „U-
zgodniliśmy, że do Polski przyjedzie grupa ekspertów 
Banku Światowego. W ciągu trzech tygodni przed-
stawią plan działań, które ich zdaniem poprawiłyby 
sytuację górnictwa” [1]. 

W tymże 1999 r. Wicepremier Rządu L. Balce-
rowicz stwierdza: „Podpiszemy ją (umowę o pożyczce 
– J.J.), jeśli od Banku Światowego dostaniemy wy-
raźne wsparcie ekspertów, którzy pomogą nam dobrze 
wydać pieniądze na górnictwo”. To mówi się w kraju 
który był inicjatorem Międzynarodowych Kongresów 
Górniczych, których pierwszym Prezydentem był pro-
fesor Bolesław Krupiński. Dziś jest nim profesor Józef 
Dubiński, Naczelny Dyrektor Głównego Instytutu 
Górnictwa. Tego Instytutu, który był pierwszą i jedyną 
jednostką naukowo-badawczą, która w 2000 r. otrzy-
mała wyróżnienie w prestiżowym konkursie „TERAZ 
POLSKA”. 

17 maja 2000 r. „Rzeczpospolita” powiadamia: 
„Kierownik Zakładu Funkcjonowania Gospodarki In-
stytutu Nauk Ekonomicznych PAN (chodzi o doc. Jana 
Macieję – J.J.) informuje, że złożył rządowi założenia 
korekty Programu Restrukturyzacji Górnictwa” [2], 
dodając, że zostały one opracowane wspólnie z firmą 
ASPRA Konsulting. Jest to o tyle dziwne, że już 10 lat 
wcześniej tenże Jan Macieja – z uprawomocnienia 
Ministra Przemysłu Tadeusza Syryjczyka został pełno-
mocnikiem ds. restrukturyzacji polskiego przemysłu 
węglowego. Negatywne skutki tych działań są odczu-
walne do dziś. 

W 2003 r. kolejny Wicepremier Rządu Jerzy 
Hausner oświadcza: „węgiel jest kamieniem u szyi, 
a nie bogactwem narodowym. Tak upadały w dawnej 
Polsce folwarki”. 

Nieco później, ale też w 2003 r. Wiceminister od-
powiedzialny w Ministerstwie Gospodarki za górnic-
two Jacek Piechota stwierdził, że nie ma sensu mówić 
o programach na 10 lat, bo kto przewidzi co za 10 lat 
będzie. 

W 2003 r. głos w sprawach węgla zabrał także 
prof. W. M. Orłowski, doradca ekonomiczny Prezy-
denta RP: „Węgla w Polsce wydobywa się o kilka 
miliardów ton więcej, niż ktokolwiek chciałby kupić”, 
„rząd martwi się co zrobić z zalegającymi na hałdach 
miliardami ton niepotrzebnego węgla” [3]. Profesor 
W. M. Orłowski postuluje także: „Zakontraktować fir-
my, które zajęły by się zakopywaniem części węgla 
z powrotem do ziemi”. W listopadzie 2003 r. profesor 
W.M.Orłowski stwierdza: „.......kopalnie w najlepsze 
fedrują miliardy złotych strat” [4]. Jak widać chocholi 
taniec wokół węgla trwa nadal. 

Można nie dziwić się Mazowieckiemu, który 
przecież w 1990 r. o gospodarce miał prawo wiedzieć 
niewiele. Podobnie można spojrzeć na L. Balcero-
wicza, który mając na głowie całą gospodarkę, uczył 
się węgla „z marszu”. Można z podobnych względów 
nie dziwić się kolejnym wicepremierom i innym dos-
tojnikom skoro w najlepszej – jak sądzę – wierze po-
dejmują się zadań, których realizacja niemal w każ-
dym przypadku przekracza ich możliwości. Ale cóż 
można powiedzieć, a zwłaszcza cóż zrobić jeżeli pod 
oczywistymi – mówiąc najdelikatniej – błędami pod-
pisuje się profesor, doradca ekonomiczny Głowy Pań-
stwa, Prezydenta RP? 

Przyjazd Premiera Rządu RP na kopalnię Halem-
ba już w dniu katastrofy 21 listopada 2006 r. spotkał 
się z pełną aprobatą nie tylko społeczności górniczej. 
Ale informacja podana przez premierowskiego rzecz-
nika Jana Dziedziczaka „że Premier chce osobiście 
nadzorować akcją ratowniczą” [20] przeraziła chyba 
wszystkich mających choć odrobinę wyobraźni. 

Kilka zaledwie dni później 30 listopada 2006 
miała miejsce rozmowa kolejnego Wiceministra Gos-
podarki opiekującego się górnictwem Pawła Poncyliu-
sza z górniczymi związkowcami. Jej fragment brzmiał 
następująco [5]: 

„Andrzej Ciok: Do kiedy mają pracować zwią-
zkowcy? 

Paweł Poncyliusz: Do 65 roku życia. 
Andrzej Ciok: A co potem? 
Paweł Poncyliusz: Potem poślemy po was ka-

retkę i podamy pawulon!” 
Ten sam Pan przy innej okazji, w czasie dyskusji 

o sprawach węgla stwierdził: 
„... na poziomie Ministerstwa Gospodarki wiem 

tyle ile potrzeba” [14]. Być może ma o tym świadczyć 
jego stwierdzenie, że „dla polskiego górnictwa nad-
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chodzą gorsze czasy” [12]. Mimo, że aktualnie ko-
palnie węgla kamiennego buduje się m.in. w Niem-
czech, Rosji, Chinach, Indonezji i USA. W Anglii 
nieczynną kopalnię uruchamiają Rosjanie [12]. Nasi 
południowi sąsiedzi podejmują usilne działania ażeby 
dostać się do pokładów „rozstrzelanej” kopalni Mor-
cinek. 3-go marca 2008 r. komisja przetargowa zde-
cydowała, że szkocka grupa Gibbon Group Interna-
tional będzie mogła kupić kopalnię Silesia. GGI za-
deklarował, że zwiększy zatrudnienie kopalni z 1 tys. 
do 1,5 tys. pracowników. Sensacją jest – jak donosi 
prasa – plan reaktywacji wydobycia węgla z kopalni 
Niwka-Modrzejów w Sosnowcu przez spółkę HMS 
Niwka z udziałem niemieckiego kapitału. Zalano ją 
kilka tygodni po uroczystym poświęceniu nowej ścia-
ny przez sosnowieckiego biskupa. 

Warto w związku z tym zaobserwować jak kształ-
tuje się wielkość produkcji węgla kamiennego na prze-
strzeni lat w skali światowej. Tablica 1. 

Tablica 1 
Światowe wydobycie węgla kamiennego w mln. ton 

Rok 1960 1970 1980 1990 2001 2004 

Wydobycie 1969 2143 2730 3517 3711 4631,5

 
Warto również przeanalizować dwie niedawne 

wypowiedzi Rządu. Z relacji prasowych – 2 kwietnia 
2002 r. – z posiedzenia Rządu można dowiedzieć się, 
że: 

... „Polska energetyka wciąż będzie oparta głów-
nie na węglu kamiennym i brunatnym. W praktyce 
oznacza to, że nie będą zamykane żadne kopalnie 
oprócz tych których likwidacja już trwa” [2]. 

Zaledwie dwa miesiące po wspomnianym posie-
dzeniu Rządu udostępnione zostało opracowanie Mini-
sterstwa Gospodarki (czerwiec 2002 r.) pt. „Reforma 
górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2003–
2006” w którym między innymi stwierdzono potrzebę 
likwidacji w tym okresie dalszych 7 do 8 kopalń 
(15 mln ton zdolności produkcyjnych)” [17]. 

Czy do tego można jeszcze coś dodać? 

2. Co osiągnięto 

Niezależnie od tego co powiedziano poprzednio, 
konieczną jest, przynajmniej częściowa, ocena skut-
ków działań jakim było poddawane górnictwo węgla 
kamiennego po 1990 r. 

Podstawowym celem podjętych przemian było 
doprowadzenie do rentowności kopalń. Wydobycie, 

które w 1989 r. wynosiło 177 mln ton zmalało do ok. 
95,2 mln ton w 2006 r. czyli o 82,8 mln ton. Zatrud-
nienie zmniejszyło się z 415,7 tys osób w 1989 r. do 
120,8 tys w 2006 r. czyli o 294,9 tys. osób (!). 

Mimo to, celu stawianego na początku transfor-
macji, czyli rentowności kopalń przez długie lata nie 
tylko nie uzyskano, ale skutek podejmowanych działań 
był zupełnie odwrotny. Zadłużenie kopalń, które 
w 1990 r. szacowano na 0,5 mld złotych, w 2001 
wzrosło do 22 mld złotych. 

Działo się tak mimo, że skutecznie kontynuowane 
w kopalniach starania o poprawę wydajności pracy 
i koncentracji produkcji dały bardzo dobre rezultaty. 
Wydajność dołowa w urobku węglowym na roboczo-
dniówkę, wynosząca w 1990 r. w skali PW 3847 kg, 
w grudniu 2005 r. wzrosła do 7979 kg. 

Koncentracja produkcji wyrażana średnim dzien-
nym wydobyciem uzyskiwanym z kompleksowo 
zmechanizowanej ściany wynosząca w 1990 r. 1009 t 
wzrosła w grudniu 2005r. do 3010,5 ton. 

W interesującym nas okresie mamy więc do 
czynienia z dwukrotnym wzrostem wydajności pracy 
i trzechkrotnym wzrostem koncentracji wydobycia. 
Było to możliwe dzięki systematycznemu unowocze-
śnianiu procesu produkcyjnego, a zwłaszcza dzięki 
kompleksowej mechanizacji ścian. Warto wiedzieć, że 
w grudniu 1988 r. liczba ścian ogółem w skali PW 
wynosiła 1104, z czego 799 ścian było wyposażonych 
w obudowy zmechanizowane. W październiku 1999 r. 
po raz pierwszy w historii polskiego przemysłu wę-
glowego liczba ścian w obudowie zmechanizowanej 
była tożsama z liczbą ścian ogółem. Od maja 2000 r. 
wszystkie ściany eksploatowane w kopalniach PW są 
ścianami kompleksowo zmechanizowanymi przy czym 
w grudniu 2005 r. liczba tych ścian zmniejszyła się do 
122 [9]. 

Można i trzeba powiedzieć, że praca kopalń na 
przestrzeni ostatnich kilkunastu lat powinna przynieść 
znacznie lepsze wyniki ekonomiczne. Jeżeli tak się nie 
stało to przyczyn takiego stanu rzeczy należy szukać 
poza samą techniką eksploatacji, w sferze stosunków 
ekonomiczno-finansowych. W tej dziedzinie kopalnia 
nie ma wiele do powiedzenia. Decyzje zapadają poza 
nią [6]. 

Przypomnijmy: blokada cen węgla, blokada eks-
portu węgla, podatek eksportowy, wzrost podatku 
VAT, opłaty z tytułu ochrony środowiska, dyktat ener-
getyki odnośnie cen węgla, wymuszanie stosowania 

 
CZASOPISMO TECHNICZNE 23



„łańcuszka pośredników”, rola „hamulcowego in-
flacji”, odstąpienie od budowy rezerwy strategicznej 
węgla kamiennego wbrew oświadczeniu Premiera 
Rządu, stosowanie przez PKP paskarskich cen, udzie-
lanie przez banki kredytów na lichwiarski procent, 
odstąpienie od „udrożnienia” Odry mimo powołania 
Pełnomocnika Rządu do realizacji tego zagadnienia 
[7], dopuszczenie do importu węgla z Rosji, częściowo 
z Czech, zniesienie dopiero z dniem 1.01.1997 wyno-
szącego 3% cła za węgiel, to nie pełna lista działań 
mających niekorzystny wpływ na wyniki ekonomiczne 
kopalń. 

Ale poszczególne kopalnie jak i cały przemysł 
węglowy były także poddawane w ubiegłych latach 
wielu naciskom, decyzjom czy zarządzeniom, które 
częstokroć były działaniami zmierzającymi w bardziej 
lub mniej bezpośredni sposób do jego likwidacji. 

Wymienić tu należy przede wszystkim: 
– całkowite zaprzestanie głębienia nowych szybów, 
– gwałtowne zmniejszenie zasobów, które według 

oceny niektórych ekspertów wyczerpane zostaną 
po 15 – 18 latach, a w skrajnym przypadku już 
po 8 latach [10, 16]. 

– intensywne zwiększenie eksploatacji podpozio-
mowej, 

– pogorszenie bezpieczeństwa pracy wyrażające 
m.in. wzrostem po 2004 r. liczby wypadków 
śmiertelnych na 1 mln ton wydobycia, 

– silnie narastające trudności kadrowe zarówno 
w odniesieniu do dozoru jak i załogi. Według 
niektórych szacunków „do 2015 r. w zatrudnie-
niu pod ziemią wystąpi niedobór około 40 tys. 
osób” [13]. To jedna z konsekwencji obowiązu-
jącego od 1998 r. zakazu przyjmowania do ko-
palń nowych pracowników, który to przepis 
został zniesiony dopiero w 2005 r. Nie można 
wykluczyć wpływu tego przepisu na zatrudnienie 
w KWK Halemba obcej firmy co skończyło się 
katastrofą, która pochłonęła 23 ofiary śmiertelne. 

3. Co dalej ? 

Podstawowym problemem przed którym stoi pol-
skie górnictwo węgla kamiennego i brunatnego jest 
brak prognozy wydobycia i to co najmniej do 2030 r. 
Dotychczasowe opracowania poruszając różne aspekty 
działalności górnictwa węgla kamiennego starannie 
omijają tą podstawową kwestię, a więc określenie ile 
węgla kamiennego i brunatnego powinno być wydo-

byte w poszczególnych latach do 2030 r. 
Ewenementem jest pogląd wyrażony przez Mini-

sterstwo Gospodarki w opracowaniu z września 2006 r. 
zatytułowanym „Strategia działalności górnictwa wę-
gla kamiennego w Polsce w latach 2007–2015”. Za-
miast prognozy wydobycia znalazło się stwierdzenie: 
… „dotychczasowe analizy i wyliczenia dotyczące 
prognozy bilansu węgla kamiennego nie miały po-
twierdzenia w popycie kształtowanym przez rynek, 
w niniejszym dokumencie posłużono się metodą wy-
znaczenia linii trendu …. z lat ubiegłych” [19]. 

Oparto się przy tym na wynikach uzyskanych 
w latach 1998–2005, bez jakiejkolwiek próby uzasad-
nienia doboru tego właśnie okresu [13]. 

Zastanawiająca jest dziwna nieporadność twór-
ców tego opracowania. Przecież w przywołanym 
okresie wydobycie miało tendencję malejącą, co stoi 
w sprzeczności ze wzrastającym zapotrzebowaniem na 
energię elektryczną nie tylko w Polsce. Poza tym na-
zywanie strategią tekstu który, zgodnie z tytułem ma 
dotyczyć zaledwie 8-miu lat, wydaje się wskazywać, 
że na szczeblu rządowym nic nie wiadomo np. o tym, 
że Premier Rządu Wielkiej Brytanii w 2006 r. omawiał 
zamierzenia Rządu w zakresie walki o czyste powie-
trze sięgające 2050 r., a Komisja Europejska w stycz-
niu 2007 r. przedstawiła oficjalny projekt strategii pt. 
„Polityka energetyczna dla Europy” określający tę po-
litykę w perspektywie 50 lat. 

Sprawa jest tym bardziej zastanawiająca, że zna-
ne jest powstałe w 1986 r. opracowanie zatytułowane: 
„Perspektywy Rozwoju Kompleksu Paliwowo-Energe-
tycznego do 2020 r.” [13]. Jeden z wniosków tego 
opracowania brzmi: „Górnictwo węgla kamiennego 
powinno rozwijać się co najmniej w stopniu umo-
żliwiającym utrzymanie obecnego poziomu wydobycia 
z dojściem do poziomu ok. 205 mln ton w 2000 r.” 
W innym miejscu tego opracowania mówi się o po-
trzebie budowy 12 nowych kopalń z tego 6 do 2000 r., 
6 dalszych po 2000 r. Co ciekawe, kopalnie te zostały 
wymienione: Mikołów I i II, Brzezinka, Czeczott II, 
Ćwiklice, Pawłowice, Spytkowice, Wisła, Zator, K-3, 
Lędziny, Janina III. 

Uzasadniając skalę potrzeb na węgiel kamienny 
w opracowaniu tym stwierdzono m.in. „Elektrownie, 
a zwłaszcza elektrociepłownie na węgiel kamienny 
stanowią bowiem jedyną rezerwę w razie opóźnienia 
w uruchamianiu elektrowni jądrowych”, a także: „po-
zwoliłoby to na odtworzenie ubywających zdolności 
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wydobywczych oraz zapewnienie wzrostu wydobycia 
węgla kamiennego”.... 

Ze szczególnym naciskiem trzeba podkreślić, że 
autorem tego opracowania jest Instytut Energetyki. 
I oczywiście bardzo słusznie i bardzo dobrze, że to 
właśnie energetyka jako główny odbiorca węgla, po 
zbilansowaniu swoich planów zwiększenia produkcji 
energii elektrycznej, potrafiła określić potrzeby od-
nośnie wydobycia węgla kamiennego. Jeżeli Instytut 
Energetyki już w 1986 r. przewidywał wydobycie 
w 2005 r. 205 mln ton węgla kamiennego, a w rze-
czywistości wydobyto tylko ok. 105 mln ton, to wcale 
nie musi oznaczać blisko 100%-owej pomyłki Insty-
tutu. Ze znacznie większym prawdopodobieństwem 
zaistniałą różnicę należy uznać za skutek popełnionych 
błędów politycznych. 

Jest faktem, że prognoza wydobycia węgla ka-
miennego a także brunatnego może być przygotowana 
jedynie w nawiązaniu do prognozy energetycznej. Co 
nie zdejmuje z górnictwa węgla obowiązku posiadania 
wielowariantowej prognozy wydobycia, która w od-
powiednim momencie pozwoli wskazać wariant za-
pewniający spełnienie żądań energetyki. Wicepremier 
i minister gospodarki Waldemar Pawlak stwierdził 
niedawno „Zaniedbania w górnictwie doprowadziły do 
tego, że w zeszłym roku nie wydobyto 7 mln ton 
węgla” i że w związku z tym „Chcemy zaproponować 
wydobycie także w soboty i ewentualnie w niedziele, 
by można było w pełnym zakresie wykorzystać tech-
niczne możliwości kopalń”. 

Trzeba powiedzieć otwarcie, że oznacza to cał-
kowite i jednoznaczne zanegowanie dotychczasowych 
struktur zarządzających górnictwem a także energe-
tyką. W odniesieniu do energetyki potwierdzeniem 

może być raport Biura Bezpieczeństwa Narodowego 
przygotowany dla Prezydenta RP w którym według 
oceny prof. Krzysztofa Żmijewskiego podanej w Ga-
zecie Wyborczej z 15 maja b.r. „polskie sieci energe-
tyczne i w ogóle cały sektor energetyki znajdują się 
w stanie przedzawałowym”. 

Najwyższa zatem pora przyjrzeć się jak w Polsce 
i w kilku innych krajach kształtuje się: 

– produkcja energii elektrycznej w miliardach 
kWh, 

– produkcja energii elektrycznej na 1 mieszkańca 
w kWh. 

Wyraźny wzrost produkcji energii elektrycznej 
(Tablica 2) w skali świata nie powinien budzić zdzi-
wienia [15]. Pewnym zaskoczeniem może być nato-
miast skala tego wzrostu. 7-miokrotne zwiększenie 
w 2005 r. produkcji energii elektrycznej w okresie 
1960 – 2005 r. świadczy o ogromnym wysiłku wszyst-
kich zainteresowanych tą dziedziną przemysłu, oraz 
o stale rosnącym zapotrzebowaniu na energię. Szcze-
gólną uwagę zwraca tempo wzrostu produkcji energii 
elektrycznej w Chinach. W latach 1960 – 2003 udział 
w produkcji światowej energii wyprodukowanej w tym 
kraju zwiększył się z 2,5% do 11,4%. Niemal w tym 
samym czasie w Niemczech udział produkcji ener-
gii elektrycznej w produkcji światowej wynoszący 
w 1960 r. 4,9% zmalał w 2005 r. do 3,1%. 

Wskaźnik określający ilość wyprodukowanej ener-
gii elektrycznej przypadającej na 1 mieszkańca jest 
uznawany za jeden z najważniejszych wskaźników po-
zwalających na ocenę poziomu cywilizacyjnego dane-
go państwa. Jego kształtowanie się w świecie i w wy-
branej grupie 7 państw na przestrzeni lat 1960 – 2005 
jest przedstawione w Tablicy 3. 

Tablica 2
Produkcja energii elektrycznej w miliardach kW·h 

1960 1970 1980 1990 2000 2005               Rok 
Kraj [kW·

h] [%] [kW·h] [%] [kW·h] [%] [kW·h] [%] [kW·h] [%] [kW·h] [%] 

Świat 2345 100 5000 100 8112 100 11712 100 15355 100 16770 100 

Polska 29,3 1,24 64,5 1,29 122 1,5 136 1,16 145 0,94 157 0,93 

Czechy 24,5 1,04 45,2 0,9 72,7 0,89 62,6 0,53 b.d ----- b.d ----- 

Niemcy 116 4,9 237 4,74 360 4,43 570 4,85 590 3,8 533 3,1 

Wielka Brytania 137 5,8 249 4,9 285 3,5 319 2,7 377 2,4 419 2,4 

Rosja 292 12,45 741 14,82 1295 15,96 1082 9,23 878 5,7 952 5,6 

USA 880 37,5 1712 34,2 2472 30,47 3012 25,71 38,02 24,76 4038 24,07 
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Tablica 3
Produkcja energii elektrycznej na 1 mieszkańca, w kW·h 

           Rok 

Kraj 
1960 1970 1980 1990 2000 2005 

Świat b.d b.d 1853 2118 2448 2656 

Polska 987 1984 3426 3562 3757 4112 

Niemcy 2187 4053 5973 7101 6730 6454 

Czechy 1791 3151 5099 5409 7167 b.d 

Rosja 1364 3052 4877 5972 6031 6640 

W. Brytania 2616 4493 5100 5522 5748 7036 

USA 4873 8348 11226 12021 13417 13607 

Kanada 6474 9834 15372 18083 18959 18454 

Zasługuje na podkreślenie przeszło 4-krotny 
wzrost, w tym czasie, w Polsce omawianego wskaź-
nika. 

Nie mniej uzyskana w Polsce ilość energii elek-
trycznej przypadająca na 1 mieszkańca w porównaniu 
do rezultatów osiągniętych w innych krajach nie 
pozwala na optymizm. W tym samym czasie kiedy 
omawiany wskaźnik zwiększył się w Polsce o 3125 
kW·h na 1 m-ca, 

– w Niemczech nastąpił jego wzrost o 4267 kW·h / 
1 m-ca, 

– w Rosji o 5276 kWh / 1m-ca, 
– w W. Brytanii o 4420 kWh / 1m-ca, 
– w USA o 8734 kWh / 1m-ca, 
– w Kanadzie o 11980 kWh / 1m-ca. 

W konsekwencji w tej ważnej dziedzinie zwięk-
szył się dystans dzielący Polskę: 

– od Niemiec o 1200 kWh / 1m-ca, 
– od Rosji o 2151 kWh / 1m-ca, 
– od W.Brytanii o 1295 kWh / 1m-ca, 
– od USA o 5609 kWh / 1m-ca, 
– od Kanady o 8855 kWh / 1m-ca 

Jak z powyższego wynika w zakresie produkcji 
elektrycznej Polska nie tylko nie dogoniła Europy, ale 
nie ma nawet podstaw do twierdzenia, że wogóle Eu-
ropę gonimy. Jest wręcz odwrotnie. Świadczy to o nis-
kim zaspokajaniu potrzeb społeczeństwa w zakresie 
energii elektrycznej, a także o narastającym zagro-
żeniu dla rozwoju polskiej gospodarki polegającym 
na niedoborze energii i to nawet przy założeniu, że 
w krótkim czasie potrafimy zastosować technologie 
energooszczędne. 

Przedstawione przykłady wskazują wyraźnie, że 

potrzeby obywatela RP w zakresie konsumpcji energii 
elektrycznej są zaspokajane w niższym, a nawet znacz-
nie niższym stopniu w porównaniu do niemal wszyst-
kich państw europejskich. Taki stan rzeczy, a zwłasz-
cza zwiększanie się dystansu w zaspokajaniu potrzeb 
społeczeństwa w zakresie energii elektrycznej w Pol-
sce w porównaniu z licznymi krajami europejskimi 
oznacza konieczność przygotowania w trybie pilnym 
programu konkretnych działań zarówno w energetyce 
jak i w górnictwie węgla kamiennego i brunatnego 
mających na celu istotne zwiększenie produkcji energii 
elektrycznej. 

Utrzymywanie się nadal dotychczasowego stanu 
rzeczy będzie skutkować koniecznością importu ener-
gii elektrycznej, a biorąc pod uwagę sytuację do jakiej 
doprowadzono w przemyśle węgla kamiennego, także 
importu węgla. 

4. Podsumowanie 

W przedstawionym tekście podjęto próbę scha-
rakteryzowania skutków niektórych działań podejmo-
wanych po 1989 r. w górnictwie węgla kamiennego, 
a także zmian jakie zachodziły na przestrzeni dłuższe-
go okresu czasu w energetyce w Polsce, a częściowo 
także zagranicą. 

Kierunkiem działań, który był i jest dotychczas 
konsekwentnie realizowany to zmniejszanie produkcji 
węgla kamiennego. W wielu przypadkach nie można 
oprzeć się wrażeniu, że w rzeczywistości chodzi nie 
tylko o zmniejszenie tej produkcji, ale w ogóle o lik-
widację całej branży. Zastanawia podporządkowanie 
Ministerstwu Ochrony Środowiska Wyższego Urzędu 
Górniczego przez długie lata podległego Prezesowi 
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Rady Ministrów. Dziwi informacja, że np. w 2001 r. 
cena 1 kW·h energii elektrycznej wynosiła w Polsce 
0,079 USD, na Węgrzech 0,068 USD, a w Czechach 
0,059 USD. Zaskakuje, że w Katowicach cena 1 tony 
węgla wynosi 560 zł. 

Groźny jest brak długoletniej prognozy wydoby-
cia węgla kamiennego, która powinna sięgać co naj-
mniej 2030 r. W pewnym stopniu jest to konsekwencją 
braku prognozy w odniesieniu do produkcji energii 
elektrycznej. Mimo tego utrudnienia przemysł węgla 
kamiennego powinien dzisiaj dysponować kilkoma 
wariantami prognozy wydobycia co umożliwiłoby we 
właściwym czasie podjęcie stosownych działań a także 
decyzji finansowych. 

Sytuację w polskiej energetyce także trudno uz-
nać za zadowalającą. Z biegiem lat następuje zmniej-
szenie tempa wzrostu produkcji energii elektrycznej. 
Dla przykładu w dziesięcioleciu 1960 – 1970 produk-
cja energii elektrycznej w Polsce zwiększyła się o 35,2 
mld kW·h, a w latach 1970 – 1980 o 57,5 mld kW·h. 
Tymczasem w okresie 1990 – 2000 produkcja energii 
elektrycznej zwiększyła się jedynie o 9 mld kW·h [15]. 

W efekcie od wielu lat następuje zwiększenie się 
dystansu między produkcją energii elektrycznej przy-
padającą na 1 mieszkańca w Polsce, a większością 
krajów europejskich. 

Sytuacja w jakiej obecnie znajduje się przemysł 
węgla kamiennego a także energetyka, wskazują na 
niewłaściwą politykę paliwowo-energetyczną prowa-
dzoną przez państwo, a w gruncie rzeczy na brak takiej 
polityki.  Zaistniała sytuacja wymaga podjęcia pilnych 
działań mających na celu, generalnie biorąc, jej uzdro-
wienie i to pod rygorem uniknięcia w najbliższych 
latach totalnej katastrofy. 

Niepokojącym jest to, że na przestrzeni szeregu 
już lat wiele listów, materiałów, informacji, oświad-
czeń i memoriałów dotyczących niekorzystnych zja-
wisk zachodzących w obszarze górnictwa węgla ka-
miennego zostało przesłane do najwyższych osób 
i instytucji w kraju poczynając od Prezydenta RP, 
jednakże bez widocznych rezultatów [23]. Wynika 
stąd, że z istniejącego nadal znaczącego potencjału 
górnictwa nikt z decydentów do niedawna nie chciał, 
nie mógł, a w gruncie rzeczy chyba nie potrafił 
korzystać. To można i trzeba zmienić począwszy od 
powołania w trybie natychmiastowym organu dorad-
czego dla Premiera Rządu składającego się z osób 
o najwyższych kwalifikacjach. 

Niezależnie od powyższego na poważną anali-
zę zasługuje reaktywowanie Ministerstwa Górnictwa 
i Energetyki biorąc pod uwagę podstawowe znaczenie 
dla całej gospodarki decyzji w nim podejmowanych, 
a także skutki jego likwidacji. 

Zarówno w expose jak i w późniejszych wy-
powiedziach Premier Donald Tusk uznał za stosowne 
powiedzieć kilka ważnych słów o górnictwie węgla 
kamiennego. Podobnie wypowiadał się Wicepremier 
i Minister Gospodarki Waldemar Pawlak. Znaczące 
były wizyty Premiera na kopalni Bobrek, a Wice-
premiera w kopalni Halemba. 

Wypada mieć nadzieję, że jest to zapowiedź 
dokonania w górnictwie i w energetyce przemian tak 
bardzo już od lat oczekiwanych przez oba środowiska 
jak i przez całą gospodarkę. 
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Abstract 
Some circumstances and consequences of transformation in hard coal mining industry, and partially in power 
generation sector as well after 1989 year have been presented on the background of international situation. 
Paper indicates also the risks arising from these circumstances. 
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