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P.— Alierritlywne metody wykorzystnwykorzystania  wg ia karrienneg.o do produkcji patiw 

PrzePrpwil ' :-:24qca 
	 Deparlament 	 Skarhu payistiw 
kc 

Ocena ogedria 

1. riil aciej Maciejehiski, doradca techniczny, upowaZnienie do kontroli 'ill- 95211 z 

18 male 2)15. 

2, Edyta Kosiarz., Tawny specjalista kp.. pc 	nie do kontroli nr 95212 z dnia 

18 maja 2015 r. 
‘dowOd 	'1 Kontroli str. 1-4) 

Mirtsre.rstwo 	 uL Wawelska 52/54,00-922 War5zawa. 

Pan Maciej Grh:vki 2i 	er trodowiska 2 od 27 listopada 2013 r. 

Ocena kontrolowanej dziatainoici 
Minister roddwiska podejm.owal dziatania artekwatne do poziomu aktualnej wiedzy 

diddzialywaniu na Srodowisko technoicgii podziernneno zgazowartai wegla 3 . Na 

grornadzil i analizowat informacje 0 pos4pach vyrK.3ch zadania 

badawczego prow:Az:crag° w Kopaini Wegla Kamiennego Wec2or,i4:4  •odatkowo, 

Minister pczyskar  rifc(1-rnacje o wynikach badan prowadzonych w stanie Queensland 

Australii opini rdi stanowego na temat komercjalizacji PEN oraz poszukiwat 

in forma:till w Zir6dlach haukowych oraz og6inodostepaych. 

Naiwytsza iz ioa iKontroli przyjmuje stanowisko M)listra trodcwiska 	informacje 

uzyskane w rne crzeprowadzania eksceryrnenta badawczego i.trowadzonego 
KWK Wie,c7orek jak rOwnie2 doSwiadczenia australijskie z badah 

Jr-i±rizeormivadzonycl-ii w stanie Quaensland w Australii nie daja wystarczajacego 

zpewniEinia, Ze komercyjna eksploatacja PIW bedzie bezpieczna dia trodowiska, 

s;Jotertizenshiva i ntienia: Poniewa± potencjalne 23grotenia zwiaz.ane ze 

zgazt-twarilem na skale przemysfowa sa zbyt powa2ne, Minister rodowiska 

nie riczpoczat procedury legislacyjnej zmiany ustawy z doia 9 czerwca 20 r. Prawo 
rireniogi'czne gdmicze% w celu umoZliwienia wykorzystania tych technoiogil na skate 
przemystowq w Polsce,. 

opink 	Minister 	rocillowiska podjaj .  dzialariia w CJ realizacji zadania 

6 4 Wykorzystanie przychod6w aukcji uprawnie() do em/s» CO. : do wspierania 

działat) ograhiczających emisję  gaz6wi 	plarnianych wichadzaceigo w sktad 
Programu dzraarl,  wykonawczych na iata 2009-2012 ,stanowiapeigo zalacznik Nr 3 

l'i roen wiska w 1a 	2007-2013: Mej 	 UPI() 2010 

r ctd.1-2 	 rio 18 	1-1 	r Mari." iIi<b,-;;E:b Di] 	 2011r. 
2(11 1? r 

0:1.! 
i 2015 F., 	 Oalej 



do Polityki energetycznej Polski do 2030 roitati . Dzialania te okazaty sie jednak 
nieskuteczne z przyczyn niezaleknych ad Ministra Srodowiska, Ostateczny ksztait 
rza_dowego projektu ustawy o systemie handru uprawnieniarni do emisji gazOw 
cieplarnianych powsta po rozstrzygnieciu przez Rad ę  Ministraw spamych stanowisk 
w kwestii przeznaczenia środkOw uzyskanych z aukcyjnej sprzedaży uprawnień  do 
emisji, 

Opis stanu 

faktycznego 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Adekwatnotd przepisów prawnych do moiliwo ści 
wykorzystania technologii podziemnego zgazowania 
wqgla w Polsce 

W pismach z 12 lipca i 18 listopada 2013 r., 6 lutega i 9 grudnia 2014 r. Minister 
Gospodarki zwrOcit si ę  do Ministra trodowiska o wszczecie postępowania 
legislacyjnego w ceiu uregulowania w pgrg kwestii związanych z podzlemnym 
zgazowaniern węgla w instalacjach przemystowych, W uzasadnieniu, Minister 

Gospodarki wskazywal na duke zainteresowanie poiskich zagranicznych 
przedsi ębiorc6w górniczych budowa instalacji do PZV na zasadach biznesowych, 

Faktycznie, zainteresowanie zastosowaniem PZW na skale orzemys łową  
wykazywala tylko jedna australijska spalka W związku z powolaniem przez 
Prezesa Rady Ministrów Miqdzyresortowego Zespoiu do spraw wzmocnienia 
potencjah) przerrtysOwego 814ska3 , Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrem J, Jaworowski zwracit si ę  do MS z prośbą  o rozwaZenie matiwo ści 
przygotowania zmian legislacyjnych u łatwiających komercyjne wdrolenie technologii 

podziemnej gazyfikacji węgia, 

Minister Srodowiska nie uruchomil procesu legislacyjnego, poniewat w jego ocenie 
wszelkie decyzje dotyczące zmiany ustawy Prawo geologtczne i gOmicze, w celu 
umatliwienia podziemnego zgazowania w ęgla na skalę  przemystową, powinny by 
przeprowadzone w przeswiadczeniu a posiadaniu painej wiedzy na temat tego 

procesu i w przekonaniu o bezpieczeństwie prowadzenia PZW w polskich 
warunkach 	geolc g iczno-ztotowych 	Stanowisko 	to 	zostato 	wyratone 
w odpowiedziach do Ministra Gospodarki z 11 grudnia 2013 r., 13 marca 

i 23 grudnia 2014 r. oraz do Sekretarza Stanu KPRM z dnia 18 lutego 2015 r. 

Do opracowania przepisów dotycza_cych PZW potrzebne są  doświadczenia i wynki 
badan prowadzonych metodą  szybowq jaki i metodą  otworową . Natorniast 

w polskich warunkach geologiczna-z łotowych, badania w zakresie PZW 
prowadzona tylko metadą  szybow,fi . Wediug stanowiska Ministra Srodowiska 
wyratonego w powyższych pismach, doświadczenie uzyskane na dotychczasowym 
etapie wbat badawczych prawadzonych w KWK Wieczorek mog łyby postużyt 
wylącznie do opracowania części projektu przepisaw w zakresie bezpiecze ń stwa 

prowadzenia ruchu zaktadu podziemnego zgazowania w ęgla. Doswiadczenia te 
mog ą  akazat się  jednak niewystarczaj ące do sporządzenia przepisem w zakresie 

Doliumeni przyjqty- prnz 	dt ktn,streio ai dnt D isIcipada 2009 roku ObwieszczeirPe Wistra 
C:ospadarki z rtn.la 21 grudnia 2009 r, w sprawie 	enerparyPZniel paåstwa do 2;330 	tvl P z 2D10 

2, poz.11): ca lei: PEP 2030 
7 °

■ Sm0 zdria 26 maja 2015 r. rir CG5-V1-073-13196Ki.51KO, 
a Zarzaidzenie N 1 Prezesa Rady Mn std z &la 7 sl.yozrua 2015 r. A` sp.rame ittOzyresortraivego Zespoiu 

do spraw wzrinrxrtlenia piclenclpid przerivsiewvgc tqsko (M,P, z 2015 r poz, 25) 
Zadan e padawcze Cvaicowanie Technoldgli zgazowan a wNla dla wysokoefeleywriej produkcji paliw 
energii elelklryczne; realiz pwarie rant strategicznego p rogramu badae naukowych prac rozwojowych 

Narodowego Centrum Bann i Rozwolu Zaawarsowane technologie pozyskiwania enetgii prowadzone 
w latacn 20°,0.2015 



ustalone 

bezpreczenstwa gov,,szechnego„ gospodarki ztolem, ochrony §rodowiska, a przede 
Yrfl ochrony 'w6d podziemnych. Dietego te 	ostateit:zna ocena 

vstarczairoci ir nw eksperyrnentu przeprowalzonego w KWK Wieczorek, do 

eii,yenwairiego Latiidcwania ziniart w przeoisach. bedzie mo2liwe dcpiero po 

sporzadzeniu ru koncowego .z tego eksperyinentu czyli w d rugiej polowie 

Zdaniem Ministrh Si-odiTwiska nem othwe ' e . s. 1:,..dokohiyiwianie ? Ir an w praitile 

jedyre na podstawie Z.E .aCiVyr.lef) 	 tei technologi ,  orezentowanych 

przez 	M-i"":"1t z .L.,.intent,isovvarly t4technologia, 

(dow6d 	kortroli str. 5-26 

tfûdow wyra2onej w wyZej wymienionych p przepisy 

u,:ow azirait_ej ustawy n3 zawierajq regulacje me:btdne wystarczajqce do 

wykor &are, ici)Ot pocl ziernnych prowadzonych w ola naukowych. badawczych 

doSwiadu72ryun n potrzeby geoloqii gOrncrw,-.1 tirroaja.  one prowadzenie 
p ilota2cmyi-sh 	zakresie PLW Nator 'ast sa Pne niewystarczajwe do 

stos',-)wah,e.„ PZW w 	przemys łowej 	wspOłpracy z Wy2szym Urzeclem 

dokonano 

	

	 osta4.y At-pg w aspekcie phtrzeltinych zmian 

.iaujtie łnier. tak aby p rhyszłości ustawiaobjah take PZW n skao przemyslowa 

itowrjd: akta kentroli str. 

Dc t v' 1 ,1:1» 	 tachnologii PZ 	srAka planJ!a.:a dzialania W ym 

zakresie 	Pu,siae z.aliczyfa bariery prare 	administracyjne 12 , Obecnie 

oP 	azu , aue Prawo geologiczne g6micze nie uznaje tecri n olug•72-ZW jaka jednej 

z P.m .yoDbyca wegia, W konsekwencji, nie moZna trzyskae koncesjira 

opal ,-cy To z kolei implikuje bariery acir:lnistracyjne i pcuw;dije dais. 

-i.omplikacje na etapie uzyskania decyzji i pozwolen administracyjnych np.: decyzji 

s)dow ti,,,towycn Vinistetntwo rodowis tr.o w celu umotiwienla tej spape budowy 

ilemons tracyjnej PZW, zaproponidwalo zakwaritikowanic prilektu jako 

prhrE, kt_i badawczo-rozwoiowego, o ktOryrn rriowa w art, 2 LS t 1 pkt 3 pgig. 

t(,:; w pewnym ,:akrkSle ramy prawne do realizacji projet z wylaczeniem 

stoscwarL,ti przepisew dotyczacych koncesji): Jednakle postawione przez 

t. budowa wytqcznie jednego gazytkatora oraz brak jednoznacznego 

stattioiwsKia !xi do rroiliw pSci sprzecta2y produkt6w podzienrego zgazowania 

eJd powstalych w wyniku realizacji c!er-onstl'acy,lego, przy 
jedinhzesnych wys ,,nkinh kosztach pr7e.dsiewztecia spovvodowe ly Ze sfinansowanie 

pue» iwyłqcznio SrodkOw spOlki nie byla moZliwa, Donatkowo konieczrin6 

zmiany mie,soowego planu zagospodarowania przestrzennego na potrzeby projektu 

skutkowala op6iniereami w jego realizacji, 

Ja dzien zakonczenia czynnoki kontrtilnych przez NK sptilka roz ,watala opcje 

ci projektii demonstracyjnego w Polsce, Dotychozas nre zastosowara 
technologii PZW no skate przernystowa.  W opinii spOlki warunkrem zainwestowania 

przez nia Srodkcw na budowe instalacji PM,  w Polsce musi by6 pewnot6 
przejrzyst.0 siytuacT prawnej, azw ...ena gwarancfa: komercyjny bedzio 

rhOgf zostao zrealizowany w per spektr,vle d ługoterminowej, a sp,:',:ika bedzie mop 

sprzedawa6 produkty -J N . 

(dowed: akta kontroli str, 149-151) 

kortrdowanej jednostki w przedstawionym vvy2ej zakresie nie 

stwle'h ft; nieprawkkowptci 
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Opus stanu 
taktycznego 

Najwy2sza lztia Kontroli ocenia pozytywnie dziaialro'sn kontrolow nej jednostki 
w zbadarym zakresie 

2. Monitorowanie wplywu rozwoju PZW na trodowisko 
naturalne 

Minister Srodowiska nie bra bezpotredniclo udziaru w zadaniu badawczym 
Opracowanie rectinologir zgazowano weTa via hysoKoefektywrei produkcif patow 
energii elektrycznei w dniu 11 grudnia 2013 r., diatego te2 zwrOcil si ę  do G łOwnego 

Instytutu Gtirnictwa o udostępnienie wynikew przeprowadzonych badan 

Przekazane informacje mialy zostae wykorzystane do prac nad zmiana ustawy 
Prawo geofogiczne i Orrneze, Na dzie(i zako6czenia badan kontroinych (10 
czerwca 2015 r.) MS' otrzyma ło raporty za okresy roczne pOirocz,ne z at 2010-2014 
(I pblrocze 20 1 4 Narodowe Centrum Badan Rc.;zwicju zobowiazaic sie przestat 
kolejne rarkarty. w tym pods..rnowuçy, ktery ma byt soni7adzony w i oolowie 
2015 r. 

Wedlug informacji uzyskanych w lipcu 2014 r, przez Mi za pośrednictwem 
WyZszego tJrzędu Górniczego od Departamentu Zasobbw Naturalnych i Kooaln 
Stanu Queensland w Australii''. na terenie stanu od 2009 r realizowane byly dwa 
projekty protowe Jeden i nich by realizowany brzez fi rmę , ktera zainteresowana 

jest zastosowaniem P7W vy  Polsc,e Po przeprowadzonych eksoerymentach 
badawczych, w 2013 r. sporzadzono raport, KI6ry następnie zostal poddany &conic 
przez zespel ekspertOw. W konkluzji uznano technologic PZW za zasadniczo 
bezpieczną  dla trodowiska i społeczenstwa Jednakże w ocenie zespołu ekspertew 
preby nie dostarczyly dostatecznych informacji naukowych i technicznych aby 
zapewnit. 2e zastosowanie samoczyszczacej se kDmory iakci metody usuwania 
(poblerania) gazu jest bezpieczne dla Srodowiska daje trwa ły efekt Srodowiskoyfy 
W konsekwencji wladze stanowe nie podję ty 2adnych decyzji odnotnie zezwolenia 
na komercyjne zgazowanie w ęgla Zdaniern Departamentu najpierw sektor 
orzemys łu musi wykazae. Ze PZW moie by prowadzone w sposeb bezoieczny dla 
Srodowiska oraz mole mattiwie wspOlistnieC z innymi metodarn, pozyskiwania 

przetwarzana surowcow, a dopier° potem riad mo2e podj ąc decyzle - opana 
o podslawy naukowe czy pozwolie na  rozwoj PZW w skali przemys łowej. Zdaniem 
Deparlamentu nadal nalety podejmowa zadania badawcze w celu uzyskania 
zadowalających informac o wplywie technoloqii PZV'b i  na odowisko naturatne 
i stopniu jej bezoieczenstwa dia ludzi oraz mienia. 

Ministerstwo Srodo*ska zapoznawao sie twinet  z informacjarni pozyskanyrni 
z ogelnodostępnych 2rode .1 takich jak viiydawnictwa naukowe czy Internet. 

(dowod: akta kontroli str. 9, 27-109) 

Zdaniem Dyrektora Departamentu Geologii Koncesji Geologicznych beZ 
wynik6w doSwiadczen wiatowych w zakresie PZW na skate przemysiową. trucino 

zdiagnozowat 'wszystkie zagrctenia dia trodowiska naturalnego Niewatpliwie 

za!iczyc Co mob nalety szczelnote georeaktora. osiadanie terenu 'wskutek 

prowadzenia PZW, potenciatny negatywny wpilyw tecnnologii r.a gle.be i wody 
podziernne w trakcie procesu PZW, jak i pa jego zakonczeniu. Prowadzenie PZW 

powoduje powstawanie zanieczyszezen, do których zaliczye: nal-eZy przede 
wszystkim zwiazki aromatyczne ( benzen, touten etylobenzen. ksyleny, fenole), 
lstrieje rdY417 e2 wysokie ryzyko uwalniania znacznyh ilotel metali ciech 

z potp io46w powstających w tracie orowadzenia procesu Wysokie temperatury 

panujace w georeaktorze podczas prowadzenia zgazowania oraz znaczne 

Dalai Dopartanen1 
15 Pisnw 	K-V1-0771-1319€90,15JK I. dHarr'21)1'3 t 



3. Realizacja strategii i 	program6w operacyjnych 
zakresie zgazowania wqgla do produkcji paliw 
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Ae°$rYi{k.lne 

n!~ur~wi~r~+n~cr?ni 

11ti'n 	ki ~okri~itrtiti 

W trakcie procedowania legislacyjnego Minister Finans4=w"' zakwestionowa ł  
koncepcje tzw znakowania rodkow pozyskanych z aukcji: Zdaniem MF 

przedrr ictowe środki są  dochodem bud żetu państwa i re musza by:: ani znakowane 

ani wydatkowano wprost na cele Ś rcdcwiskowe . k ł imatyczne a ce`e dyreklywv 
zostara w petnione poprzez przeznaczenie €nny°ci środków (rip pochoozacych 

z Narodowego Funduszu Ochrony trodowiska i Gospodarki 'Wodne1 2:, ) w wysokości 

rownej 50% dochrd6w z aukcji, Dodatkowo MF 'wskazywa ł , te w obowiązujacej 

ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemic handlu uprawnieraiarn do emisji 

gazOw cieplarnianychś ', która dotyczy ła okresu rozliczeniowego 200-2012, ś rodki 

z aukcji uprawnien stanowią  dochód lud etu payrstwa. Zatem, w eiu zaptewrienia 

spi5iniAci systemu, zasadne jest avy środki te # oref raz? z i i43w 20 1 3 020 
t.akz`e zasilały budet pahstwa W opina MF zap ropono; ar e  przez t''ø r  przepsy 

w sposób nieuzasadniony ograniczy łyby swot;Eode decyzji Rzadu RP MF uważa ł  że 

cele, jak równie ż  instrumenty wsparcia dla zadań  przeciwdrinaajacych zmianom 

klimatu i adaptacyjnym w Polsce powinny by ć  okreś lone w Narodowym Programie 

Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, który b ędzie okreś lat celu obszary dzia łania 

programu; koszty działa ń  oraz ź rćdla ich finansowania. Stanowisko to podziela ły; 

Minister Spraw Zagranicznych. 

Na w°szystk?ch etapach procesu leg(slacyj<,e c ł  akt i MF 	trzymywati woje 

stanowisko Postulat przeznaczania 50% wpływów z aukcji uprawnie ń  o emisji 

cele ś rodowiskowe by ł  popierany równie ż  przez Ministra Gospodarni, Postulowa ł  on 

utworzenie funduszu celowego w NFO5iGW, z którego by łyby finansowane 

programy wsparcia konkurencyjno ści poszczególnych sektorów gospodarki. 

W dniu 3 lipca 2012 r Rada M nistrow postanowita, ie Srodki pochodz ące z aukcji 

uprawnień  do emisji stanowić  będa dooch6d bud żetu w.ar=stwa przyjetyrr w dniu 

12 czerwca 2015 r, przez Sejm RP projekcie ar 49 ost 2 i 6 ustawy o systemic 

kand u prawnienaamt do emisji gazów cieplamranych ś rodki uzyskane ze sprzedaty 

w drodze aukcji uprawnie ń  do emisji stanowa dochód bud żetu pa ństwa Jednakże 

co najmniej po łowę  środków pieniężnych uzyskanych z aukcji w danym roku 

kalendarzowym lub ich równowarto ść  przeznacza się  przynajmniej na jeden spo ś ród 

wymienionych cetOw, w tym na finansowanie bada ń  i rozwoju w zakresu: 

efektywno ści energetyczne) oraz czystych technologii w sektorach objetych 

sys:mem , ` dniu 	czerwca 2015 r projekt zostat przekazami Prezydentow .; RP 

dowod akta kontroli sir. 
t 1t0-111,113-147) 

W dziatainoscr kontro łowanej jednostki w przedstawionym wy żej zakresie nie 

stwierdzona n3eprawidtowo Ścr. 

Najwyższa Izba Kontro li  ocenia pozytywnie diatalno śc w badanyrn obszarze. 

IV. Uwagi i wnioski 

Przedstawiając, powyższe oceny wynikaj4cr z ustaleń  kontroli, Najwysza Izba 

Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 

o Najwyższej Izbie Kantroli23 , odstępuje ud formu łowania wnioskdw pokontrolnych. 

°° Caafej" N`°Ott:'iv  

Dz. ;.1.z2",°1 r Nr1:22,tanx 695 ze zrrr 

Wyrażone "~ ir [Arniez:1s~ia 16 ma :a 2012 r°ir I~F'I,.,ie xl ~ 	665.12

Dt  U. t 20':2 i"., 	 re Date ustawa .a "dik; 
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V. Pozostate informacje pouczenia 
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