
UCHWAŁA NR XXXIX/326/2017
RADY GMINY SUSZEC

z dnia 26 października 2017 r.

w sprawie poparcia działań zmierzających do reaktywacji Kopalni Węgla Kamiennego „Krupiński” 
w Suszcu

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017, poz. 1875);

Rada Gminy Suszec
uchwala, co następuje:

§ 1. 

Udzielić poparcia  dla działań zmierzających do reaktywacji KWK „Krupiński” w Suszcu, w oparciu o złoża: 
„Krupiński” WK 315 oraz Żory - Suszec WK 314, powrotu do byłego obszaru górniczego „Suszec II”.

§ 2. 

Niniejszą uchwałę przekazać K.Z. NSZZ „Solidarność” KWK „Krupiński” - inicjatorowi powołania spółki 
pracowniczej, Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesowi Rady Ministrów, Marszałkowi Sejmu RP, 
Marszałkowi Senatu RP, Ministrowi Energii, Wojewodzie Śląskiemu oraz Marszałkowi Województwa Śląskiego 
oraz Staroście Powiatu Pszczyńskiego.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suszec.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Suszec

Andrzej Urbanek
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Uzasadnienie 

 Celem podjęcia uchwały jest głęboka troska o dobro mieszkańców Gminy Suszec jak 
również mieszkańców okolicznych gmin. 
Kopalnia „Krupiński” zabezpiecza wiele miejsc pracy nie tylko jako zakład górniczy ale 
również w wielu firmach okołogórniczych i usługach, w otoczeniu małej i średniej 
przedsiębiorczości. 
Likwidacja tak dużego zakładu w regionie spowoduje dalszy odpływ młodych ludzi 
wchodzących na rynek pracy i wyjazdy za granicę. To kopalnie na Śląsku dawały i jeszcze 
długo będą dawać stabilne miejsca pracy umożliwiające utrzymanie rodzin. 
Tylko stabilność miejsc pracy i godziwe zarobki mogą spowodować nie tylko związanie 
naszej młodzieży z pracą na ojczystej ziemi, ale także skłonić do powrotu tych co szukali 
chleba za granicą.  

Kopalnia generowała poważne dochody do gminy przyczyniając się do jej rozwoju, w 
tym szczególnie do stabilności rodzin i wysokiego poziomu nauki w szkołach co w 
przyszłości będzie rękojmią rozwoju nie tylko naszej gminy ale i kraju. Pozwoli wznosić się 
na kolejne szczeble innowacyjnej gospodarki, którą rząd nakreślił jako jeden z bardzo 
ważnych priorytetów. 
 Jesteśmy przekonani, że węgiel z Kopalni „Krupiński” można dalej wydobywać 
i sprzedawać z zyskiem i to  przy obecnie stosowanych technologiach, jak i w przyszłości w 
przypadku nowych technologii zgazowania,  czy w przemyśle chemicznym o czym coraz 
częściej się mówi. Na terenie naszej gminy w obszarze działania KWK „Krupi ński” zalegają 
duże pokłady węgla koksującego typu 35 hard, który jest surowcem strategicznym dla Unii 
Europejskiej będąc w istocie surowcem chemicznym w postaci koksu, niezbędnym w 
produkcji stali. 

Według udokumentowanych badań potwierdzonych przez różne autorytety, w tym 
Profesora Probierza z Politechniki  Śląskiej zasoby węgla koksującego są bardzo znaczące 
i określono je na około 14 % zasobów całej Jastrzębskiej Spółki Węglowej do której kopalnia 
należała przez przekazaniem do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Ponadto znajduje się  tutaj 
wiele milionów ton węgla typu semi soft i energetycznego.  
Brak środków na inwestycje w Jastrzębskiej Spółce Węglowej i kryzys na rynkach 
światowych, który zdecydował o przekazaniu kopalni do SRK nie może przesądzać o jej 
likwidacji. Obecne jak i przyszłościowe trendy światowe, a szczególnie bezpieczeństwo 
energetyczne Polski pokazuje, że zniszczenie infrastruktury tej kopalni byłoby 
nieodpowiedzialne i trudne do zrozumienia. 

Inicjatywa Komisji Zakładowej  NSZZ „Solidarność” KWK „Krupi ński” powołania 
spółki pracowniczej, zaangażowanie ludzi o wysokich kwalifikacjach daje pewność 
prawidłowego prowadzenia zakładu górniczego i dobrego nim zarządzania. 

 Jesteśmy przekonani, że węgiel z Kopalni Krupiński można dalej wydobywać 
i sprzedawać z zyskiem o czym świadczą prognozy ekonomiczne. Wierzymy, że władze 
odpowiedzialne za górnictwo, zgodnie z publiczną obietnicą, znajdą rozwiązanie 
gwarantujące dalsze istnienie Kopalni Węgla Kamiennego „Krupiński”.  

 
 


