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Otwarto Międzynarodowe Centrum Doskonałości w zakresie metanu z kopalń
węgla

Międzynarodowe  Centrum  Doskonałości  w  zakresie  metanu  z  kopalń
węgla zostało dzisiaj oficjalnie uruchomione w Katowicach. To pierwsze
takie  centrum  na  świecie.  Ekspercka  organizacja  funkcjonująca  pod
auspicjami  Europejskiej  Komisji  Gospodarczej  ONZ  przyczyni  się  do
opracowania nowych metod odzyskiwania  i wykorzystania metanu jako
cennego źródła energii. 

Nowo otwarta instytucja została założona przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, Polskie Górnictwo
Naftowe  i  Gazownictwo,  Państwowy  Instytut  Geologiczny,  Instytut  Nafty  oraz  Gazu.  Centrum  będzie
funkcjonować  pod  patronatem  Europejskiej  Komisji  Gospodarczej  Organizacji  Narodów  Zjednoczonych
(UNECE).

Nowe  rozwiązania  wypracowane  przez  ekspertów  Centrum  mają  przyczynić  się  do  rozwoju  technologii
odzyskiwania  i wykorzystywania metanu  z  kopalń. Zwiększy  się nie  tylko efektywność górnicza,  ale  także
bezpieczeństwo górników. Emisja metanu i ślad węglowy w górnictwie ulegną ograniczeniu. Samo Centrum
będzie  służyć  jako  dogodna  platforma  wymiany  doświadczeń  dla  przedstawicieli  sektora  węglowego,
gromadząc i udostępniając informacje dotyczące zarządzania metanem z całego świata.

Uroczystego otwarcia Centrum dokonał wiceminister energii Michał Kurtyka. 

 Fakt, iż dziś jako Polska podejmujemy globalne wyzwanie, jeżeli chodzi o bycie Międzynarodowym Centrum
Doskonałości w zakresie metanu z kopalń węgla jest symboliczne. Otwieramy dziś perspektywę badawczą, ale
z  czasem  również  komercyjnej  produkcji  metanu  ze  złóż  węgla  w  Polsce.  Z  odwagą,  ale  i  z
przedsiębiorczością, opierając się na solidnych podstawach naukowych patrzymy w przyszłość energetyki w
Polsce  i  widzimy,  że  ten  tak  tradycyjny  jakby  zdawało  się  jakim  jest  sektor  gazu,  naprawdę  przechodzi
fundamentalne  zmiany.  Chcemy  jako  Polska  być  krajem,  który  aktywnie  uczestniczy  w  tych  wszystkich
zmianach.  Metan  to  nie  tylko  bogactwo,  paliwo,  surowiec  energetyczny,  który  powinniśmy  lepiej
wykorzystywać,  ale  to  również  aspekt  ekonomiczny  poprzez  lepsze  wydobycie  przedeksploatacyjne  z
pokładów węgla zwiększające bezpieczeństwo i ekonomię kopalń  powiedział Michał Kurtyka.

Wiceminister  energii  złożył  szczególne  podziękowania  Łukaszowi  Kroplewskiemu,  wiceprezesowi  PGNiG  ds.
rozwoju  za  rolę  jaką  odegrał  w  przygotowaniu  przedsięwzięcia  jakim  jest  Międzynarodowe  Centrum
Doskonałości w zakresie metanu z kopalń węgla.

 UNECE wraz z Grupą Ekspertów ds. metanu z kopalń węgla przez wiele lat pracowała nad opracowaniem
najlepszych  praktyk  w  zakresie  zarządzania  metanem  podczas  eksploatacji  kopalń  węgla.  Organizacja
Narodów  Zjednoczonych  doceniła  efekty  tych  prac  zalecając  ich  szerokie  rozpowszechnianie.  Inauguracja
Międzynarodowego  Centrum  Doskonałości  jest  ważnym  krokiem  w  tym  kierunku,  a  UNECE  wspiera  tę
inicjatywę polskiego rządu oraz organizacji założycielskich. Jednocześnie bardzo doceniamy stałą współpracę z
naszymi polskimi partnerami, dlatego z przyjemnością  czekamy na możliwość wsparcia działań Centrum 
powiedział Scott Foster, Dyrektor Wydziału Zrównoważonej Energii UNECE.

 Międzynarodowe Centrum Doskonałości to bardzo istotny projekt, który może stać się źródłem wiedzy dla
nauk stosowanych,  inżynierii  i  technologii. Gromadzi najlepsze praktyki dotyczące zarządzania wydobyciem
oraz  wykorzystaniem metanu  w  kopalniach  węgla.  Szkolenia  w  zakresie  najlepszych  praktyk,  które  będą
organizowane  przez  Centrum,  umożliwią  górnikom  zmniejszenie  emisji metanu,  zwiększą  bezpieczeństwo
podziemnego wydobycia węgla oraz stworzą warunki do zrównoważonej produkcji węgla oraz związanych z
nim zasobów gazu  wskazał Raymond Pilcher, Przewodniczący Grupy Ekspertów UNECE ds. metanu z kopalń
węgla. 

  Zaangażowanie  Głównego  Instytutu  Górnictwa  w  działania  Centrum  jest  wyrazem  uznania  dla
doświadczenia  i  kwalifikacji  naszej  kadry  naukowej.  Centrum  powinno  przyczynić  się  do  aktywnego
rozwijania  prac  i  badań  w  zakresie  odmetanowania  pokładów  węgla    mówi  Stanisław  Prusek,  Naczelny
Dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa. W polskich kopalniach odmetanowanie wyrobisk prowadzone  jest
głównie dla zapewnienia bezpieczeństwa prac górniczych, a ujmowany metan w znacznej części uwalniany
jest do atmosfery. Trzeba zachęcać społeczności, naukowców,  firmy górnicze  i decydentów do podnoszenia
świadomości w zakresie wyzwań i możliwości, jakie daje wykorzystanie metanu z pokładów węgla. Centrum
jest  szansą dla  rozwoju międzynarodowej współpracy w  obszarze  problematyki metanowej  oraz  transferu
polskiego knowhow do innych górniczych krajów świata  dodaje.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo dzięki zaangażowaniu w Centrum uzyska dostęp do najnowszych



badań dotyczących wykorzystania metanu z pokładów węgla. Spółka  testuje obecnie możliwość wydobycia
metanu z pokładów węgla metodą szczelinowania hydraulicznego. 

 Jesteśmy w pełni zaangażowani w rozwój nowych technologii z zakresu wydobycia metanu. Chcemy dzielić
się swoimi doświadczeniami w tym zakresie, ale też korzystać z wiedzy, którą posiadają eksperci Centrum.
Nasi specjaliści dołączą do grona stanowiącego jego bazę naukową  powiedział Łukasz Kroplewski, wiceprezes
Zarządu PGNiG SA ds. rozwoju.

Na  zdjęciu: Michał  Kurtyka, wiceminister  energii;  Scott  Foster,  Dyrektor Wydziału  Zrównoważonej  Energii
UNECE; Raymond Pilcher, Przewodniczący Grupy Ekspertów UNECE; Łukasz Kroplewski, wiceprezes Zarządu
PGNiG  Przy  okazji  otwarcia  Międzynarodowego  Centrum  Doskonałości  odbyła  się  konferencja  naukowa,
podczas której eksperci z całego świata zaprezentowali najlepsze rozwiązania z zakresu wykorzystania oraz
wydobycia metanu z pokładów węgla. Przedyskutowano także możliwości rozwoju segmentu wydobywczego
w Polsce. 

Zauważono, że dzięki skuteczniejszemu zarządzaniu metanem podczas eksploatacji kopalń, górnictwo może
zyskać dodatkowe źródło dochodu. Ponadto uczestnicy zgodzili  się, że  lepsze zarządzanie  tym cennym, ale
niebezpiecznym  i  zanieczyszczającym  zasobem  przekłada  się  bezpośrednio  na  redukcję  emisji  i  większe
bezpieczeństwo pracy w kopalniach.

Międzynarodowe Centrum Doskonałości skupia ekspertów pracujących nad nowymi metodami odzyskiwania i
wykorzystywania  metanu  z  kopalń.  Nowe  rozwiązania  mają  zwiększyć  bezpieczeństwo  górników,  zakres
ochrony środowiska, efektywność górniczą oraz pomóc w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Centrum zbiera  informacje dotyczące zarządzania metanem z całego świata stanowiąc platformę wymiany
doświadczeń sektora węglowego. 
Ekspercka  instytucja  działająca  pod  patronatem  Europejskiej  Komisji  Gospodarczej  ONZ  została  założona
przez  Główny  Instytut  Górnictwa  w  Katowicach,  Polskie  Górnictwo  Naftowe  i  Gazownictwo,  Państwowy
Instytut  Geologiczny    Państwowy  Instytut  Badawczy  oraz  Instytut  Nafty  i  Gazu    Państwowy  Instytut
Badawczy.

W  roku  2010  Grupa  Ekspercka  ds.  Metanu  z  Kopalń  Europejskiej  Komisji  Gospodarczej  Narodów
Zjednoczonych (ang. United Nation Economical Commission for Europe) we współpracy z Globalną Inicjatywą
ds Metanu (ang. Global Methane Initiative), opublikowały dokument pod nazwą : "Best Practice Guidance for
Effective  Methane  Drainage  and  Use  in  Coal  Mines"  (pol.  Wytyczne  dotyczące  najlepszych  praktyk  w
dziedzinie efektywnego ujęcia i wykorzystania metanu w kopalniach węgla). Głównym celem publikacji w/w
dokumentu  było  zwiększenie  bezpieczeństwa w  kopalniach  podziemnych  oraz  zachęcenie  do  efektywnego
wykorzystywania metanu z kopalń jako sposobu na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.
25 lipca 2011 r. Rada Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Gospodarczych i Społecznych zaprosiła Kraje
Członkowskie  ONZ,  międzynarodowe  organizacje  i  pięć  regionalnych  komisji  do  konsultacji  możliwości
podjęcia stosownych kroków celem zapewnienia stosowania Best Practice Guidance na całym świecie. 

Rada Narodów Zjednoczonych ds. Gospodarczych i Społecznych decyzją 2011/222 zatwierdziła Best Practice
Guidance  jako  światowy  standard  w  dziedzinie  bezpieczeństwa  w  górnictwie  poprzez  lepsze  zarządzanie
zasobami  metanu  z  kopalń.  Od  roku  2013  Grupa  Ekspercka  rozważała  możliwość  utworzenia
Międzynarodowego  Centrum  Doskonałości  w  dziedzinie  Metanu  z  Kopalń  jako  specjalistycznego  centrum,
którego  zadaniem  byłoby  wspieranie  działań  mających  na  celu  budowanie  potencjału  w  dziedzinie
prowadzonych przez nią prac. 



Międzynarodowe Centrum Doskonałości w zakresie metanu z Kopalń (ang. "ICECMM") jest jednostką non
profit  utworzoną w Kraju Członkowskim ONZ, podlegającą  lokalnym prawom obowiązującym w  tym Kraju
Członkowskim. W tym sensie osoby zatrudnione przez ICECMM nie są uważane za pracowników ONZ. 

Finansowanie działań ICECMM jest traktowane jako wkład własny Kraju Członkowskiego ONZ, który wyraził
zainteresowanie prowadzeniem ICECMM. Europejska Komisja Gospodarcza Narodów Zjednoczonych będzie
zabiegać o dobrowolne wsparcie ze strony pozostałych Krajów Członkowskich ONZ lub organizacji mające na
celu pomóc w funkcjonowaniu ICECMM. 

ICECMM przedłoży plan działań, zawierający wyniki prac (deliverables) oraz towarzyszący im harmonogram
czasowy,  celem zapoznania  się  przez Grupę Ekspercką ds. Metanu  z Kopalń  a następnie  do  zatwierdzenia
przez  Komisję  ds.  Zrównoważonej  Energii  (Committee  on  Sustainable  Energy),  która  jest  instytucją
nadrzędną w stosunku do Grupy Eksperckiej ds. Metanu z Kopalń. ICECMM będzie co roku składać raporty
Grupie Eksperckiej ds. Metanu z Kopalń oraz Komisji ds. Zrównoważonej Energii.

ICECMM, pod auspicjami, i w ścisłej współpracy z Grupą Ekspercką ds. Metanu z Kopalń Europejskiej Komisji
Gospodarczej  Narodów Zjednoczonych,  będzie wspierać  działania mające  na  celu  budowanie  potencjału w
Krajach Członkowskich ONZ poprzez upowszechnianie: najlepszych praktyk mających na celu zmniejszanie
emisji metanu oraz jego wykorzystanie w sposób ekonomicznie opłacalny, społecznie akceptowalnych praktyk
stosowanych w podziemnych kopalniach, oraz przyjaznego dla środowiska zarządzania metanem.
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