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Szanowny Pan 

MARCIN KRUPA 

Prezydent Miasta Katowice 

Na podstawie  art.  31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) w załączeniu przekazuję  do stosownego wykorzystania pismo 

Pana Jakuba Sagana Prokurenta Samoistnego w Brzezinka  Sp.  z o.o. z dnia 19 listopada 2021 r.  

dot.  Projektu „Brzezinka 3" w Mystowicach. 

Z poważaniem 

Załącznik: 
- pismo z dnia 19.11.2021 r. z zał. 

Do wiadomości: 
Szanowny  Pon  
Tomasz Krogulec 
Specjalista d/s projektów górniczych 
BRZEZINKA  Sp.  zoo. SKA 
ul. Mikotowska 12A lok. 3 
41-400 Mystowice 
tomasz.krogulec@brzezinka3.eu   
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Mystowice, dnia 19 listopada 2021 roku 

SZANOWNY PAN 
MACIEJ BISKUPSKI 
PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA KATOWICE 

40-098 Katowice 
Młyńska 4 

ZNAK: B/150/2021  

Dot.:  Projektu „Brzezinka 3" w Myslowicach 

c50;2100 	egoccilm 
Spółka Brzezi 	Sp.  z o.o. SKA z siedzibą  w Myslowicach, działając w oparciu o uzyskane 
pozwolenia, realizuje projekt stworzenia innowacyjnego zakładu górniczego „Brzezinka 3" w 
Myslowicach, który będzie jednym a elementów planowanego myslowickiego klastra 
technologicznego opartego na najnowocześniejszych rozwiązaniach i technologiach wykorzystujących 
węgiel kamienny m.in. do produkcji gazu syntezowego, wodoru, amoniaku czy metanolu. Inwestycja 
powstanie przy udziale światowej klasy partnerów technologicznych a wydobyty węgiel nie będzie 
przeznaczony do spalania w elektrowniach. 

Ten nowatorski projekt jest ogromną  szansą  rozwojową  dla miasta Myslowice oraz całego regionu 
śląskiego, przy czym podkreślić  należy, te nie pozostaje on w sprzeczności z założeniami 
rozporządzenia ustanawiającego mechanizm europejskiego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji 
(dalej: „FST") a sama eksploatacja surowca  mote  zakończyć  się  przed 2040 rokiem. 

W związku z pojawiającymi się  sprzecznymi opiniami na temat potencjalnego wpływu naszego 
projektu „Brzezinka 3" na możliwość  pozyskania środków z FTS, zapraszam do zapoznania się  z 
załączonym do niniejszego pisma dokumentem, w którym zaprezentowane zostały najważniejsze 
aspekty tego projektu w tym kontekście. Ukazuje on ponadto całościowy obraz sytuacji i wyjaśnia 
szereg wątpliwości. Pozwala wyrobić  sobie własne zdanie w oparciu o fakty, a nie domysły czy 
bezpodstawne oceny. 

Jednocześnie wyrażam gotowość  do spotkania z Panem Przewodniczącym celem szczegółowego 
przedstawienia Projektu oraz odpowiedzenia na wszelkie pytania i wątpliwości. 
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- STANOWISKO - 
W SPRAWIE PROJEKTU „BRZEZINKA 3" W KONTEKSCIE 

FUNDUSZU SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI 

MYSLOWICE, 17 LISTOPADA 2021 R. 

W dniu 24 czerwca 2021 roku Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej przyjęły 
rozporządzenie 2021/1056 (publikacja: 30.06.2021) ustanawiające Fundusz Sprawiedliwej 
Transformacji  The Just Transformation  Fund (dalej: „FST"). Zarówno sam projekt 
rozporządzenia, jak i ustanowiony następnie akt prawny wywołał  w Polsce, głównie na Górnym 
Śląsku gorące dyskusje i kontrowersje. 

Były i są  one toczone przez polityków, samorządowców i przedstawicieli administracji 
samorządowej od marca tego roku i dotyczą  m.in. rzekomego przyszłego zablokowania 
funduszy FST dla samorządów regionu śląskiego na skutek uzyskania przez naszą  Spółkę  
koncesji na wydobywanie węgla kamiennego ze złoża „Brzezinka 3" w Myslowicach i 
realizowanie projektu objętego tą  decyzją  (dalej: „Projekt Brzezinka 3"). Dotychczas nie 
mieliśmy możliwości i okazji przekazać  stanowiska w tej sprawie, a Spółka i jej Projekt 
Brzezinka 3 stały się  obiektem politycznej wrzawy i bezpodstawnej krytyki. Oceny i opinie 
wyrażane przez prominentnych przedstawicieli samorządu oparte były głównie na rozpalonych 
emocjach, domysłach i przypuszczeniach, dlatego zdecydowaliśmy się  przedstawić  niniejsze 
stanowisko: 

Projekt „Brzezinka 3" nie stoi w sprzeczności z założeniami i celami FST, stąd nie może 

stanowić  on przeszkody do pozyskania funduszy z tego źródła. 

Poniżej przedstawiamy jego uzasadnienie, w tym szereg faktów, które mogły umknąć  tak 
przedstawicielom samorządu, lokalnym politykom jak i opinii publicznej. 

Projekt Brzezinka 3 to element planowanego myslowickiego klastra technologicznego, 
składającego się  z nowoczesnych zakładów i instalacji przetwarzających węgiel kamienny w 
produkty niezbędne dla przemysłu, w tym m.in. gaz syntezowy, wodór, amoniak czy metanol. 
Eksploatacja węgla to tylko jeden z komponentów klastra dostarczający surowiec do jego 
pozostałych elementów technologicznych. Węgiel ze złoża „Brzezinka 3" jest 
wysokojakościowym surowcem o wysokiej kaloryczności, niskim zasiarczeniu i niskiej 
zawartości popiołu. Dzięki temu może być  także z powodzeniem stosowany w czasie 
transformacji energetycznej w wypieraniu i w zastępowaniu różnych, bardzo słabej jakości 
produktów stosowanych w gospodarstwach domowych, co zmniejszy poziom zanieczyszczenia 
powietrza. 
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Równie istotne jest także to,  it  Projekt Brzezinka 3 przyczyni się  do zwiększenia 
bezpieczeństwa surowcowego Polski poprzez zmniejszenie importu deficytowego surowca 
głównie z kierunku wschodniego. To jeden z ważnych filarów bezpieczeństwa państwa. 

Spółka po wieloletnim okresie ubiegania się  o przyznanie koncesji na wydobywanie węgla 
kamiennego ze złoża „Brzezinka 3" uzyskała ją  dopiero w listopadzie 2020 roku. Decyzja ta jest 
ostateczna i prawomocna. Warto jednak podkreślić, te starając się  o koncesję  Spółka nie była w 
żaden sposób informowana o planowanych uregulowaniach prawnych  dot.  FST, a w czasie 
trwania postępowania koncesyjnego kwestia ta nie  byte  w żaden sposób podnoszona. 

Niezależnie od powyższego faktu Projekt Brzezinka 3 od momentu uzgodnienia szczegółowych 
warunków jego realizacji z władzami miasta Myslowice stal się  przedsięwzięciem zupełnie 
odmiennym od dotychczasowych inwestycji górniczych w zakresie wydobycia węgla 
kamiennego w Polsce. Głównie ze względu na duży stopień  jego innowacyjności, bardzo wysoki 
stopień  bezpieczeństwa, a także zaplanowane przeznaczenie produktu, którym nie jest 
energetyka zawodowa. Wysoki stopień  bezpieczeństwa inwestycji dla mieszkańców jak i 
infrastruktury miasta udało się  uzyskać  dzięki zaprojektowaniu, innego od powszechnie 
stosowanego w Polsce, systemu eksploatacji ścianowej na zawal. Dzięki temu w maksymalny 
sposób ograniczone zostanie oddziaływanie na środowisko, w tym przede wszystkim na 
powierzchnię  ziemi i infrastrukturę, co zostało jednoznacznie potwierdzone w treści decyzji 
środowiskowej wydanej w 2016 roku. 

Realizacja samego tylko Projektu Brzezinka 3, związana jest z inwestycją  na poziomie około 2 
miliardów złotych. Stworzy ona w ciągu najbliższych kilku lat blisko 900 nowych, jakże 
potrzebnych miejsc pracy bezpośrednio w samym zakładzie i kolejne 4.000 — 5.000 nowych 
miejsc pracy w sektorze okologórniczym. Ponadto, przyniesie wymierne korzyści finansowe 
nie będącemu w dobrej kondycji finansowej miastu Myslowice oraz innym beneficjentom 
opiat i podatków wpływając pozytywnie na rozwój regionu śląskiego. Nie bez znaczenia jest 
także szansa na wykorzystanie w jego ramach ogromnych kompetencji branżowych 
skoncentrowanych na Śląsku. 

Spółka przewiduje,  it  wpłaci budżetu państwa z tytułu podatku  PIT  ok. 370 mln zł, z podatku 
CIT ok. 1.2 mld zł, z tytułu podatku VAT ok. 2 mld z1 oraz do ZUS ok. 300 mln zł. 
Dodatkowo, Spółka przewiduje wpłaty z tytułów różnych opłat na poziomie około 320 mln zł. 
uiszczanych do 2040 r. , w tym znacząca część  z tej kwoty trafi bezpośrednio do kasy miasta 
Myslowice. Daje to ogromną  kwotę  łączną  w wysokości ponad 4 miliardów zł  uiszczanych do 
2040 r. 

Czas trwania Projektu Brzezinka 3 jest istotnym elementem z punktu widzenia harmonogramu 
związanego z wprowadzaniem europejskiego zielonego ładu. Niejednokrotnie 
informowaliśmy, te nasza Spółka jest gotowa do rozmów w zakresie wcześniejszego 
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zakończenia eksploatacji surowca, nawet przed 2040 rokiem, pomimo że wydana koncesja 
umożliwia jej prowadzenie do 2050 roku. 

Koncepcja, o którą  oparto zapisy rozporządzenia w sprawie FST koncentruje się  na finansowym 
zniwelowaniu szkód jakie przyniesie transformacja energetyczna w kierunku gospodarki 
neutralnej klimatycznie. Podkreślenia wymaga także fakt, iż  sama treść  tego rozporządzenia nie 
zawiera postanowień  bezpośrednio wyłączających lub ograniczających prawo danego regionu 
do przyznania środków ze względu na zgodne z przepisami prawa kraju członkowskiego 
uzyskanie koncesji na wydobycie węgla na obszarze tego regionu. Rozporządzenie nie zawiera 
również  zapisów zabraniających wykorzystywania węgla w sposób inny niż  spalanie bądź  też  w 
sposób ograniczający powstawanie niskiej emisji. 

Dodatkowo, w dokumencie roboczym Komisji Europejskiej z 23 września 2021 roku  
(Commission  Staff  Working Document  on  the Territorial Just Transition Plans)  wyraźnie 
wskazano na możliwość  w uzasadnionych przypadkach dokonania analizy konkretnej 
działalności (projektu) na zasadzie tzw.  case-by-case  assesment, której celem jest sprawdzenie, 
czy dana działalność  nie wpłynie negatywnie na cele wyznaczone przez dyrektywy klimatyczne 
do roku 2030 i 2050. 

Warto zauważyć, że myslowicki klaster technologiczny obejmujący Projekt Brzezinka 3 jest 
również  spójny z kolejnym celem rozporządzenia w sprawie FST jakim jest zapewnienie 
dywersyfikacji gospodarczej. Myslowicki klaster technologiczny bez wątpienia przyczyni się  do 
powstania zróżnicowanego przemysłu, dostarczającego komponenty dla wielu sektorów. W 
takim rozwoju Górny Sląsk powinien mieć  udział. 

Istotnym elementem, choć  wykraczającym nieco poza FST jest europejska autonomia 
przemysłowa i lokalizacja sektorów strategicznych. Epidemia Covid-19 oraz zaburzenie 
łańcuchów dostaw sprawiły, że w Unii Europejskiej jeszcze głośniej brzmią  glosy o 

konieczności budowania europejskiej autonomii i konkurencyjności globalnej, w tym lokalizacji 
strategicznych sektorów i linii produkcyjnych w granicach Unii Europejskiej. Europejska 
Strategia Przemysłowa wymienia jako istotne sektory produkcji komponentów chemicznych i 
produkcji wodoru — to one będą  wspierana przez UE. Myslowicici klaster technologiczny może 
być  projektem, gdzie funkcjonować  będą  technologie istotne dla polskiej i europejskiej 
gospodarki, w tym technologie wodorowe. Te z kolei wpisują  się  w Polską  Strategię  Wodorową  
2030. Nie należy przy tym zapominać, te idą  za tym europejskie fundusze na badania i rozwój  
(R&D),  a technologie rozwijane i wdrażane w Myslowicach mogą  kwalifikować  się  do 
pozyskania finansowania z unijnych programów takich jak LIFE oraz wspierających innowacje 
E1C  Accelerator  czy  Research  Fund for  Coal  and  Steel.  

Ponadto, myslowicki klaster technologiczny obejmujący Projekt Brzezinka 3 stoi w zgodności z 
kolejnym celem rozporządzenia w sprawie FST jakim jest zapobieganie depopulacji i likwidacji 
miejsc pracy. Według oficjalnych prognoz z dzisiejszych 73 tys. osób mieszkających w 
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Myslowicach, w 2050 roku pozostanie tylko 62 tys. mieszkańców. Realizacja klastra z 
pewnością  przyczyni się  do zatrzymania procesu odpływu mieszkańców zwiększając 
jednocześnie zatrudnienie w Mysiowicach i w regionie o kilka tysięcy nowych miejsc pracy. 

Warto także nadmienić, iż  ochrona tożsamości kulturowej to kolejny cel rozporządzenia w 
sprawie FST, który spełnia myslowicki klaster technologiczny z Projektem „Brzezinka 3" 
chroniąc niemal dwustuletnie dziedzictwo i górniczą  tradycję  Myslowic w nowoczesnej formie. 

Biorąc pod uwagę  przedstawione powyżej fakty jesteśmy przekonani, że realizacja Projektu 
Brzezinka 3 nie wpłynie negatywnie na wyznaczone przez Unię  Europejską  cele klimatyczne, a 
planowany myslowicki klaster technologiczny, w którego skład będzie nasz projekt nie zagrozi 
pozyskaniu przez śląskie gminy wsparcia z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Z tych 
względów ponownie apelujemy o ponowną, poważną  analizę  Projektu Brzezinka 3 w oparciu o 
sprawdzone dane i fakty, oderwaną  od emocji i bieżącej walki politycznej. 

Jednocześnie wyrażamy gotowość  do prowadzenia dialogu w tej sprawie, jak również  
przekazania wszelkich niezbędnych informacji i dokumentów pozwalających na prowadzenie 
dialogu postawionego na merytorycznych podstawach i argumentach. Jesteśmy przekonani, te 
konstruktywna dyskusja pozwoli zarówno na skorzystanie ze środków pochodzących z 
Funduszu Sprawiedliwej Transformacji jak i z korzyści wynikających z Projektu Brzezinka 3 
wpisanego w koncepcję  myslowickiego klastra technologicznego. 

W IMIENIU SPÓŁKI: 

JAKUB AGAN 

PROKURENT SAMOISTNY BRZEZINKA  SP.  Z 0.0. 
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