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• UNECE została założona w 1947 roku przez ECOSOC. 

• Zrzesza 56 krajów z Unii Europejskiej, oraz z Europy 
Zachodniej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej 
niebędących członkami UE, jak również ze Wspólnoty 
Niepodległych Państw (WNP) i Ameryki Północnej. 
Członkami UNECE są także Turcja i Izrael.

• Wszystkie zainteresowane państwa członkowskie ONZ 
mogą uczestniczyć w pracach UNECE.

• Ponadto w działaniach UNECE bierze udział ponad 70 
międzynarodowych organizacji zawodowych i 
pozarządowych. 
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UNECE

Historia i podstawowe informacje
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Region ECE:

• Wytwarza 40% światowej energii, zużywa 45%. 

• Wytwarza prawie 50% światowego PKB. 

• Paliwa kopalne stanowią 60% miksu energetycznego. 

• Odpowiada za połowę światowych emisji GHG.

• Jest bardzo zróżnicowany: obejmuje kraje o wysokich i 
niskich dochodach, kraje bogate w energię i ubogie 
energetycznie, oraz kraje przechodzące transformację 
gospodarczą. 
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UNECE

Charakerystyka regionu
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• Celem Komisji jest promowanie ogólnoeuropejskiej 
integracji gospodarczej.

• Komisja stanowi platformę do dialogu w kwestiach 
gospodarczych i sektorowych. 

• Ułatwia integrację gospodarczą i współpracę między krajami 
członkowskimi oraz promuje zrównoważony rozwój i wzrost 
gospodarczy poprzez: 

• dialog polityczny, 

• negocjowanie międzynarodowych instrumentów prawnych, 

• opracowywanie przepisów i norm, 

• wymianę doświadczeń w zakresie wdrażania najlepszych praktyk, 

• współpracę techniczną.
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UNECE

Cele i działania
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UNECE

Cele Zónoważonego Rozwoju (1)

➢17 Celów 
Zrównoważonego 
Rozwoju (SDG), 
przyjętych przez 
Zgromadzenie Ogólne 
ONZ w 2015 r., stanowi 
główne ramy prac 
UNECE.



ENERGY
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UNECE

Cele Zónoważonego Rozwoju (2)

➢SDG 7 dotyczy 
zrównoważonej energii.

➢ UNECE koncentruje się na 
„energii dla zrównoważonego 
rozwoju”, ponieważ energia 
jest wspólnym mianownikiem, 
leżącym u podstaw 
wszystkich Celów 
Zrównoważonego Rozwoju.



Komitet ds. Zrównoważonej Energii

➢Opracowuje instrumenty normatywne (najlepsze praktyki, 
standardy), które ułatwiają współpracę międzynarodową i 
umożliwiają potrzebne inwestycje.

➢Zapewnia Państwom Członkowskim platformę do dialogu.

➢Kieruje i nadzoruje pracami SED nad realizacją Celów 
Zrównoważonego Rozwoju ONZ.
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UNECE

Dywizja Zrównoważonego Rozwoju (SED)
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Komitet ds. Zrównoważonej Energii

➢Posiada sześć organów pomocniczych (Grupy Ekspertów ds.):
➢Efektywności energetycznej, 

➢Energii odnawialnej,

➢Zarządzania zasobami, 

➢Czystszych systemów elektrycznych,

➢Gazu ziemnego, 

➢Metanu z kopalń węgla i Sprawiedliwej                                         
Transformacji. 

ENERGY
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UNECE

Dywizja Zrównoważonego Rozwoju



Grupy ekspertów zrzeszają profesjonalistów z wielu dyscyplin 
– wśród nich są: 
• naukowcy, 

• inżynierowie, 

• ekonomiści, 

• prawnicy, 

• funkcjonariusze państwowi, 

• członkowie organizacji pozarządowych, 

• politycy, 

• producenci sprzętu, 

• … 

• z Państw Członkowskich ONZ.
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UNECE

Groupy Ekspertów

ENERGY

➢Współpraca między 
rządami a sektorem 
prywatnym jest siłą 
napędową działań Grup 
ekspertów. 

➢Grupy charakteryzuje: 
➢inkluzywność, 
➢dialog, 
➢consensus
➢wymiana doświadczeń, 
➢współpraca. 
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➢Założona w 2004 roku.

➢Jest organem pomocniczym Komitetu ds. Zrównoważonej 
Energii. 

➢Zrzesza prawie 500 ekspertów z większości krajów świata, w 
których istnieje przemysł wydobycia węgla.

➢Promuje redukcję emisji gazów cieplarnianych z kopalni 
węgla.

➢Podejmuje działania zmierzające do zmniejszenia ryzyka 
wybuchów w kopalniach węgla.

➢Podstawowym przedmiotem działalności Grupy Ekspertów 
jest opracowywanie, aktualizowanie i upowszechnianie 
najlepszych praktyk w zakresie efektywnego wychwytywania 
oraz wykorzystania metanu z kopalni węgla kamiennego. 

Groupa Ekspertów ds. CMM i ST

Informacje ogólne

ENERGY



”Poradnik najlepszych praktyk w zakresie skutecznego 
wychwytywania i wykorzystania metanu z kopalni węgla”

➢Wydanie pierwsze: 2010;

➢Wydanie drugie: 2016.

➢W 2011 r. ECOSOC zaprosiła państwa członkowskie ONZ, 
organizacje międzynarodowe i Komisje Regionalne do 
podjęcia kroków w celu zapewnienia stosowania Poradnika
we wszystkich krajach świata.

ENERGY

13

Groupa Ekspertów ds. CMM i ST

Poradnik Najlepszych Praktyk - CMM



ENERGY
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Groupa Ekspertów ds. CMM i ST

Szerokie podejście

➢Problem emisji metanu utrzymuje się przez cały cykl 

wydobycia węgla. 



➢Emisje nie ustają w momencie zamknięcia kopalni. 

➢Rosną one przez krótki okres zaraz po zamknięciu kopalni, 
a następnie spadają i utrzymują się na stabilnym poziomie 
przez wiele lat.

➢W prawidłowym zarządzaniu AMM istnieje ogromny 
potencjał redukcji GHG.

➢W wielu krajach problem zamykania kopalń staje się coraz 
trudniejszy. 

➢Np. w Chinach w 2005 r. było 24 800 
czynnych kopalń.

➢W 2017 r. ich liczba wyniosła 7000. 

ENERGY
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Groupa Ekspertów ds. CMM i ST

Metan z kopalń zamkniętych (AMM) (1)



➢Od 2010 r. udział metanu z kopalń zamkniętych (AMM) w 
całkowitej emisji metanu z kopalń wyniósł 17%. Szacuje 
się, że do 2050 roku udział ten wzrośnie do 24%.

(Reference scenario, PNNL)

ENERGY
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Groupa Ekspertów ds. CMM i ST

Metan z kopalń zamkniętych (AMM) (2)

Global AMM and CMM Emissions



Poradnik najlepszych praktyk w zakresie efektywnego 
wychwytywania i wykorzystania metanu z opuszczonych 
kopalń węgla

➢Zamknięcie kopalni może stanowić znaczącą szansę na 
wykorzystanie czystego zasobu energii - AMM.

➢BPG zawiera wskazówki i wsparcie dla                   rozwoju 
projektów pogórniczych mających na celu          
zmniejszenie emisji z zamkniętych kopalń                          
węgla poprzez wychwytywanie i                              i 
wykorzystanie metanu, który w przeciwnym                  razie 
zostałby uwolniony do atmosfery.

ENERGY
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Groupa Ekspertów ds. CMM i ST

Poradnik Najlepszych Praktyk - AMM



➢Dokumenty przedstawiają zalecane praktyki z zakresu
wychwytywania i wykorzystania CMM, oferując w ten
sposób decydentom wiedzę na podstawie której mogą
podejmować decyzje zarówno polityczne i handlowe.

➢Zapewniają przemysłowi standardowy zestaw zalecanych
zasad i najlepszych praktyk dotyczących wychwytywania
i wykorzystania metanu.

➢Nie mają na celu zastąpienia ani podważenia przepisów
ustawowych ani regulacji wykonawczych.

➢Są oparte na ogólnych zasadach i wytycznych i dzięki temu
można je dostosować do różnych warunków górniczych.

ENERGY
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Groupa Ekspertów ds. CMM i ST

Poradniki Najlepszych Praktyk



➢Debata na temat energii i związanych z nią zmianach 
klimatycznych jest w znacznym stopniu oparta na 
emocjach, a nie na rzeczowym podejściu do tematu. 

➢Potrzebna jest otwarta i szczera dyskusja o energii oparta 
na faktach. 
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Energia i Klimat

Debata

ENERGY



➢Międzynarodowe Centra Doskonałości ds. CMM (ICE-
CMMs) działają pod auspicjami Grupy Ekspertów UNECE 
oraz we współpracy z wyspecjalizowanymi podmiotami 
Państw w których mają siedziby (Polska i Chiny); 

➢Mają za zadanie: 
➢promować najlepsze praktyki opracowane przez Grupę,

➢ułatwiać międzynarodową komunikację i współpracę w zakresie 
CMM,

➢identyfikować nowe najlepsze praktyki. 
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Groupa Ekspertów ds. CMM i ST

ICE-CMM

ENERGY



Pierwsze na świecie Międzynarodowe Centrum Doskonałości ds. Metanu z Kopalń 
Węgla w Polsce powstało 30 października 2015 r. na mocy podpisanego porozumienia 
między UNECE a Głównym Instytutem Górnictwa (GIG)

Początek ICE-MM w Polsce

W 2016 r. podobne porozumienia MoU o 
przystąpieniu do ICE-CMM podpisują z UNECE 
pozostali partnerzy: PGNiG, PIG-PIB i INiG-PIB
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Oficjalna inauguracja działalności ICE-CMM odbyła się w Katowicach 7 czerwca 2017 r.

Początek ICE-MM w Polsce

17 sierpnia 2017 roku Międzynarodowe Centrum Doskonałości ds. Metanu z Kopalń Węgla
zostało włączone w strukturę organizacyjną Izby Gospodarczej Gazownictwa (IGG),
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Rozszerzenie ICE-CMM w Polsce

Przystąpienie JSW do ICE-CMM w styczniu 2021 r.

Grupa JSW jest największym producentem wysokiej jakości węgla 
koksowego typu hard w Unii Europejskiej i jednym z wiodących 
producentów koksu

Grupa JSW jest jednym z największych pracodawców w Polsce
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Zasady działania ICE-CMM

Każda z firm zrzeszonych w Centrum deleguje swojego 
przedstawiciela do Prezydium

ICE-CMM ściśle współpracuje z Grupą Ekspertów UNECE ds. 
Metanu z Kopalń Węgla i Sprawiedliwej Transformacji

ICE-CMM corocznie przedkłada plan pracy na kolejny rok działalności 
oraz raport z wykonanych działań, które podlegają ocenie i 
zatwierdzeniu przez Grupę Ekspertów.

Działalność Centrum jest finansowana ze składek członkowskich 
wnoszonych przez jego członków
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Działalność Centrum jest również deklarowana w MoU:
• Pozyskiwanie i zbieranie odpowiednich studiów przypadku i najlepszych praktyk w 

zrównoważonym zarządzaniu CMM,
• Organizacja szkoleń na lokalizacji i wizyt praktyków CMM dla zainteresowanych państw 

członkowskich ONZ
• Organizacja szkoleń w zakresie wdrażania najlepszych praktyk
• Prowadzenie badań w swoich dziedzinach również we współpracy z organizacjami 

międzyrządowymi i pozarządowymi
• Współpraca ze społecznością CM, społeczeństwem obywatelskim, stowarzyszeniami 

górniczymi, decydentami w celu zwiększenia świadomości i wyzwań w sektorze CMM 

Działalność Centrum jest zgodna z mandatem Grupy Ekspertów: „prowadzenie 
konkretnych, zorientowanych na wyniki działań promujących redukcję emisji 
gazów cieplarnianych z kopalń węgla poprzez odzysk i wykorzystanie metanu”

Współpraca z międzynarodowymi organizacjami i inicjatywami promującymi 
redukcję emisji gazów cieplarnianych (np. EPA, GMI) 

Główne cele działalności ICE-CMM
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Niektóre działania i projekty zrealizowane przez ICE-CMM

Warsztaty i prezentacje na konferencjach:
• Coal Mine International Forum, Tianjin 2017,
• International Forum on Energy for Sustainable Developement , Astana 2017, Kiev 2018,
• Global Methane Forum, Toronto 2018,
• Gazterm XXI, Sopot 2018
• COP24, Katowice 2018
• Szkoła Eksploatacji Podziemnej, Krakow 2018, 2019, 2020, 2021
• Coal Mine Methane Capture and Utilization, Ankara 2019, Dnipro 2019
• Naturalne Zagrożenia Górnicze, Jaworze 2019, 2021

Spotkania Grupy Ekspertów, Genewa 2017, 2018, 2019, 2020, 2021

Tłumaczenie i publikacja polskiej wersji „Wytyczne dotyczące najlepszych praktyk 
efektywnego odmetanowania i wykorzystywania metanu w kopalniach węgla”

Wkład merytoryczny do publikacji „Poradnik najlepszych praktyk w zakresie 
skutecznego wychwytywania i wykorzystania metanu z kopalni węgla”
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Niektóre działania i projekty realizowane przez Centrum

Projekt CBM Gilowice – realizowany przez firmy zrzeszone w Centrum

Projekt przedeksploatacyjnego odmetanowania pokładów węgla – sprawdzenie 
produkcji metanu z pokładów węgla na Górnym Śląsku, zwiększonej poprzez zabiegi 
stymulacji wydobycia

Gilowice, 2017
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Niektóre działania i projekty realizowane przez Centrum

Projekt CBM GEO-METAN – realizowany przez firmy zrzeszone w Centrum

Wsparcie rozwoju technologii wydobycia metanu z pokładów węgla, w związku z 
odmetanowaniem kopalń

Wiercenie odwiertu badawczego Orzesze-1
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Najbliższe plany działalności ICE-CMM

Nowa polityka UE EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD

Ograniczenie działalności w obszarze CBM

Zwrócenie większej uwagi na kwestie związane z redukcją emisji metanu

Szczególna uwaga na kwestie związane z VAM, AMM 

Stała współpraca z Grupą Ekspertów UNECE ds. Metanu z Kopalń Węgla i 
Sprawiedliwej Transformacji, organizacja i udział w warsztatach, 
przygotowanie publikacji itp.
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Dziękujemy za uwagę


