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Streszczenie: W artykule przedstawiono analizê zasobów wêgla kamiennego w Polsce wed³ug stanu na dzieñ

31.12.2012 r., w œwietle zrównowa¿onego rozwoju krajowego przemys³u wydobywczego. Dokonano analizy

stanu bazy zasobowej zarówno co do zasobów bilansowych, przemys³owych, jak i operatywnych. Syntetycznie

scharakteryzowano zasoby operatywne pod wzglêdem jakoœci wêgla kamiennego i warunków zalegania

pok³adów, w tym wêgli energetycznych i koksowych oraz ich wartoœci opa³owej i zawartoœci siarki.

W konkluzji przedstawiono wystarczalnoœæ zasobów wêgla kamiennego w Polsce przy za³o¿onym poziomie

produkcji.

S³owa kluczowe: zasoby wêgla, zasoby bilansowe, zasoby przemys³owe, zasoby operatywne, wystarczalnoœæ

zasobów

The prospects of hard coal industry in Poland in the background

of the resources base, efficient utilization of deposits

and environmental requirements

Abstract: The article presents analysis of hard coal reserves in Poland as of 31 December 2012 in the light of

sustainable development of Poland’s mining industry. The detailed analysis of resource base as to balance coal

resources as well as industrial and operational reserves has been made. Balance coal reserves and industrial

reserves have been characterised in terms of hard coal quality and conditions of coal bed occurrence, including

steam and coking coal, as well as their caloric value and sulphur content.

The conclusions present life span of Poland’s hard coal reserves given the assumed production level.
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Wprowadzenie

Znacz¹ca rola wêgla kamiennego w zaspokajaniu potrzeb energetycznych Polski zde-
terminowana jest zasobami tego noœnika energii. W perspektywie najbli¿szych lat, mimo
dotychczasowych przemian energetycznych (spadek zu¿ycia wêgla kamiennego i brunat-
nego, wzrost zu¿ycia ropy naftowej, gazu ziemnego oraz energii odnawialnej i odpadowej)
oraz stopniowego obni¿ania energoch³onnoœci gospodarki, Polska nadal pozostanie krajem
o unikatowej w skali miêdzynarodowej strukturze zu¿ycia noœników energii pierwotnej.
Udzia³ wêgla w pozyskaniu energii elektrycznej nie ulegnie w stosunku do obecnego stanu
zmianom i utrzymywa³ siê bêdzie na tym samym poziomie (ok. 85–88%).

Nale¿y podkreœliæ, ¿e dziêki zastosowaniu nowych technologii wêgiel staje siê równie¿
stopniowo coraz czystszym Ÿród³em energii. Ma to niebagatelne znaczenie równie¿ dla
naszego kraju, zw³aszcza ¿e zobowi¹zania Polski wobec Unii Europejskiej w zakresie
ochrony œrodowiska zwi¹zane s¹ z koniecznoœci¹ wprowadzenia niejednokrotnie ostrzej-
szych parametrów jakoœciowych œrodowiska i ograniczenia zale¿noœci wzrostu gospodar-
czego od ró¿nego typu presji na œrodowisko.

Do innych, równie wa¿nych atutów wêgla, które w znakomity sposób przemawiaj¹ za
utrzymaniem jego konkurencyjnoœci jako priorytetowego paliwa na œwiecie i w Polsce,
nale¿y zaliczyæ:

— mo¿liwoœæ udostêpniania nowych z³ó¿ wêgla kamiennego,
— lokalizacjê zasobów wêgla kamiennego na terytoriach wolnych od konfliktów poli-

tycznych i zbrojnych,
— dostêpnoœæ wysoko rozwiniêtych technologii wydobycia wêgla, jego produkcji oraz

przetwarzania na ca³ym œwiecie,
— wysok¹ skutecznoœæ miêdzynarodowej sieci logistycznej, co umo¿liwia i usprawnia

handel wêglem drog¹ morsk¹, zgodnie z zapotrzebowaniem rynków miêdzynaro-
dowych.

Szacuje siê, ¿e ca³kowite zasoby geologiczne wêgla kamiennego w Polsce wynosz¹
66,5 mld ton. Udokumentowane zasoby bilansowe wed³ug stanu na 31.12.2012 r. wynosz¹
48,3 mld ton. Prawie 3/4 tych zasobów to wêgle energetyczne, 1/4 to wêgle koksuj¹ce, a inne
typy stanowi¹ poni¿ej 2% wszystkich zasobów wêgla. Warto podkreœliæ, ¿e zasoby z³ó¿
zagospodarowanych, a wiêc tych, w których odbywa siê aktualnie eksploatacja, stanowi¹
39,7% zasobów bilansowych i wynosz¹ ponad 19 mld ton. Znacz¹ca iloœæ, bo ponad 60%
zasobów, zalega w polach dotychczas niezagospodarowanych. Jest to wiêc olbrzymia rezerwa
zasobów przewidziana do eksploatacji dla przysz³ych pokoleñ. Niezagospodarowane zasoby
w iloœci oko³o 25 mld ton stanowi¹ nasz¹ dostateczn¹ rezerwê bezpieczeñstwa energetycznego.
Z analizy stanu zasobów w polach zagospodarowanych w polskich kopalniach wynika, ¿e stan
zasobów przemys³owych wêgla kamiennego wznosi oko³o 6,3 mld ton, natomiast zasobów
operatywnych, tych przeznaczonych do bezpoœredniego wydobycia, oko³o 3,6 mld ton.
Zapewnia to, przy aktualnym poziomie wydobycia rzêdu 70 mln ton/rok, wystarczalnoœæ
zasobów wêgla kamiennego prawie na pó³ wieku. Nie nale¿y jednak zapominaæ, ¿e w miarê
uzyskiwanych koncesji i rozbudowy kopalñ wielkoœæ zasobów ulega zwiêkszeniu. Tylko
w 2012 r. Ministerstwo Œrodowiska wyda³o 10 koncesji na rozpoznanie i poszukiwanie z³ó¿
wêgla kamiennego, a w sumie takich koncesji wydanych jest ju¿ 26. Rezerwa zasobów wêgla
zapewniaj¹cych bezpieczeñstwo energetyczne naszego kraju jest wiêc znacz¹ca.
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1. Rola wêgla w œwiecie i Unii Europejskiej

W ostatniej dekadzie wêgiel odpowiada³ za zaspokojenie niemal po³owy wzrostu glo-
balnego zapotrzebowania na energiê, a wzrost poda¿y energii z wêgla by³ szybszy ni¿ energii
ze Ÿróde³ odnawialnych. W ci¹gu ostatnich 20 lat wydobycie wêgla kamiennego w œwiecie
podwoi³o siê osi¹gaj¹c poziom niespe³na 7 mld ton, a wêgla brunatnego blisko 1 mld ton.
Mimo obserwowanego w ci¹gu ostatnich dwóch lat spowolnienia gospodarczego, w 2012
roku œwiatowa produkcja wêgla wzros³a o 2%. W Chinach wzros³a ona o 3,5%, a w Indonezji
o 9%. Wed³ug raportu sporz¹dzonego przez analityków koncernu BP, wêgiel od 1970 roku
osi¹gn¹³ najwiêkszy udzia³ w strukturze konsumpcji energii pierwotnej, tj. 30%. Ponadto
wszelkie dostêpne prognozy energetyczne uwzglêdniaj¹ dominuj¹c¹ rolê paliw kopalnych
w bilansie energetycznym œwiata, gdy¿ przy obecnym poziomie wiedzy oraz technologii nie
jest mo¿liwe ich zast¹pienie przez ¿aden inny noœnik energii.

Atuty wêgla wymienione powy¿ej, takie jak choæby rozproszona lokalizacja zasobów
poza regionami konfliktów oraz fakt, ¿e wêgiel jest obecnie w skali œwiatowej jedynym
surowcem energetycznym pozwalaj¹cym na stabilne zaspokojenie potrzeb na przesz³o
200 lat, sprawiaj¹, i¿ wêgiel zyskuje na wartoœci jako najbardziej atrakcyjna opcja do
produkcji energii, nie tylko w krajach rozwijaj¹cych siê, ale równie¿ w Europie. Niestety,
podejœcie do walki z globalnym ociepleniem w krajach rozwijaj¹cych siê jest zdecydowanie
ró¿ne od tego w Europie, w której wydobycie wêgla systematycznie maleje. Wymogi
œrodowiskowe stawiane przez Uniê Europejsk¹ w ramach prowadzonej polityki klima-
tycznej, która d¹¿y do osi¹gniêcia pozycji lidera w walce z globalnym ociepleniem, sta³y siê
kluczow¹ barier¹ dla rozwoju górnictwa wêglowego w Unii.

Dlatego te¿ obecnie g³ównym kierunkiem rozwoju energetyki, tak na œwiecie jak i w UE,
w kontekœcie zaspokajania czêœci potrzeb energetycznych przez wêgiel, jest wzrost spraw-
noœci elektrowni wêglowych przy jednoczesnym spe³nieniu wymogów ochrony œrodowiska,
a zw³aszcza radykalnym ograniczeniu emisji dwutlenku wêgla, zapewniaj¹c jednoczeœnie
wysok¹ dyspozycyjnoœæ i niezawodnoœæ elektrowni. Oznacza to, ¿e przysz³oœæ wêgla, a tym
samym górnictwa w UE, bêdzie uzale¿niona od sposobu wykorzystania tego paliwa i wdra-
¿ania szerokiego wachlarza rozwi¹zañ technicznych i technologicznych, które poza popraw¹
sprawnoœci energetycznej, bêd¹ obni¿a³y emisje gazow¹ i py³ow¹ zwi¹zan¹ ze stosowaniem
paliwa wêglowego.

W chwili obecnej Unia Europejska korzysta przy produkcji energii ze zró¿nicowanych
Ÿróde³, tj. g³ównie: gazu ziemnego, wêgla, Ÿróde³ odnawialnych oraz energii j¹drowej.
Utrzymanie takiej ró¿norodnoœci ma kluczowe znaczenie dla pewnoœci dostaw w celu
utrzymania bezpieczeñstwa energetycznego. Wêgiel, którego znacz¹ce zasoby znajduj¹ siê
na obszarach obecnej UE, mo¿e dominowaæ w ca³ym miksie paliw stosowanych do pro-
dukcji energii, pod warunkiem, ¿e sprosta on szczególnym wyzwaniom ze strony polityki
przeciwdzia³ania zmianom klimatycznym. Niektóre kraje UE do tej pory w bardzo radykalny
sposób ograniczy³y wydobycie wêgla, przez co uzale¿ni³y siê od zewnêtrznych dostaw
energii, jednoczeœnie d¹¿¹c do maksymalnego wykorzystania Ÿróde³ odnawialnych (np.
Niemcy, Francja). Aktualnie buduj¹ jednakowe wysokosprawne elektrownie wêglowe. Do
krajów tych nale¿y zaliczyæ w pierwszej kolejnoœci Niemcy, Holandiê, W³ochy. £¹cznie tylko
w tych trzech krajach planowana jest budowa 16 elektrowni spalaj¹cych wêgiel kamienny
o ³¹cznej mocy wytwórczej 17,2 GW. W samych Niemczech, gdzie po zamkniêciu elektrowni
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atomowej nast¹pi³ rozwój energii produkowanej z OZE, prowadzone s¹ jedne z najwiêkszych
inwestycji opartych na wêglu kamiennym. £¹cznie w Niemczech ma powstaæ 9,6 GW nowych
mocy. W oœmiu elektrowniach trwa ju¿ budowa nowych bloków, natomiast jedna stara siê
o pozwolenie na budowê.

2. Ochrona z³ó¿ wêgla kamiennego w Polsce

Zasoby wêgla kamiennego jako nieodnawialne, wyczerpywalne Ÿród³o energii, podlega-
j¹ szczególnej ochronie. Gospodarka zasobami z³ó¿ i ich ochrona w poszczególnych kopal-
niach spó³ek wêglowych realizowana jest na podstawie warunków okreœlonych w posiada-
nych koncesjach, na bazie zasobów udokumentowanych w Dokumentacjach Geologicznych,
w których wydzielone zostaj¹ zasoby pozabilansowe oraz zasoby bilansowe, tj. spe³niaj¹ce
kryteria bilansowoœci.

Na podstawie zatwierdzonej (przyjêtej bez zastrze¿eñ) Dokumentacji Geologicznej lub
Dodatku do niej opracowywany jest Projekt Zagospodarowania Z³o¿a (PZZ), w którym
zasoby bilansowe okreœlone w Dokumentacji kwalifikuje siê do zasobów przemys³owych
i nieprzemys³owych oraz okreœlony zostaje wskaŸnik wykorzystania z³o¿a (zasobów prze-
mys³owych). Zasoby przemys³owe ustalane s¹ w projektach zagospodarowania z³o¿a na
podstawie przyjêtych indywidualnie dla z³o¿a kryteriów i wydzielane z zasobów bilanso-
wych. Zasoby nieprzemys³owe stanowi¹ czêœæ zasobów bilansowych, których eksploatacja
nie jest mo¿liwa, w warunkach okreœlonych przez projekt zagospodarowania z³o¿a, z przy-
czyn technicznych, ekonomicznych lub wymagañ ochrony œrodowiska. WskaŸnik wykorzy-
stania z³o¿a (zasobów przemys³owych) okreœla, jaka czêœæ zasobów przemys³owych zo-
stanie bezpoœrednio wyeksploatowana, a jaka – z uwagi na warunki górniczo-geologiczne –
pozostanie w postaci strat z³o¿a w górotworze.

W kopalniach wêgla kamiennego w zale¿noœci od stopnia skomplikowania budowy
geologicznej, intensywnoœci i koncentracji zagro¿eñ naturalnych oraz warunków górniczych
uwzglêdniaj¹cych ekonomiczn¹ op³acalnoœæ wydobycia, wskaŸniki wykorzystania zasobów
przemys³owych okreœlone w PZZ dla poszczególnych pok³adów, a nawet partii pok³adów s¹
zró¿nicowane w przedziale od oko³o 0,45 do oko³o 0,90. W czêœciach szczegó³owych
Planów Ruchu Kopalñ eksploatacja jest tak projektowana, aby straty z³o¿a by³y jak naj-
mniejsze, a wskaŸniki wykorzystania z³o¿a by³y równe lub wy¿sze od tych okreœlonych
w Projektach Zagospodarowania Z³o¿a.

Ochrona z³o¿a w kopalniach polega na racjonalnej gospodarce zasobami, ich efek-
tywnym wykorzystaniu i minimalizacji strat wêgla, zarówno w procesie wydobycia, jak
i przeróbki. W kopalniach powo³ane s¹ Zespo³y ds. Gospodarki Z³o¿em, które analizuj¹
eksploatacjê i zwi¹zane z ni¹ straty w zasobach (eksploatacyjne i pozaeksploatacyjne),
czuwaj¹ nad oszczêdn¹ gospodark¹ zasobami z³o¿a oraz zgodnoœci¹ zasad jej prowadzenia
z przepisami i dokumentami, takimi jak Plan Ruchu, Projekt Zagospodarowania Z³o¿a,
Dokumentacja Geologiczna i Koncesja na Wydobywanie.

Zmiany zasobów z³o¿a, uwzglêdniaj¹ce wielkoœæ eksploatacji i strat oraz lepsze rozpoz-
nanie w wyniku robót badawczych oraz przeklasyfikowanie zasobów, dokumentowane s¹
corocznie w Operacie Ewidencyjnym Z³o¿a, wykonywanym wed³ug stanu na koniec ka¿-
dego roku.
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3. Wielkoœæ i zmiana zasobów wêgla kamiennego w Polsce

Wielkoœæ zasobów wêgla kamiennego w Polsce przedstawiono na podstawie raportów
realizowanych w ramach sprawozdañ G-09.9 ujêtych w Programach badañ statystycznych
statystyki publicznej w latach 2010– 2012.

W polskim systemie klasyfikacji zasobów, opartym na stopniu u¿ytecznoœci gospodar-
czej zasobów z³ó¿ kopalin, pojawiaj¹ siê ró¿nice w ich wielkoœci. Rozbie¿noœci co do tej
wielkoœci wynikaj¹ ze sposobu okreœlania zasobów, w zale¿noœci czy szacowana wielkoœæ
zasobów odnosi siê do ca³oœci z³o¿a (ca³kowite zasoby wêgla kamiennego, bez uwzglêd-
nienia czasu koncesji), czy te¿ do jego czêœci (zasoby wêgla kamiennego zalegaj¹cego
w z³o¿ach objêtych okresem wa¿noœci koncesji).

W zwi¹zku z koniecznoœci¹ posiadania wiedzy na temat wielkoœci ca³kowitych zasobów
przemys³owych i operatywnych w z³o¿u, zbiorcze zestawienia zasobów sporz¹dzane s¹ dla
potrzeb statystyki publicznej w dwóch wersjach, tj. dla okresu wa¿noœci koncesji – dla bazy
zasobowej ujêtej w zawiadomieniach Ministra Œrodowiska, oraz dla ca³ego z³o¿a, tak aby
móc na bazie zasobów operatywnych ca³kowitych okreœliæ:

— strategiczne zamierzenia eksploatacyjne i inwestycyjne,
— ¿ywotnoœæ kopalñ,
— czy w danym rejonie na powierzchni wyst¹pi¹ w przysz³oœci wp³ywy eksploatacyjne.
Posiadanie wiedzy co do wielkoœci ca³kowitych zasobów przemys³owych i operatyw-

nych w z³o¿u ma znaczenie równie¿ z uwagi na kurczenie siê bazy tych zasobów w okresie
wa¿noœci koncesji wraz ze zbli¿aniem siê do koñca tej wa¿noœci.

Wielkoœæ zasobów wêgla kamiennego w Polsce w z³o¿ach kopalñ czynnych w okresie
ostatnich trzech lat prezentuje tabela 1 i 2.
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TABELA 1. Stan zasobów wêgla kamiennego w z³o¿ach kopalñ czynnych dla ca³oœci z³o¿a [tys. ton]

TABLE. 1. Hard coal reserves in the deposits of active mines for whole deposit [thousand tonnes]

Stan zasobów na dzieñ Zasoby bilansowe Zasoby przemys³owe Zasoby operatywne

31.12.2010 17 514 567 4 918 565 2 870 475

31.12.2011 17 514 567 6 231 845 3 597 383

31.12.2012 19 112 838 6 311834 3 612 412

TABELA 2. Stan zasobów wêgla kamiennego w z³o¿ach kopalñ czynnych na okres obowi¹zywania koncesji

[tys. ton]

TABLE. 2. Hard coal reserves in the deposits of active mines considering the period of mining license validity

[thousand tonnes]

Stan zasobów na dzieñ Zasoby bilansowe Zasoby przemys³owe Zasoby operatywne

31.12.2010 11 504 751 3 751 688 2 133 815

31.12.2011 11 572 612 3 685 975 2 133 981

31.12.2012 13 187 320 3 680 808 2 105 336



Zasoby geologiczne (bilansowe + pozabilansowe) w z³o¿ach kopalñ czynnych dla ca³oœci
z³o¿a, wed³ug stanu na 31.12.2012 r., wynosz¹ 26 710,3 mln ton, z czego 19 112,8 mln ton
stanowi¹ zasoby bilansowe (71,6%). Wydzielone z kolei z tej wielkoœci zasoby przemys³owe,
które mog¹ byæ przedmiotem ekonomicznie uzasadnionej eksploatacji, to 6 311,8 mln ton.
Zasoby przemys³owe pomniejszone o straty daj¹ w efekcie wielkoœæ zasobów przewidzia-
nych do wydobycia, tj. zasoby operatywne. Ze wzglêdu na fakt, ¿e zasoby operatywne
na koniec roku 2012 wynosi³y 3 612,4 mln ton, wspó³czynnik wykorzystania zasobów
geologicznych równa siê 0,19. Teoretycznie zatem, z ogólnej iloœci obliczonych zasobów
geologicznych tylko 19%, czyli niespe³na 1/5, mo¿e zostaæ w przysz³oœci wyeksploatowane.

Wyniki przeprowadzonej analizy zasobów wêgla kamiennego wed³ug stanu na koniec
2012 roku, przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:

— dla zasobów wêgla w okresie obejmowania koncesji, wielkoœæ zasobów wêgla ka-
miennego wed³ug operatów ewidencyjnych przedstawia³y siê nastêpuj¹co:
– zasoby bilansowe – 13,2 mld ton,
– zasoby przemys³owe – 3,7 mld ton,
– zasoby operatywne – 2,1 mld ton;

— dla ca³oœci z³o¿a (bez uwzglêdnienia czasokresu trwania koncesji) przedstawia³y siê
nastêpuj¹co:
– zasoby bilansowe – 19,1 mld ton,
– zasoby przemys³owe – 6,3 mld ton,
– zasoby operatywne – 3,6 mld ton;

— porównanie stanu zasobów wêgla kamiennego (w okresie obowi¹zywania koncesji)
miêdzy rokiem 2010 a rokiem 2012 ujawnia zmniejszenie siê zasobów przemys³o-
wych o 70,9 mln ton, natomiast zasobów operatywnych o 28,5 mln ton;

— z ogólnej iloœci zasobów operatywnych (2,1 mld ton) w okresie obowi¹zywania
koncesji:
– na poziomach czynnych – 1,3 mld ton (61,9%),
– na poziomach nieudostêpnionych – 0,8 mld ton;

— z ogólnej iloœci zasobów operatywnych (3,6 mld ton) dla ca³oœci z³o¿a:
– na poziomach czynnych – 2,0 mld ton (55,5%),
– na poziomach nieudostêpnionych – 1,6 mld ton.

Podstawowy wp³yw na warunki ekonomiczne kopalñ determinowane przez cenê wêgla,
maj¹ parametry jakoœciowe wêgla, w tym miêdzy innymi wartoœæ opa³owa oraz zawartoœæ
siarki i popio³u w wêglu. W tabeli 3 przedstawiono zasoby wêgla kamiennego w podziale na
parametry jakoœciowe, odniesione do ca³oœci z³o¿a, tj. do zasobów operatywnych w wy-
sokoœci 3,6 mld ton.

W ca³kowitej iloœci zasobów operatywnych dominuje wêgiel energetyczny typu 31-33.
Stanowi on 51,0% zasobów ogólnych. Pozosta³a czêœæ bazy zasobów operatywnych to
wêgiel koksowy, g³ównie typu 34, wykorzystywany do produkcji koksu przemys³owo-
-opa³owego oraz jako mieszanki koksowe. Wêgiel koksowy najwy¿szej jakoœci, czyli orto-
koksowy – typu 35, stosowany do produkcji wysokiej jakoœci koksu do procesu wielko-
piecowego, stanowi jedynie 18,4% ca³kowitych zasobów operatywnych (tab. 3, rys. 1).

Jednym z najwa¿niejszych parametrów jakoœciowych, okreœlaj¹cych wartoœæ u¿ytkow¹
wêgla stosowanego do celów energetycznych, jest wartoœæ opa³owa. W tabeli 4 przedsta-
wiono podzia³ zasobów operatywnych w zale¿noœci od wartoœci opa³owej. Z zestawienia
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Rys. 1. Zasoby operatywne wêgla kamiennego wed³ug typów wêgli

Fig. 1. Operational reserves of hard coal according to types of coal

TABELA 3. Podzia³ zasobów operatywnych ze wzglêdu na typy wêgla (stan na 31.12.2012 r.) [mln ton]

TABLE 3. Division of operational reserves according to types of coal (as of 31.12. 2012) [million tonnes]

Typ wêgla

Zasoby operatywne

ogó³em na poziomach czynnych i w budowie

[mln ton] [%] [mln ton] [%]

31-33

34

35

36-38

41-42

1 844,6

1 070,0

665,2

32,6

0

51,0

29,6

18,4

1,0

0,0

1 154,0

729,7

551,1

32,7

0

46,8

29,5

22,4

1,3

0,0

Razem 3 612,4 100,0 2 467,5 100,0

TABELA 4. Podzia³ zasobów operatywnych ze wzglêdu na wartoœæ opa³ow¹ wêgla (stan na 31.12. 2012 r.) [mln ton]

TABLE 4. The division of operational reserves according to calorific value of coal (as of 31.12.2012)

[million tonnes]

Wartoœæ opa³owa
[kJ/kg]

Zasoby operatywne

ogó³em na poziomach czynnych i w budowie

[mln ton] [%] [mln ton] [%]

do 18 000

18 000–20 000

20 000–22 000

22 000–25 000

powy¿ej 25 000

120,3

9,6

139,8

550,2

2 792,5

3,3

0,3

3,9

15,2

77,3

46,7

3,7

100,5

355,0

1 961,6

1,9

0,1

4,1

14,4

79,5

Razem 3 612,4 100,0 2 467,5 100,0



wynika, ¿e kopalnie czynne dysponuj¹ zasobami operatywnymi wêgla o wysokiej wartoœci
opa³owej (tab. 4, rys. 2).

4. Oddzia³ywanie górnictwa wêgla kamiennego na œrodowisko

w aspekcie zró¿nicowanego rozwoju

Realizacja zasad zrównowa¿onego rozwoju w górnictwie wêgla kamiennego, w szcze-
gólnoœci w zakresie ochrony œrodowiska, to nie tylko wywi¹zanie siê z na³o¿onych przez
ustawodawstwo obowi¹zków, ale równie¿ korzyœci ekologiczne i finansowe zwi¹zane m. in.
ze z³agodzeniem (czêsto wprost zminimalizowaniem) negatywnego wp³ywu eksploatacji na
œrodowisko oraz obni¿eniem tzw. op³at i kar ekologicznych. Górnictwo wêgla kamiennego,
niezale¿nie od stosowanych technologii eksploatacji wêgla, powoduje bowiem okreœlone,
negatywne skutki w œrodowisku. W celu z³agodzenia negatywnego oddzia³ywania na œrodo-
wisko, kopalnie wêgla kamiennego prowadz¹ wielokierunkowe dzia³ania o charakterze
proekologicznym.

Realizowane przez poszczególne spó³ki wêglowe programy ochrony œrodowiska prze-
widuj¹ z³agodzenie ujemnych skutków dzia³alnoœci górniczej kopalñ i zak³adaj¹ m. in. jako
strategiczne cele dzia³añ w zakresie ekologii i ochrony œrodowiska nastêpuj¹ce zadania:

— zmniejszenie oddzia³ywania odprowadzanych œcieków na wody powierzchniowe
(w szczególnoœci w zakresie wód pochodz¹cych z odwadniania zak³adów górniczych),

— ograniczenie iloœci wytwarzanych odpadów górniczych na dole kopalni i zwiêkszenie
ich gospodarczego wykorzystania na powierzchni i w wyrobiskach podziemnych,

— redukcjê emisji py³owo-gazowej do atmosfery (w tym zmniejszenie emisji metanu
poprzez zagospodarowanie na cele energetyczne),

— zwiêkszenie frontu prac rekultywacyjnych i zagospodarowania sk³adowisk odpadów
powêglowych oraz innych terenów i gruntów zdegradowanych dzia³alnoœci¹ górnicz¹,
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Rys. 2. Zasoby operatywne wêgla kamiennego wed³ug. wartoœci opa³owej

Fig 2. Operational reserves of hard coal according to calorific value of coal



— koniecznoœæ intensyfikacji napraw obiektów infrastruktury naziemnej i podziemnej:
mostów, wiaduktów, dróg, linii kolejowych oraz obiektów kubaturowych uszkodzo-
nych wp³ywami eksploatacji górniczej,

— eksploatacjê pok³adów wêgla ze z³ó¿ o najmniejszym stopniu zanieczyszczenia
szkodliwymi substancjami jak równie¿ przerostami kamienia.

Jednym z g³ównych czynników degradacji œrodowiska jest wysoka emisja dwutlenku
siarki (SO2), gazu bêd¹cego jednym z istotniejszych produktów spalania wêgla zawie-
raj¹cego siarkê. Szacuje siê, ¿e oko³o 95% siarki ca³kowitej w trakcie jej spalania przechodzi
do gazów spalinowych. Siarka w wêglu wystêpuje w trzech odmianach, a mianowicie
w zwi¹zkach organicznych, pirytach (FeS2) i zwi¹zkach siarczanowych CaSO4, FeSO4,
Na2SO4 i K2SO4. Przy spalaniu dwóch pierwszych odmian wydziela siê ciep³o, trzecia
odmiana nie mo¿e wydzielaæ ciep³a, bo jest ju¿ utleniona. Siarka w paliwie jest sk³adnikiem
wysoce niepo¿¹danym, gdy¿ oprócz szkodliwego oddzia³ywania na œrodowisko wywo³uje
korozje powierzchni ogrzewalnych, np. kot³a (SO2 ® SO3 ® H2SO4), oraz powoduje
¿u¿lowanie jego paleniska. Problem ograniczenia wysokiej emisji dwutlenku siarki stanowi
jeden z zasadniczych priorytetów Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony œrodowiska.
Zobowi¹zania Polski wobec Unii Europejskiej w zakresie ochrony œrodowiska zwi¹zane s¹
z koniecznoœci¹ wprowadzenia niejednokrotnie ostrzejszych parametrów jakoœciowych œro-
dowiska i ograniczenia niejednokrotnie zale¿noœci wzrostu gospodarczego od ró¿nego typu
presji na œrodowisko. W aspekcie obowi¹zywania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady 2001/80/WE z 23 pazdziernika 2001 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych
zanieczyszczeñ do powietrza z du¿ych Ÿróde³ (Dyrektywa LCP), problemem bêdzie ko-
niecznoœæ dostarczania elektroenergetyce i innym odbiorcom przemys³owym wêgla o okreœ-
lonych parametrach jakoœciowych, zw³aszcza charakteryzuj¹cych siê mo¿liwie najmniejsz¹
zawartoœci¹ siarki. Istotna bêdzie zatem zawartoœæ siarki i jej zwi¹zków w z³o¿ach wêgla,
zw³aszcza w zasobach operatywnych, które s¹ czêœci¹ zasobów przemys³owych, pomniej-
szonych o straty.

Polskie górnictwo wêglowe dysponuje znacz¹cymi zasobami operatywnymi wêgli nisko-
zasiarczonych o wysokich wartoœciach opa³owych, co zw³aszcza w kontekœcie obowi¹zku
dotrzymywania przez energetykê i przemys³owych u¿ytkowników wêgla rygorystycznych
norm œrodowiskowych nie jest bez znaczenia, zarówno dla stanu ochrony œrodowiska, jak
i kszta³towania siê w bli¿szej i dalszej przysz³oœci polityki prowadzenia racjonalnego
wydobycia i produkcji wêgla przez spó³ki wêglowe.

Tabela 5 i rysunek 3 przedstawiaj¹ strukturê wielkoœci zasobów operatywnych sektora
górnictwa wêgla kamiennego dla ca³oœci z³o¿a w zale¿noœci od zawartoœci w nich siarki (wg
stanu na dzieñ 31.12.2012 r.).
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TABELA 5. Wielkoœæ zasobów operatywnych uwzglêdniaj¹ca zawartoœæ w nich siarki

TABLE 5. The volume of operational reserves taking into account their sulfur’s content

Zasoby wêgla z zawartoœci¹ siarki [%] Zasoby operatywne (stan na 31.12.2012 r.) [mln ton]

do 0,6 1 578,8

powy¿ej 0,6 2 033,6

Razem 3 612,4



Zasoby operatywne górnictwa wêgla kamiennego wed³ug stanu na dzieñ 31.12.2012 r.
wynosz¹ razem 3 612,4 mln ton, z czego oko³o 43,7% tych zasobów zawiera wêgiel
o zawartoœci siarki poni¿ej 0,6%. Natomiast z 2 033,6 mln ton zasobów operatywnych
zaklasyfikowanych do grupy charakteryzuj¹cej siê zawartoœci¹ siarki powy¿ej 0,6%, a¿
1 037,5 mln ton wêgla (stanowi¹cych oko³o 28,7% sumy zasobów) mieœci siê w przedziale
zawartoœci siarki 0,7–0,9% S.

Zwiêkszenie wydobycia takiego wêgla, poprzez wyraŸne ukierunkowanie frontu eksplo-
atacyjnego na pok³ady o mo¿liwie najmniejszej zawartoœci zanieczyszczeñ, w tym zw³aszcza
siarki, sta³o siê jednym z priorytetów i filarów polityki spó³ek wêglowych.

5. Ograniczenia wydobycia z tytu³u ochrony infrastruktury przemys³owej

Du¿e znaczenie dla stanu zasobów mo¿liwych do wydobycia maj¹ te¿ ograniczenia
wynikaj¹ce z obowi¹zku ochrony œrodowiska, w tym infrastruktury przemys³owej. O skali
tych ograniczeñ w znacznej mierze informuje iloœæ zasobów uwiêzionych w filarach
ochronnych.

Tabela 6 przedstawia podzia³ zasobów wêgla kamiennego w rozbiciu na zasoby filarowe
i pozafilarowe, czyli nie uwiêzione pod obiektami chronionymi na powierzchni.

£¹cznie 15,6% zasobów przemys³owych oraz 14,8% zasobów operatywnych znajduje siê
w obrêbie filarów ochronnych. W przypadku zasobów bilansowych wielkoœæ tej kategorii
zasobów uwiêziona w filarach ochronnych stanowi a¿ 28,6% (tab. 6).

Wydobycie zasobów uwiêzionych w filarach jest bardzo utrudnione, gdy¿ wymaga
stosowania specjalnych systemów eksploatacji oraz uzyskania zgody w³adz samorz¹do-
wych. Przy odchodzeniu od eksploatacji wêgla z podsadzk¹ hydrauliczn¹, wybranie filarów
w perspektywie czasu bêdzie w wiêkszoœci bardzo utrudnione. Wielkoœæ filarów zapewne
tak¿e wzroœnie ze wzglêdu na przewidywane nowe inwestycje na Górnym Œl¹sku, zawarte
w perspektywicznych programach zagospodarowania powierzchni. Chodzi tu przede wszyst-
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Rys. 3. Zasoby operatywne wêgla kamiennego wed³ug zawartoœci siarki w z³o¿u

Fig. 3. The operational reserves of hard coal according to sulfur content in the deposit



kim o projektowane drogi szybkiego ruchu i budowan¹ autostradê A–1, przechodz¹ce przez
obszary górnicze kopalñ. Ju¿ tylko ochrona autostrady A–4 na odcinku Gliwice–Katowice
skrêpowa³a wydobycie oko³o 550 mln ton zasobów przemys³owych. Dotyczy to g³ównie
kopalñ: Halemba, Makoszowy Bielszowice.

6. Wystarczalnoœæ zasobów wêgla kamiennego w Polsce

wed³ug stanu na dzieñ 31.12.2012 r.

Wystarczalnoœæ zasobów wêgla kamiennego kszta³towana jest dwoma czynnikami:
z jednej strony przez wielkoœæ bazy zasobowej wêgla kamiennego, z drugiej przez wielkoœæ
wydobycia, która wynika z zapotrzebowania energetycznego kraju i realizacji kontrak-
tów eksportowych. Iloœæ zasobów operatywnych ogó³em w kopalniach czynnych na dzieñ
31.12.2012 r., jak przedstawiono powy¿ej, wynios³a 3 612,4 mln ton. Iloœæ zasobów w posz-
czególnych kopalniach wp³ywa bezpoœrednio na ich ¿ywotnoœæ.

Wystarczalnoœæ zasobów wêgla kamiennego zosta³a okreœlona na bazie zasobów ope-
ratywnych dla ca³ego z³o¿a. ¯ywotnoœæ poszczególnych kopalñ obliczono jako stosunek
zasobów operatywnych do wydobycia tych zasobów, co przedstawiono na rysunku 4.

Na dzieñ dzisiejszy œrednia wystarczalnoœæ zasobów operatywnych okreœlonych dla
ca³oœci z³o¿a w skali ca³ego sektora, przy za³o¿onym przez spó³ki wêglowe i kopalnie
samodzielne poziomie wydobycia na poziomie roku 2012, wynosi oko³o 46 lat. Jednak
z doœwiadczenia kopalñ wiadomo, ¿e w wielu przypadkach nie uda³o siê wyeksploatowaæ
wszystkich zasobów operatywnych, które figurowa³y w bilansach. Wynika³o to z nastê-
puj¹cych przyczyn:
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TABELA 6. Zasoby wêgla kamiennego filarowe i pozafilarowe [mln ton]

TABLE 6. The hard coal reserves in safety pillars and out of them [million tonnes]

Zasoby ogó³em Pozafilarowe Filarowe Razem

Bilansowe 13 642,9 5 469,9 19 112,8

Przemys³owe 5 325,1 986,7 6 311,8

Operatywne 3 078,1 534,3 3 612,4

Zasoby na poziomach czynnych Pozafilarowe Filarowe Razem

Bilansowe 7 545,0 3 458,8 11 003,8

Przemys³owe 2 873,8 668,8 5 342,6

Operatywne 1 656,4 356,5 2 012,9

Zasoby na poziomach w budowie Pozafilarowe Filarowe Razem

Bilansowe 1 096,9 435,9 1 532,7

Przemys³owe 676,5 61,4 739,7

Operatywne 418,6 36,0 454,6



— du¿y udzia³ w zasobach operatywnych pok³adów cienkich o gruboœci poni¿ej 1,5 m,
— zaleganie pok³adów w granicach filarów ochronnych, co wymaga stosowania spec-

jalnych systemów eksploatacji oraz uzyskania zgody w³adz samorz¹dowych,
— gêsta sieæ uskoków uniemo¿liwiaj¹ca zaprojektowanie œcian o wiêkszych wybiegach

oraz uzyskanie w³aœciwej koncentracji wydobycia,
— wystêpowanie zagro¿eñ naturalnych.
Z powy¿szych wzglêdów mo¿na za³o¿yæ, ¿e nie wszystkie zasoby, zaliczane obecnie do

operatywnych w poszczególnych kopalniach, zostan¹ wyeksploatowane, st¹d rzeczywista
¿ywotnoœæ kopalñ mo¿e byæ krótsza od tej, jaka wynika z powy¿szego zestawienia (rys. 4).

Konieczne jest wiêc podejmowanie ju¿ dzisiaj stosownych dzia³añ maj¹cych na celu
dalsze rozpoznawanie zasobów bilansowych, a tak¿e umo¿liwienie dostêpu do z³ó¿ rezerwo-
wych i perspektywicznych. Udostêpnienie tych z³ó¿, a nastêpnie ich eksploatacja, wymaga
jednak wzmo¿onych wydatków inwestycyjnych, gdy¿ wi¹¿e siê to czêsto z koniecznoœci¹
prowadzenia prac w g³êboko po³o¿onych, trudnodostêpnych, pochylonych i niskich po-
k³adach.

Podsumowanie

Znacz¹ca rola wêgla kamiennego w zaspokajaniu potrzeb energetycznych Polski zde-
terminowana jest zasobami tego noœnika energii. W bilansie energetycznym Polski wêgiel
kamienny zajmuje wiod¹c¹ pozycjê. £¹cznie z wêglem brunatnym jest paliwem pierwot-
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Fig. 4. The life span of operational reserves in hard coal mines



nym dla produkcji oko³o 88% energii elektrycznej w kraju. Polska posiada zasoby wêgla
kamiennego, które mog¹ zapewniæ bezpieczeñstwo energetyczne na kilka dziesiêcioleci.
Obecny stan bazy zasobowej wêgla kamiennego w Polsce jest wynikiem zmian w ocenie
zasobów z³ó¿ kopalñ czynnych wynikaj¹cych z wdra¿ania pocz¹wszy od 1990 r. zasad
gospodarki rynkowej oraz kolejnych dzia³añ restrukturyzacyjnych. G³ównymi celami tych
dzia³añ by³y: ograniczenie nadmiernych zdolnoœci produkcyjnych kopalñ, redukcja zatrud-
nienia, wzrost produktywnoœci i efektywnoœci ekonomicznej oraz rozwi¹zanie problemu
wysokich i od wielu lat kumuluj¹cych siê zobowi¹zañ przedsiêbiorstw górniczych. Doko-
nano tego przede wszystkim na skutek zaanga¿owania w proces naprawy bran¿y znacznych
œrodków bud¿etowych, ale tak¿e dziêki przyzwoleniu spo³ecznemu dla g³êbokich zmian
i aktywnoœci samych przedsiêbiorstw górniczych. Tym samym przedsiêbiorstwa górnicze
znajduj¹ siê dzisiaj w zupe³nie innym miejscu ni¿ by³o to dwie dekady temu, posiadaj¹c
znaczne zasoby naszego narodowego „czarnego z³ota”. Zasoby bilansowe wszystkich kra-
jowych z³ó¿ wêgla kamiennego w przedsiêbiorstwach, w których przeprowadzono proces
g³êbokiej restrukturyzacji górnictwa, wynosz¹ obecnie ponad 19 mld ton.

Na dzieñ 31.12.2012 r. w Polsce by³o oko³o 3,6 mld ton zasobów operatywnych wêgla
kamiennego, w tym oko³o 2,0 mld ton zasobów operatywnych na poziomach czynnych,
których wystarczalnoœæ szacowana jest œrednio na 46 lat.

W konkluzji nale¿y stwierdziæ, ¿e mimo wzrastaj¹cego udzia³u ropy naftowej i gazu
w zu¿yciu paliw w naszym kraju, wêgiel kamienny bêdzie wa¿nym stabilizatorem bez-
pieczeñstwa energetycznego kraju.

Pozycja wêgla kamiennego wœród pierwotnych noœników energii zu¿ywanych dla pro-
dukcji energii elektrycznej, zapewniaj¹cego bezpieczeñstwo energetyczne, wydaje siê
w Polsce zagwarantowana na przynajmniej kilkadziesi¹t lat, podobnie jak w gospodarce
œwiatowej. Wêgiel kamienny bêdzie wiêc mia³ w dalszym ci¹gu szczególne znaczenie
w kszta³towaniu potencja³u wytwórczego elektroenergetyki.
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