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

31.12.2011 r., w œwietle za³o¿eñ zrównowa¿onego rozwoju krajowego przemys³u wydobywczego. Dokonano

szczegó³owej analizy stanu bazy zasobowej zarówno co do zasobów bilansowych, przemys³owych, jak i ope-

ratywnych. Syntetycznie scharakteryzowano zasoby bilansowe i przemys³owe 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

Assessment of Poland’s hard coal reserves, their quality and conditions

of coal bed occurrence, with respect to national energy security

Abstract: This article presents analysis of hard coal reserves in Poland as of 31 December 2011 in light of assumptions

regarding sustainable development of Poland’s mining industry. A detailed analysis was conducted of the

resource base – the balance coal reserves as well as industrial and operational reserves. 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 caloric value and sulphur content.

The conclusions indicate the sufficiency of Poland’s hard coal reserves, taking into account the assumed

production level.

Key words: coal reserves, balance coal reserves, industrial reserves, operational reserves, sufficiency of coal

reserves
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Wprowadzenie

Wêgiel kamienny jako szeroko dostêpne Ÿród³o energii, odgrywa tradycyjnie g³ówn¹
rolê w zapewnieniu bezpieczeñstwa energetycznego œwiata i Polski. Obecnie dziêki za-
stosowaniu nowych technologii staje siê równie¿ stopniowo coraz czystszym Ÿród³em
energii. Ma to niebagatelne znaczenie równie¿ dla naszego kraju, zw³aszcza ¿e zobo-
wi¹zania Polski wobec Unii Europejskiej w zakresie ochrony œrodowiska zwi¹zane s¹
z koniecznoœci¹ wprowadzenia niejednokrotnie ostrzejszych parametrów jakoœciowych
œrodowiska i ograniczenia zale¿noœci wzrostu gospodarczego 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.

Dostêpne informacje o stanie zasobów wêgla na œwiecie s¹ optymistyczne. Przy obec-
nym poziomie wydobycia wêgla powinny wystarczyæ na oko³o 200 lat. Pomimo rela-
tywnie równomiernego rozmieszczenia zasobów wêgla na kuli ziemskiej, wystêpuj¹ jed-
nak na œwiecie dysproporcje pomiêdzy regionami o du¿ych zasobach i du¿ym rzeczy-
wistym lub potencjalnym wydobyciu, a regionami o wy¿szym ni¿ poda¿ zapotrze-
bowaniu.

W Polsce pozycja wêgla kamiennego wœród pierwotnych noœników energii zu¿ywanych
dla produkcji energii elektrycznej, zapewniaj¹cej bezpieczeñstwo energetyczne, wydaje siê
zagwarantowana na przynajmniej kilkadziesi¹t lat, podobnie jak w gospodarce œwiatowej.
Wêgiel kamienny bêdzie mia³ w dalszym ci¹gu szczególne znaczenie w kszta³towaniu
potencja³u wytwórczego elektroenergetyki. Zarówno istniej¹ce, jak i perspektywiczne mo¿-
liwoœci pozyskiwania energii pierwotnej z krajowych Ÿróde³, praktycznie wykluczaj¹ ra-
dykalne zmiany w strukturze udzia³u noœników tej¿e energii.

W artykule dokonano oceny stanu bazy zasobowej kopalñ czynnych opartej na badaniach
statystyki publicznej, wykorzystuj¹c dane ze sprawozdania Ministra Gospodarki G-09.9 –
o zasobach wêgla kamiennego. Sprawozdanie to usankcjonowane jest nastêpuj¹cymi aktami
prawnymi:

— Za³¹cznik Program badañ statystycznych statystyki publicznej na rok 2012 – badanie
o symbolu 1.44.16 (126.) do rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2011 r.
w sprawie programu badañ statystycznych statystyki publicznej na rok 2012 (Dz.U.
nr 173, poz. 1030);

— Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniaj¹ce rozporz¹-
dzenie w sprawie programu badañ statystycznych statystyki publicznej na rok 2012
(Dz.U. nr 297, poz. 1759);
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— Rozporz¹dzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie okreœlenia
wzorów formularzy sprawozdawczych, objaœnieñ co do sposobu ich wype³niania oraz
wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statys-
tycznych ustalonych w programie badañ statystycznych statystyki publicznej na
rok 2012 (Dz.U. z 2012 nr 0, poz. 446).

Sprawozdanie G-09.9 – o zasobach wêgla kamiennego, stanowi¹ce podstawê niniejszego
artyku³u zosta³o sporz¹dzone wed³ug stanu na dzieñ 31 stycznia 2011 roku. Obejmuje ono
swoim zakresem z³o¿a wêgla kamiennego w granicach obszarów górniczych kopalñ czyn-
nych nastêpuj¹cych jednostek:

— Kompania Wêglowa S.A.,
— Katowicka Grupa Kapita³owa,
— Jastrzêbska Spó³ka Wêglowa S.A.,
— Po³udniowy Koncern Wêglowy S.A.,
— Lubelski Wêgiel „Bogdanka” S.A.,
— Zak³ad Górniczy Siltech Sp. z o.o.,
— Przedsiêbiorstwo Górnicze Silesia Sp. z o.o.,
— Eko-Plus Sp. z o.o.

1. Podstawowe pojêcia zwi¹zane z zasobami wêgla kamiennego w Polsce

Zasoby geologiczne z³o¿a (bilansowe i pozabilansowe) jest to ca³kowita iloœæ kopaliny
lub kopalin w granicach z³o¿a.

Zasoby bilansowe s¹ to zasoby z³o¿a lub jego czêœci, którego cechy naturalne okreœlone
przez kryteria bilansowoœci oraz warunki wystêpowania umo¿liwiaj¹ podejmowanie jego
eksploatacji.

Zasoby pozabilansowe s¹ to zasoby z³o¿a lub jego czêœci, którego cechy naturalne lub
warunki wystêpowania powoduj¹, i¿ jego eksploatacja nie jest obecnie mo¿liwa, ale przewi-
duje siê, ¿e bêdzie mo¿liwa w przysz³oœci w wyniku postêpu technicznego, zmian gospo-
darczych itp.

Zasoby przemys³owe jest to czêœæ zasobów bilansowych, która mo¿e byæ przedmiotem
ekonomicznie uzasadnionej eksploatacji w warunkach okreœlonych przez projekt zagospo-
darowania z³o¿a, optymalny z punktu widzenia technicznego i ekonomicznego, przy spe³-
nieniu wymagañ ochrony œrodowiska.

Zasoby nieprzemys³owe jest to czêœæ zasobów bilansowych, których eksploatacja nie jest
mo¿liwa, w warunkach okreœlonych przez projekt zagospodarowania z³o¿a, z przyczyn
technicznych, ekonomicznych lub wymagañ ochrony œrodowiska.

Zasoby operatywne jest to czêœæ zasobów przemys³owych pomniejszonych o straty w za-
sobach przemys³owych, wynikaj¹ce z prowadzonej eksploatacji. Teoretycznie s¹ to zasoby
mo¿liwe do wydobycia.

W klasyfikacji zasobów stosowanej w Polsce ca³oœæ zasobów wêgla pocz¹tkowo jest
oceniana pod wzglêdem mi¹¿szoœci, któr¹ okreœla siê z danych otworowych, ods³oniêæ
powierzchniowych itd., przy okreœlonych kryteriach dotycz¹cych zawartoœci popio³u jak
równie¿ wartoœci opalowej. Pok³ady o minimalnej mi¹¿szoœci wêgla kamiennego (wraz
z przerostami o gruboœci do 30 cm) do 0,6 m, minimalnej œredniej wa¿onej wartoœci opa³owej
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15 MJ/kg uznaje siê za zasoby bilansowe1. Jest to wykaz inwentaryzacyjny wêgla, który
ewidencjonowany jest przez pañstwo.

Z zasobów bilansowych, na podstawie kryteriów ekonomicznych oraz innych wskaŸ-
ników modyfikuj¹cych, wydziela siê zasoby przemys³owe (przeznaczone do wydobycia)
i nieprzemys³owe. Dla zasobów przemys³owych opracowuje siê harmonogramy wydobycia
oraz wspó³czynniki wykorzystania z³o¿a oraz oblicza straty. Oszacowana iloœæ wêgla mo¿-
liwa do wydobycia ze œcian okreœlana jest pojêciem zasobów operatywnych.

2. Zasoby wêgla kamiennego w Polsce wed³ug

„Bilansu zasobów z³ó¿ kopalin w Polsce”

Z³o¿a wêgla kamiennego w Polsce wystêpuj¹ w trzech zag³êbiach. W Górnoœl¹skim
Zag³êbiu Wêglowym (GZW) wystêpuje 80,2% udokumentowanych zasobów bilansowych
wêgla kamiennego, o pe³nej gamie typów technologicznych, od wêgla energetycznego typu
31 do antracytu. Œrednie zawartoœci popio³u wahaj¹ siê od 11 do 17%, a siarki ca³kowitej od
0,59 do 2,3%. Wed³ug stanu na koniec 2011 r. zasoby wêgla kamiennego w GZW z³ó¿
zagospodarowanych zak³adów czynnych przedstawia³y siê nastêpuj¹co:

— zasoby geologiczne bilansowe: 16 441 mln Mg,
— zasoby przemys³owe: 3 952 mln Mg,
— zasoby geologiczne pozabilansowe: 7 710 mln Mg.
Górnoœl¹skie Zag³êbie Wêglowe jest g³ównym zag³êbiem Polski. Za wyj¹tkiem jednej,

tu zlokalizowane s¹ obecnie wszystkie czynne kopalnie. Powierzchnia Górnoœl¹skiego
Zag³êbia Wêglowego w granicach Polski szacowana jest na oko³o 5600 km2. Z³o¿a eks-
ploatowane zajmuj¹ aktualnie oko³o 1106 km2 (czyli oko³o 20% powierzchni), z³o¿a re-
zerwowe o zasobach rozpoznanych szczegó³owo (w kategorii C1) zajmuj¹ 622 km2 (11%),
z³o¿a rezerwowe o zasobach rozpoznanych wstêpnie (kat. C2 i D) – 515 km2 (9%), a z³o¿a
wyeksploatowane lub zaniechane – 842 km2 (15%). Oko³o 23% powierzchni (1 291 km2)
zajmuj¹ obszary perspektywiczne, gdzie oszacowano zasoby wystêpuj¹ce w strefie g³êbo-
koœci do oko³o 1250–1300 m. Pozosta³¹ czêœæ zag³êbia zajmuj¹ g³ównie obszary o zasobach
prognostycznych i o nadk³adzie wiêkszym od 1000 m oraz peryferyjne czêœci zag³êbia bez
perspektyw zasobowych.

W Lubelskim Zag³êbiu Wêglowym (LZW) wystêpuje wêgiel kamienny typu od 31 do 34.
Zawartoœæ popio³u wynosi œrednio 14,63%, a zawartoœæ siarki ca³kowitej waha siê od 1,21%
do 1,46%. Wed³ug stanu na koniec 2011 r. zasoby wêgla kamiennego w LZW z³ó¿ za-
gospodarowanych przedstawia³y siê nastêpuj¹co:

— zasoby geologiczne bilansowe: 805,8 mln Mg,
— zasoby przemys³owe: 320,5 mln Mg,
— zasoby geologiczne pozabilansowe: 468,5 mln Mg.
W Lubelskim Zag³êbiu Wêglowym dzia³a jedna kopalnia – Bogdanka. Rozpoznanie

LZW, a w szczególnoœci stan poznania jego granic, nie uleg³ zmianie i jest stosunkowo s³aby.
Przyjmuje siê oko³o 9100 km2 jako obszar o zdefiniowanych perspektywach z³o¿owych.
Z³o¿a udokumentowane zajmuj¹ obszar 1022 km2. Pierwsza czynna w LZW kopalnia wêgla
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eksploatuje z³o¿e o powierzchni oko³o 77 km2, co stanowi 0,8% obszaru ca³ego zag³êbia.
Z³o¿a rezerwowe rozpoznane szczegó³owo zajmuj¹ obszar 339 km2, a z³o¿a rozpoznane
wstêpnie – 606 km2. Obszary prognostyczne i perspektywiczne w LZW zajmuj¹ powierz-
chniê 4 730 km2. Zasoby bilansowe wêgli w LZW stanowi¹ oko³o 20,9% polskich zasobów
bilansowych wêgla kamiennego.

W Dolnoœl¹skim Zag³êbiu Wêglowym (DZW) w 2000 roku zakoñczono wydobycie
wêgla. Zasoby odpowiadaj¹ce parametrom bilansowym, w obszarach zaniechanych, oszaco-
wane zosta³y na 369 mln Mg. Zasoby te w bilansie zasobów kopalin traktowane s¹ jako
zasoby pozabilansowe.

Udokumentowane zasoby bilansowe z³ó¿ wêgla kamiennego w Polsce wed³ug stanu na
31.12.2011 wynosz¹ 48 540,8 mln Mg. Prawie 3/4 zasobów to zasoby wêgli energetycznych,
1/4 to wêgle koksuj¹ce, a inne typy wêgli stanowi¹ u³amek procenta wszystkich zasobów
wêgla. Zasoby z³ó¿ zagospodarowanych stanowi¹ obecnie 36,3% zasobów bilansowych
i wynosz¹ oko³o 17,6 mld Mg.

Aktualny stan bazy zasobowej wêgla kamiennego jest wynikiem zmian w ocenie zaso-
bów z³ó¿ kopalñ czynnych wynikaj¹cych z wdra¿ania zasad gospodarki rynkowej, jak
równie¿ wskutek kolejnych dzia³añ restrukturyzacyjnych prowadzonych w sektorze gór-
nictwa wêgla kamiennego.

Zmiany te wymusi³y przede wszystkim:
— inne podejœcie do wartoœci gospodarczej zasobów, tak w kopalniach czynnych, jak

i w z³o¿ach niezagospodarowanych,
— likwidacjê kopalñ uznanych za trwale nierentowne,
— d¹¿enie do rentownoœci pozosta³ych kopalñ przede wszystkim poprzez wzrost kon-

centracji wydobycia.
Likwidacja kopalñ lub ich czêœci spowodowa³a utratê znacznej iloœci zasobów wêgla,

w tym zasobów operatywnych. Ich ubytek w latach 1990–2011 tylko w czêœci by³ wynikiem
eksploatacji. £¹cznie w tym czasie kopalnie polskie wydoby³y oko³o 2750 mln ton wêgla.
Jeœli doliczyæ do tego straty w z³o¿u zwi¹zane z eksploatacj¹, to i tak nie wype³ni to
pokazanej w tabeli 1 ró¿nicy w stanie zasobów pomiêdzy rokiem 1990 i 2011.

Zasoby bilansowe wszystkich zagospodarowanych krajowych z³ó¿ wêgla kamiennego
w latach 1990–2011, w kopalniach czynnych, w których przeprowadzono proces g³êbokiej
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TABELA 1. Zmiana zasobów wêgla kamiennego w Polsce w z³o¿ach kopalñ czynnych [mln Mg]

TABLE 1. Poland’s hard coal reserves in deposits of operating mines [mln Mg]

Rok Zasoby bilansowe Zasoby przemys³owe Zasoby operatywne

1990 29 563* 16 803* 12 367*

1995 23 948* 11 381* 8 390*

2000 16 590* 7 830* 5 479*

2005 15 713* 6 002* 3 806*

2011 17 514* 6 232* 3 597*

* Zasoby dla ca³oœci z³o¿a wed³ug Statystyki Publicznej
�ród³o: dane ARP O/Katowice



restrukturyzacji górnictwa, zmniejszy³y siê o 12 049 mln Mg, czyli o ponad 40,7% i wed³ug
stanu na 31.12.2011 r. wynosi³y 17 514 mln Mg. W przypadku zasobów przemys³owych,
które ewidencjonowane s¹ g³ównie w z³o¿ach kopalñ czynnych i stanowi¹ podstawê do
planowania i projektowania dzia³alnoœci górniczej, ubytek ten wyniós³ 10 571 mln Mg,
a baza tej kategorii zasobów zmniejszy³a siê a¿ o 62,9%, do poziomu 6232 mln Mg.

3. Zmiany w zasobach wêgla kamiennego w latach 2010–2011

wed³ug danych „Statystyki publicznej”

Zmiany w zasobach wêgla kamiennego w Polsce w latach 2010–2011 przedstawiono na
podstawie raportów realizowanych w ramach sprawozdañ G-09.9 ujêtych w Programach
badañ statystycznych statystyki publicznej w latach 2010–20112.

W polskim systemie klasyfikacji zasobów, opartym na stopiu u¿ytecznoœci gospodarczej
zasobów z³ó¿ kopalin mineralnych i energetycznych, 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 uwzglêdnienia 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
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Rys. 1. Zasoby wêgla kamiennego dla ca³oœci z³o¿a i w granicach obowi¹zuj¹cych koncesji

Fig. 1. Hard coal reserves for the whole deposit and within the borders of mining concession validity

2 Wspomniane Programy badañ statystycznych statystyki publicznej stanowi¹ za³¹czniki do nastêpuj¹cych
rozporz¹dzeñ: rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie programu badañ statys-
tycznych statystyki publicznej na rok 2011 (Dz.U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1594) oraz rozporz¹dzenie Rady
Ministrów z dnia 8 grudnia 2009 r.(Dz.U. z 2010 r. Nr 3 , poz. 14)



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 eksplo-

atacyjne.
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 trakcie
wa¿noœci koncesji wraz ze zbli¿aniem siê do koñca wa¿noœci koncesji.

Na rysunku 1 przedstawiono zasoby wêgla kamiennego tak dla ca³oœci z³o¿a, jak i w gra-
nicach obowi¹zuj¹cych koncesji.

Wyniki przeprowadzonej analizy zasobów wêgla kamiennego wed³ug stanu na koniec
2011 roku, przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:

— dla zasobów wêgla w granicach obowi¹zuj¹cych koncesji, wielkoœæ zasobów wêgla
kamiennego wed³ug przedstawionych przez spó³ki operatów ewidencyjnych przed-
stawia³y siê nastêpuj¹co:
– zasoby bilansowe 11,6 mld ton,
– zasoby przemys³owe 3,7 mld ton;

— dla ca³oœci z³o¿a (bez uwzglêdnienia czasokresu trwania koncesji) przedstawia³y siê
nastêpuj¹co:
– zasoby bilansowe 17,5 mld ton,
– zasoby przemys³owe 6,2 mld ton;

— porównanie stanu zasobów wêgla kamiennego (w granicach obowi¹zuj¹cych kon-
cesji) z koñca 2010 roku do 2011 roku ujawnia zmniejszenie siê zasobów przemys³o-
wych o 65,7 mln ton;

— z ogólnej iloœci zasobów przemys³owych (3,7 mld ton) w okresie obowi¹zywania
koncesji:
– na poziomach czynnych zalega 2,7 mld ton (72,6%),
– na poziomach nieudostêpnionych – 1,0 mld ton.

Zestawienie zmian stanu zasobów w latach 2010–2011 przedstawia rysunek 2 oraz
tabele 2, 3, 4.
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Rys. 2. Udzia³ zasobów filarowych i pozafilarowych w zasobach przemys³owych w granicach

obowi¹zuj¹cych koncesji (a) oraz dla ca³oœci z³o¿a (b) w 2011 roku

Fig. 2. Reserves in pillars and outside of pillars in total industrial reserves within the borders of mining

concession validity (a) and for the whole deposit (b) in 2011
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TABELA 2. Zasoby bilansowe i przemys³owe w granicach obowi¹zuj¹cych koncesji oraz dla ca³oœci z³o¿a

w latach 2010–2011

TABLE 2. Balance and industrial reserves within the borders of mining concession validity and for the whole

deposit in years 2010–2011

Charakter poziomu
Ozna-
czenia

Zasoby [tys. ton]

bilansowe przemys³owe

31.12.2010 31.12.2011 ró¿nica 31.12.2010 31.12.2011 ró¿nica

Poziomy czynne
a 8 326 184 8 205 783 –120 401 2 660 095 2 679 637 19 542

b 12 015 028 11 799 333 –215 695 3 435 163 4 404 388 969 225

Poziomy pozosta³e
a 3 178 567 3 366 829 188 262 1 091 593 1 006 338 –85 255

b 5 519 221 5 715 234 196 013 1 483 402 1 827 457 344 055

W
tym

poziomy
nieudostêpnione

a 1 934 077 2 557 053 622 976 631 162 700 826 69 664

b 2 601 764 3 708 392 1 106 628 580 347 1 260 138 679 791

Ogó³em
a 11 504 751 11 572 612 67 861 3 751 688 3 685 975 –65 713

b 17 534 249 17 514 567 –19 682 4 918 565 6 231 845 1 313 280

a – na okres wa¿noœci koncesji; b – docelowo dla ca³oœci z³o¿a

TABELA 3. Zasoby przemys³owe w filarach ochronnych w granicach obowi¹zuj¹cych koncesji w latach

2010–2011

TABLE 3. Industrial reserves in protective pillars within the borders of mining concession validity in 2010–2011

Charakter poziomu
31.12.2010 31.12.2011

Ró¿nica
[tys.ton] % [tys.ton] %

Poziomy czynne 663 359 84,1 645 365 83,1 –17 994

Poziomy pozosta³e 125 187 15,9 131 498 16,9 6 311

W tym poziomy nieudostêpnione 78 681 – 92 031 – 13 350

Ogó³em 788 546 100,0 776 863 100,0 –11 683

TABELA 4. Zasoby przemys³owe w filarach ochronnych dla ca³oœci z³o¿a w latach 2010–2011

TABLE 4. Industrial reserves in protective pillars for the whole deposits in years 2010–2011

Charakter poziomu
31.12.2010 31.12.2011

Ró¿nica
[tys.ton] % [tys.ton] %

Poziomy czynne 768 251 84,8 866 358 80,9 98 107

Poziomy pozosta³e 138 194 15,2 204 851 19,1 66 657

W tym poziomy nieudostêpnione 76 413 – 159 254 – 82 841

Ogó³em 906 445 100,0 1 071 209 100,0 164 764



4. Charakterystyka zasobów wêgla kamiennego pod wzglêdem

jakoœci wêgla i warunków zalegania w z³o¿ach zagospodarowanych

W ca³kowitej iloœci zasobów, bior¹c po uwagê stopieñ rozpoznania z³ó¿, dominuje kate-
goria rozpoznania C1. Stanowi ona dla zasobów przemys³owych 45,3% zasobów w przypad-
ku ca³oœci z³o¿a, natomiast 43,5% w przypadku czêœci z³ó¿ w granicach koncesji (tab. 5, 6).

Parametry jakoœciowe wêgla w kopalniach czynnych maj¹ szczególne znaczenie, gdy¿
determinuj¹ one sytuacjê ekonomiczn¹ kopalni i stanowi¹ podstawowe kryteria kwali-
fikowania zasobów na etapie opracowywania projektu zagospodarowania z³ó¿. To w³aœnie
miêdzy innymi wartoœæ opa³owa oraz zawartoœæ siarki i popio³u w wêglu maj¹ podstawowy
wp³yw na warunki ekonomiczne kopalñ determinowane przez cenê wêgla.

Udzia³ poszczególnych typów wêgla w zasobach ma istotne znaczenie z punktu widze-
nia zapotrzebowania rynku. W ca³kowitej iloœci zasobów dominuje wêgiel energetyczny
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TABELA 5. Zasoby wed³ug kategorii poznania dla ca³oœci z³o¿a [tys. ton]

TABLE 5. Reserves by deposit’s recognition category for the whole deposit [tys. ton]

Charakter poziomu Kategoria poznania
Zasoby

bilansowe pozabilansowe przemys³owe

1 2 3 4 5

Ogó³em

A + B 4 415 149 898 801 1 792 748

C1 7 830 406 3 702 755 2 821 889

C2 5 269 012 3 676 045 1 617 208

razem 17 514 567 8 277 601 6 231 845

�ród³o: wed³ug danych G09.9 Statystyki publicznej ARP

TABELA 6. Zasoby wed³ug kategorii poznania w granicach koncesji [tys. ton]

TABLE 6. Reserves by deposit’s recognition category within the borders of mining concession validity [tys. ton]

Charakter poziomu Kategoria poznania
Zasoby

bilansowe pozabilansowe przemys³owe

1 2 3 4 5

Ogó³em

A + B 3 638 198 787 435 1 446 741

C1 5 040 747 2 902 880 1 602 803

C2 2 893 667 3 016 979 636 431

razem 11 572 612 6 707 294 3 685 975

�ród³o: wed³ug danych G09.9 Statystyki publicznej ARP



typu 31-33. Stanowi on dla zasobów przemys³owych 53,6% zasobów w przypadku ca³oœci
z³ó¿, natomiast 53,2% w przypadku z³ó¿ w granicach obowi¹zywania koncesji. Pozosta³a
czêœæ bazy zasobowej to wêgiel koksowy, g³ównie typu 34 wykorzystywany do produkcji
koksu przemys³owo-opa³owego oraz jako mieszanki koksowe (tab. 7, 8).

Jednym z najwa¿niejszych parametrów jakoœciowych, okreœlaj¹cych wartoœæ u¿ytkow¹
wêgla, stosowanego do celów energetycznych, jest wartoœæ opa³owa. W tabelach 9 i 10
przedstawiono podzia³ zasobów w zale¿noœci od tego parametru. Z zestawienia wynika,
¿e kopalnie czynne dysponuj¹ zasobami o wysokiej wartoœci opa³owej. Ponad 75% zasobów
posiada wartoœæ opa³ow¹ powy¿ej 25 GJ/kg, przy wymaganiach kryteriów bilansowoœci
15 GJ/kg.
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TABELA 7. Zasoby wed³ug typów dla ca³oœci z³o¿a [tys. ton]

TABLE 7. Reserves by type for the whole deposit [tys. ton]

Charakter poziomu Typ wêgla
Zasoby

bilansowe pozabilansowe przemys³owe

1 2 3 4 5

Ogó³em

31-33 11 129 572 5 933 148 3 337 229

34 3 692 331 1 662 554 1 815 814

35 2 474 202 670 854 1 024 946

36-38 218 317 11 045 53 856

41-42 145 0 0

razem 17 514 567 8 277 601 6 231 845

�ród³o: wed³ug danych G09.9 Statystyki publicznej ARP

TABELA 8. Zasoby wed³ug typów w granicach koncesji [tys. ton]

TABLE 8. Reserves by type within the borders of mining concession validity [tys. ton]

Charakter poziomu Typ wêgla
Zasoby

bilansowe pozabilansowe przemys³owe

1 2 3 4 5

Ogó³em

31-33 6 753 784 4 547 343 1 962 031

34 2 480 136 1 502 863 1 080 440

35 2 120 230 646 043 589 648

36-38 218 317 11 045 53 856

41-42 145 0 0

razem 11 572 612 6 707 294 3 685 975

�ród³o: wed³ug danych G09.9 Statystyki publicznej ARP



Siarka wystêpuje we wszystkich typach wêgli, od iloœci œladowych do kilku procent.
Œrednia zawartoœæ siarki w wêglu kamiennym GZW wynosi oko³o 1,2%, a przedzia³
zawartoœci siarki w pok³adach jest dosyæ szeroki od 0,35% do ponad 2,8%. Zasoby
wêgla silnie zasiarczone, o zawartoœci siarki powy¿ej 1,5%, stanowi¹ zaledwie 7,4%
(tab. 11, 12).

Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi kryteriami bilansowoœci zasoby wêgla kamiennego doku-
mentuje siê do g³êbokoœci 1250 m. W tabelach 13 i 14 przedstawiono podzia³ zasobów
z uwagi na grupy stratygraficzne. Najwiêkszy udzia³ w ogólnej iloœci zasobów stanowi¹
zasoby grup „400” i „500”. Wynosz¹ one ponad 65% ogólnej iloœci zasobów.
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TABELA 9. Zasoby wed³ug wartoœci opa³owej dla ca³ego z³o¿a [tys. ton]

TABLE 9. Reserves by caloric value for the whole deposit [tys. ton]

Charakter poziomu
Wartoœæ opa³owa

[kJ/kg]

Zasoby

bilansowe pozabilansowe przemys³owe

1 2 3 4 5

Ogó³em

do 18 000 511 746 392 386 213 967

do 20 000 205 616 173 380 17 205

do 22 000 887 470 693 991 261 984

do 25 000 4 172 950 2 112 030 958 874

powy¿ej 25 000 11 736 785 4 905 814 4 779 815

razem 17 514 567 8 277 601 6 231 845

�ród³o: wed³ug danych G09.9 Statystyki publicznej ARP

TABELA 10. Zasoby wed³ug wartoœci opa³owej w granicach koncesji [tys. ton]

TABLE 10. Reserves by caloric value within the borders of mining concession validity [tys. ton]

Charakter poziomu
Wartoœæ opa³owa

[kJ/kg]

Zasoby

bilansowe pozabilansowe przemys³owe

1 2 3 4 5

Ogó³em

do 18 000 265 997 390 680 116 692

do 20 000 139 331 144 331 9 708

do 22 000 413 729 362 326 80 169

do 25 000 2 350 251 1 572 512 558 476

powy¿ej 25 000 8 403 304 4 237 445 2 920 930

razem 11 572 612 6 707 294 3 685 975

�ród³o: wed³ug danych G09.9 Statystyki publicznej ARP



5. Wystarczalnoœæ zasobów wêgla kamiennego w Polsce

wed³ug stanu na dzieñ 31.12.2011 r.

Iloœæ zasobów operatywnych w kopalniach czynnych na dzieñ 31.12.2011 roku,
liczona dla ca³oœci z³ó¿ wynosi 3597,4 mln Mg. Aktualnie najwiêksze iloœci zasobów
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TABELA 11. Zasoby wed³ug zawartoœci siarki dla ca³oœci z³o¿a [tys. ton]

TABLE 11. Reserves by sulphur content for the whole deposit [tys. ton]

Charakter poziomu
Zawartoœci siarki

[promile]

Zasoby

bilansowe pozabilansowe przemys³owe

1 2 3 4 5

Ogó³em

do 6 6 319 984 2 082 350 2 747 288

7–9 5 712 086 2 812 943 1 871 076

10–12 2 764 355 1 543 484 730 726

13–15 1 169 995 463 702 416 179

16–20 898 617 317 808 246 206

powy¿ej 20 649 530 1 057 314 220 370

razem 17 514 567 8 277 601 6 231 845

�ród³o: wed³ug danych G09.9 Statystyki publicznej ARP

TABELA 12. Zasoby wed³ug zawartoœci siarki w granicach koncesji [tys. ton]

TABLE 12. Reserves by sulphur content within the borders of mining concession validity [tys. ton]

Charakter poziomu
Zawartoœci siarki

[promile]

Zasoby

bilansowe pozabilansowe przemys³owe

1 2 3 4 5

Ogó³em

do 6 4 488 475 1 925 455 1 788 277

7–9 3 891 260 2 476 047 990 318

10–12 1 671 008 1 136 371 421 679

13–15 702 281 319 220 276 513

16–20 383 171 156 044 112 965

powy¿ej 20 436 417 694 157 96 223

razem 11 572 612 6 707 294 3 685 975

�ród³o: wed³ug danych G09.9 Statystyki publicznej ARP
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TABELA 13. Zasoby wed³ug grup stratygraficznych dla ca³oœci z³o¿a [tys. ton]

TABLE 13. Reserves by stratigraphic group for the whole deposit [tys. ton]

Charakter poziomu
Grupa

stratygraficzna

Zasoby

bilansowe pozabilansowe przemys³owe

1 2 3 4 5

Ogó³em

100 400 927 204 921 184 465

200 3 444 162 869 738 813 857

300 4 142 811 4 237 559 1 004 036

400 5 228 252 1 866 662 2 019 577

500 3 730 734 497 019 2 040 594

600 297 557 403 426 65 725

700 227 260 149 007 103 591

800–900 42 864 49 269 0

razem 17 514 567 8 277 601 6 231 845

�ród³o: wed³ug danych G09.9 Statystyki publicznej ARP

TABELA 14. Zasoby wed³ug grup stratygraficznych w granicach koncesji [tys. ton]

TABLE 14. Reserves by the stratigraphic group within the borders of mining concession validity [tys. ton]

Charakter poziomu
Grupa

stratygraficzna

Zasoby

bilansowe pozabilansowe przemys³owe

1 2 3 4 5

Ogó³em

100 21 256 30 473 2 791

200 2 022 009 445 479 458 252

300 3 010 574 3 613 088 801 816

400 3 695 757 1 665 049 1 113 527

500 2 463 528 446 082 1 186 876

600 183 435 375 029 38 211

700 176 053 132 094 84 502

800–900 0 0 0

razem 11 572 612 6 707 294 3 685 975

�ród³o: wed³ug danych G09.9 Statystyki publicznej ARP



operatywnych znajduj¹ siê na poziomach czynnych – 2517,1 mln Mg, co stanowi prawie
70% ich wielkoœci.

Nale¿y jednak zwróciæ uwagê na fakt, ¿e iloœæ zasobów operatywnych ulega sukce-
sywnemu obni¿eniu z roku na rok. O ile na koniec 2000 roku iloœæ zasobów operatywnych
wynosi³a ³¹cznie nieco ponad 5,4 mld Mg, na koniec 2005 r. – 3,8 mld Mg, o tyle na koniec
2011 r. wynios³a ju¿ tylko 3,6 mld Mg.

Z tabeli 1 wynika, ¿e od 2000 r. ubytek zasobów operatywnych wyniós³ 1 882 mln Mg,
przy wydobyciu wynosz¹cym oko³o 996 mln Mg. W konsekwencji wp³ywa to na ¿ywot-
noœæ poszczególnych kopalñ.

Wystarczalnoœæ zasobów wêgla kamiennego zosta³a okreœlona na bazie zasobów opera-
tywnych. Zasoby operatywne s¹ czêœci¹ zasobów przemys³owych, a w³aœciwie w myœl
obowi¹zuj¹cych przepisów Prawa Geologicznego i Górniczego, s¹ to zasoby przemys³owe
pomniejszone o straty w zasobach wêgla, wynikaj¹ce z prowadzonej eksploatacji. Gene-
ralnie s¹ to zasoby, które powinno siê wybraæ ze z³o¿a. Ustalane s¹, podobnie jak zasoby
przemys³owe, tylko dla z³ó¿ w kopalniach czynnych ze wzglêdu na znane warunki i sposób
eksploatacji oraz urz¹dzenia techniczne, które bêd¹ zastosowane przy wybieraniu tych
zasobów.

¯ywotnoœæ kopalñ wed³ug zasobów operatywnych, obliczono jako stosunek zasobów
wed³ug stanu na 31.12.2011 r. do wydobycia za 2011 r. Na dzieñ dzisiejszy œrednia
wystarczalnoœæ zasobów operatywnych ca³kowitych w skali ca³ego sektora, przy za³o¿onym
przez spó³ki wêglowe i kopalnie samodzielne poziomie wydobycia na poziomie roku 2011
(75,5 mln Mg), wynosi oko³o 47,5.

Podsumowanie

Polska posiada zasoby wêgla kamiennego, które mog¹ zapewniæ bezpieczeñstwo energe-
tyczne kraju na kilka dziesiêcioleci. Mo¿na z ca³¹ odpowiedzialnoœci¹ stwierdziæ, ¿e mimo
wzrastaj¹cego udzia³u ropy naftowej i gazu w zu¿yciu paliw, wêgiel kamienny równie¿
w przysz³oœci bêdzie wa¿nym stabilizatorem bezpieczeñstwa energetycznego kraju.

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 wskutek kolejnych dzia³añ restrukturyzacyjnych.

Zmiany te wymusi³y w g³ównej mierze:
— inne podejœcie w stosunku do wartoœci gospodarczej zasobów, tak w kopalniach

czynnych, jak i w z³o¿ach niezagospodarowanych,
— likwidacjê kopalñ uznanych za trwale nierentowne,
— d¹¿enie do rentownoœci pozosta³ych kopalñ przede wszystkim poprzez wzrost kon-

centracji wydobycia.
Na dzieñ 31.12.2011 r. w Polsce udokumentowanych by³o – wed³ug Statystyki pub-

licznej – 17,5 mld Mg zasobów bilansowych i oko³o 3,60 mld Mg zasobów operatywnych
wêgla kamiennego, w tym oko³o 2,52 mld Mg zasobów operatywnych na poziomach
czynnych.

Wystêpuj¹ jednak¿e ró¿nice co do iloœci zasobów przedstawianych w ramach „Bilansu
zasobów z³ó¿ kopalin w Polsce” opracowywanego przez Pañstwowy Instytut Geologiczny
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a wielkoœciami zasobów przedstawianych przez spó³ki wêglowe w zak³adach czynnych
w ramach Statystyki publicznej. Ró¿nice te obrazuje poni¿sze zestawienie:

Bilans Zasobów Statystyka Publiczna

Zasoby bilansowe 17 606,03 tys. Mg 17 514,56 tys. Mg

Zasoby przemys³owe 4 178,45 tys. Mg 6 231,84 tys. Mg

Powy¿sze ró¿nice wynikaj¹ z braku jednoznacznego stanowiska co do sposobu okreœ-
lania zasobów.

Wed³ug stanowiska Ministra Œrodowiska w sprawie kwalifikacji zasobów w z³o¿u
w sporz¹dzanych Projektach Zagospodarowania Z³o¿a ka¿dorazowo przy sporz¹dzaniu
dodatku do projektu zagospodarowania z³o¿a wêgla kamiennego, jak równie¿ nowego
projektu nale¿y dokonaæ kwalifikacji wszystkich udokumentowanych zasobów bilansowych
w z³o¿u objêtym koncesj¹ do zasobów przemys³owych i nieprzemys³owych.

Zgodnie z wczeœniej obowi¹zuj¹cymi przepisami i ustaleniami Projekty Zagospodaro-
wania Z³o¿a b¹dŸ Dodatki do Projektów Zagospodarowania Z³o¿a sporz¹dzane by³y na
okres wa¿noœci koncesji. Powoduje to, ¿e w Zawiadomieniach Ministra Œrodowiska o przy-
jêciu bez zastrze¿eñ Dodatków do PZZ wystêpuje wielkoœæ zasobów przemys³owych i nie-
przemys³owych mo¿liwych do zagospodarowania w czasie wa¿noœci koncesji.

W dotychczasowych sprawozdaniach do Pañstwowego Instytutu Geologicznego oraz
aktualnych sprawozdaniach tzw. Z-1 wprowadzonych Rozporz¹dzeniem Ministra Œrodo-
wiska z dnia 15.11.2011 r. „w sprawie operatu ewidencyjnego oraz wzorów informacji
o zmianach zasobów z³o¿a kopaliny” Dz.U. Nr 262, Poz. 1568 (od 2012 r. przekazywanych
do PIG i Ministerstwa Œrodowiska), funkcjonuj¹ca baza zasobowa w odniesieniu do za-
sobów przemys³owych i nieprzemys³owych odnosi siê do tej przyjêtej przez Ministerstwo
Œrodowiska w „zawiadomieniu o przyjêciu bez zastrze¿eñ Dodatków do PZZ”. Ponadto
zgodnie z „Objaœnieniami” do zestawienia Z-1 „zasoby przemys³owe i nieprzemys³owe
nale¿y podaæ w granicach obowi¹zuj¹cej koncesji eksploatacyjnej”.

Zasoby bilansowe nie przewidziane do zagospodarowania w okresie wa¿noœci kon-
cesji funkcjonowa³y jako „bilansowe nieklasyfikowane”, a suma zasobów przemys³owych
i nieprzemys³owych nie by³a równa wielkoœci zasobów bilansowych w z³o¿u (dotyczy to
oczywiœcie z³ó¿ o du¿ej bazie zasobowej, których zagospodarowanie wykracza poza okres
koncesji).

Aktualnie w zwi¹zku z obowi¹zuj¹cym nowym programem badañ statystycznych sta-
tystyki publicznej na rok 2012 (G-09.9. – Sprawozdanie o zasobach wêgla kamiennego)
zaistnieje niespójnoœæ, sprzecznoœæ danych o wielkoœci zasobów w z³o¿u, którymi bêd¹
dysponowaæ Minister Œrodowiska i PIG (Zestawienie Z-1) oraz Minister Gospodarki.

Ró¿nice w wielkoœciach zasobów bêd¹ trudno wyt³umaczalne lub wrêcz niewyt³u-
maczalne jednostkom, których wiedza w tym temacie jest niewielka i mog¹ rodziæ szereg
nieporozumieñ i napiêæ.

Koniecznym jest wiêc unormowanie przedmiotowej kwestii oraz ujednolicenie prze-
kazywanych danych o wielkoœci zasobów zarówno na szczeblu zak³adów górniczych,
przedsiêbiorców, Pañstwowego Instytutu Geologicznego, Agencji Rozwoju Przemys³u SA
Ministerstwa Œrodowiska i Ministerstwa Gospodarki. Winno to nast¹piæ w porozumieniu
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z Wy¿szym Urzêdem Górniczym i Okrêgowymi Urzêdami Górniczymi, które odpowiadaj¹
za nadzór nad sporz¹dzanymi corocznie do 28 lutego operatami ewidencyjnymi zasobów,
stanowi¹cymi aktualizacjê bazy zasobowej z dokumentacji geologicznej i projektu zagos-
podarowania z³o¿a wed³ug stanu na 31 grudnia roku poprzedniego.
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