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Blaski i cienie górnictwa wêglowego w Polsce

STRESZCZENIE. W XXI wieku surowce energetyczne s¹ najwa¿niejszymi noœnikami energii, umo¿li-
wiaj¹cymi nowoczesny rozwój œwiata i Europy, w tym równie¿ Polski. Nie ma ¿adnych
w¹tpliwoœci, ¿e kraj, który bêdzie posiada³ i eksploatowa³ w³asne surowce, bêdzie niezale¿ny
gospodarczo, a przede wszystkim bezpieczny energetycznie. Surowce energetyczne ju¿ dzi-
siaj s¹ specyficzn¹ broni¹ XXI wieku i narzêdziem geopolityki realizowanym przez bogate
kraje surowcowe.
W ci¹gu ostatnich 20 lat wydobycie wêgla kamiennego na œwiecie podwoi³o siê, osi¹gaj¹c
poziom blisko 7 mld ton. W Polsce w tym samym czasie zanotowano jego obni¿enie o blisko
50% do poziomu 76 mln ton. Wydobycie wêgla brunatnego na œwiecie wynosi obecnie ponad
1 mld ton, a w naszym kraju w omawianym okresie obni¿y³o siê z 70 do 60 mln ton.
Z powy¿szych danych wynika, ¿e jedynym krajem na œwiecie, który posiadaj¹c bogate zasoby
wêgla kamiennego obni¿a jego wydobycie, jest Polska. Z kraju eksportera wêgla kamiennego
stajemy siê na trwa³e jego importerem. W ostatnich latach gospodarka krajowa przy swoich
zasobach sprowadza³a ponad 15 mln ton wêgla rocznie. Tymczasem globalne prognozy
przewiduj¹, ¿e œwiatowe wydobycie wêgla do 2030 roku wzroœnie jeszcze ponad dwukrotnie.
Dzisiaj œwiatowa energetyka opiera siê w 41% na wêglu, a w 2030 roku udzia³ ten ma siê
powiêkszyæ do 44%.

S£OWA KLUCZOWE: wêgiel kamienny i brunatny, prognozy wydobycia, uwarunkowania rozwoju
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Wprowadzenie

Wêgiel (kamienny oraz brunatny) by³, jest i powinien na najbli¿sze kilkadziesi¹t lat byæ
gwarancj¹ polskiego bezpieczeñstwa energetycznego. Spadek wydobycia wêgla kamien-
nego i pojawiaj¹ce siê problemy z utrzymaniem sta³ego poziomu wydobycia wêgla brunat-
nego w d³u¿szym okresie czasu (g³ównie na skutek braku inwestycji) oraz dotychczasowy
brak reakcji kolejnych rz¹dów na ten fakt, mo¿e spowodowaæ uzale¿nienie siê od dostaw
Ÿróde³ energii spoza Polski. Bêdzie to mia³o decyduj¹cy wp³yw na spadek b¹dŸ utratê
bezpieczeñstwa energetycznego kraju. W ferworze dyskusji prowadzonej czêsto w mediach
zapomina siê o tym problemie. Podawane w dyskusjach przyk³ady nie przystaj¹ do sytuacji
Polski. Trudno bowiem porównywaæ Polskê do krajów, które nie posiadaj¹ du¿ych z³ó¿
wêgla kamiennego i brunatnego, a w ich miejsce posiadaj¹ inne Ÿród³a energii lub s¹ skazane
na ca³kowity ich import. W 2011 roku w krajowej strukturze zu¿ycia paliw podstawo-
wych w elektroenergetyce zawodowej wêgiel kamienny stanowi³ 58,95%, wêgiel brunatny
33,53%, gaz 3,27%, a biogaz i biomasa 4,25% – rysunek 1. Natomiast na rysunku 2
przedstawiono strukturê produkcji energii elektrycznej w 2011. Stan ten dobitnie pokazuje,
¿e krajowa energetyka oparta jest na wêglu, tj. na paliwie daj¹cym tani¹ i stabiln¹ energiê
elektryczn¹ dla Polski (Gabryœ 2012). Ustalaj¹c Ÿród³a pokrycia polskich potrzeb energe-
tycznych, nadrzêdnymi kryteriami powinny byæ kryteria ekonomiczne, powi¹zane z maksy-
malnym wykorzystaniem w³asnych Ÿróde³ surowców. W³aœciwe podejœcie do rozwi¹zy-
wania tego tematu pozwoli³oby na utrzymanie aktywnoœci zawodowej tysiêcy ludzi zwi¹za-
nych z wydobyciem i przetwarzaniem krajowych surowców energetycznych na energiê
elektryczn¹ (Bednarczyk 2008). Rozpatruj¹c kryteria konkurencyjnoœci ekonomicznej na-
le¿y stwierdziæ, ¿e wêgiel jest dziœ liderem w tej kategorii, bowiem koszty wytworzenia
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Rys.1. Struktura zu¿ycia paliw podstawowych w elektroenergetyce zawodowej w 2011 roku
�ród³o: Gabryœ 2012

Fig. 1. Structure of fuel consumption in the power industry in 2011



energii elektrycznej z wêgla s¹ ponad dwa razy ni¿sze ni¿ te same koszty dla energii
wiatrowej czy energii z gazu.

1. Dotychczasowe wyniki eksploatacyjne bran¿y

wêgla kamiennego

Polskie górnictwo wêgla kamiennego pod wzglêdem wydobycia zajmuje dziewi¹t¹
pozycjê na œwiecie i pierwsz¹ pozycjê w UE. Rozwój eksploatacji wêgla kamiennego od
1945 roku przedstawiono na rysunku 3. Najwiêksze wydobycie wystêpowa³o na pocz¹tku
lat osiemdziesi¹tych XX wieku i wynosi³o ponad 195 mln ton. Od pocz¹tku lat dzie-
wiêædziesi¹tych XX wieku rozpocz¹³ siê proces ograniczania – zamykania kopalñ i zde-
cydowane obni¿anie wydobycia wêgla kamiennego w Polsce. W 2000 roku wynosi³o oko³o
100 mln ton czyli w ci¹gu 10 lat obni¿ono wydobycie o blisko 50 mln ton. Tendencja ta
utrzymuje siê dalej, w 2011 roku iloœæ wydobytego wêgla wynosi³a ju¿ poni¿ej 80 mln ton.
Od 1945 do 2011 roku w Polsce wydobyto 6,401 mld ton wêgla kamiennego.

Bilans wêgla kamiennego z podzia³em na odbiorców przedstawiono w tabeli 1. Dane
pokazuj¹ obraz sprzeda¿y i eksportu wêgla kamiennego w Polsce. Dostawy wêgla dla
energetyki i ciep³ownictwa utrzymuj¹ siê na podobnym poziomie, natomiast radykalnie
spada iloœæ wêgla w grupie „pozostali” odbiorcy i eksport. Eksport wêgla kamiennego spad³
podczas 14 lat o ponad 26,5 mln ton. Jest to znamienny fakt w sytuacji importu wêgla
kamiennego przez Europê w iloœci oko³o 180–200 mln ton na rok. Polska z jednej strony
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Rys.2. Struktura produkcji energii elektrycznej w 2011 roku
�ród³o: Gabryœ 2012

Fig. 2. Structure of electricity production in 2011



eksportuje swój wêgiel kamienny w ograniczonej iloœci, a z drugiej strony importuje go.
Eksport w 2011 roku wyniós³ oko³o 5,7 mln ton o wartoœci oko³o 2,0 mld z³, a import wêgla
kamiennego wynosi³ ponad 15 mln ton. Wielkoœæ importu w 2011 roku przekroczy³a
wartoœæ 5,50 mld z³. W historii polskiego górnictwa wêgla kamiennego jest to fakt daj¹cy
wiele do myœlenia.
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Rys. 3. Wydobycie wêgla kamiennego od 1945–2011 roku
�ród³o: Dubiñski 2012

Fig. 3. Coal production from 1945 to 2011

TABELA 1. Bilans wêgla kamiennego w Polsce w latach 1995–2011

TABLE 1. Balance of coal in Poland from 1995 to 2011

Pozycja bilansowa 1995 r. 2000 r. 2006 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.

Produkcja [mln ton] 135,4 102,2 94,4 77,1 77,4 76,2 75,7

Sprzeda¿, tym m.in: 99,1 79,0 77,8 68,8 58,9 64,8 70,5

� energetyka zawodowa 39,4 37,3 41,4 37,6 33,4 36,6 41,0

� ciep³ownictwo 4,0 2,7 4,7 3,9 5,2 5,1 5,6

� koksownie 14,5 11,4 11,1 9,9 6,9 9,6 9,7

� inni odbiorcy przemys³owi – 1,4 1,0 0,81 0,32 0,5 0,5

� pozostali odbiorcy w kraju 41,2 26,2 18,1 15,6 11,7 13,0 13,7

Eksport 32,2 23,0 15,8 8,3 8,7 10,0 5,7

�ród³o: Dubiñski 2012



2. Dotychczasowe wyniki eksploatacyjne bran¿y

wêgla brunatnego

Obecnie bran¿a wêgla brunatnego w Polsce sk³ada siê z piêciu kopalñ odkrywkowych.
Kopalnie te od 1945 roku wydoby³y 2,544 mld ton wêgla brunatnego, zdejmuj¹c oko³o
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TABELA 2. Charakterystyka geologiczno-górnicza kopalñ od pocz¹tku dzia³alnoœci
do koñca 2011 roku

TABLE 2. Geological and mining characteristics of mines from the beginning to the end of 2011

Kopalnia
Wêgiel Nadk³ad

Zatrudnienie na
koniec 2011 r.

WskaŸnik N:W
(objêtoœciowy)

Œredni wskaŸnik
zawodnienia

[mln ton] [mln m3] iloœæ osób [m3/ton] [m3/ton]

Adamów 191,3 1 253,7 1 738 6,46 16,85

Be³chatów 919,0 3 806,2 6 854 4,14 8,61

Konin 562,0 2 972,9 3 556 5,29 8,29

Turów 871,7 1 967,2 3 592 2,26 1,11

£¹cznie 2 544,0 10 000,0 15 740 3,93 6,59

�ród³o: Kasztelewicz 2012

Rys. 4. Wydobycie wêgla brunatnego w Polsce od pocz¹tku dzia³alnoœci do 2011 roku
�ród³o: Kasztelewicz 2012

Fig. 4. Lignite production in Poland from the beginning to the end of 2011



10,0 mld m3 nadk³adu. Najwiêksze wydobycie wêgla w wielkoœci ponad 73,0 mln ton bran¿a
osi¹gnê³a w latach 1987–1990. Po tym okresie wydobycie ukszta³towa³o siê na poziomie
oko³o 60,0 mln ton. Podstawowe dane produkcyjne kopalñ od pocz¹tku dzia³alnoœci do
2011 roku przedstawiono w tabeli 2 i na rysunku 4.

Najwiêksz¹ iloœæ wêgla brunatnego wydoby³a Kopalnia Be³chatów i Turów po oko³o
900 mln ton. Kopalnia Konin wyeksploatowa³a ponad 550 mln ton, a Kopalnia Adamów
oko³o 190 mln ton.

3. Wp³yw dzia³alnoœci górnictwa wêgla kamiennego

i brunatnego na otoczenie

Górnictwo wêglowe ma okreœlony wp³yw na otoczenie. Wp³yw ten jest czêœciowo inny
dla kopalñ wêgla kamiennego (eksploatacja podziemna) ni¿ dla kopalñ odkrywkowych
wêgla brunatnego. Do g³ównych negatywnych skutków dzia³alnoœci kopalñ wêgla kamien-
nego nale¿y zaliczyæ szkody górnicze, które poprzez deformacjê terenu zmieniaj¹ infra-
strukturê powierzchni. Szkody górnicze s¹ zjawiskiem wystêpuj¹cym przy eksploatacji pod-
ziemnej i s¹ œciœle uzale¿nione od stosowanej technologii wydobycia na tzw. zawa³ (brak
stosowania podsadzki). Powsta³e szkody górnicze przyczyniaj¹ siê do licznej krytyki ca-
³ego górnictwa podziemnego. Obecnie s¹ one decyduj¹cym czynnikiem omawianym przez
stronê spo³eczn¹ przy ubieganiu siê kopalñ o nowe koncesje na wydobywanie kolejnych
z³ó¿. Niektóre gminy górnicze nie wprowadzaj¹ w miejscowych planach zagospodarowa-
nia przestrzennego zmian uwzglêdniaj¹cych mo¿liwoœæ wydobywania wêgla kamiennego.
G³ównie z tego powodu mo¿e dojœæ do skrócenia ¿ycia kopalñ obecnie funkcjonuj¹cych.
Drugim istotnym dla otoczenia problemem eksploatacji podziemnej jest zrzut zasolonych
wód do lokalnych odbiorników wodnych. Natomiast do negatywnych stron bran¿y wêgla
brunatnego zaliczyæ nale¿y przede wszystkim zajmowanie znacznych powierzchni gruntów,
wielkoprzestrzenne przekszta³cenia krajobrazu, trwa³e i czasowe wy³¹czenie z u¿ytkowania
gruntów rolnych i leœnych, przeobra¿enie ziemi i zmiany morfologiczne, zmiany stosunków
wodnych. Wœród wy¿ej wymienionych, najistotniejszych czynników wp³ywaj¹cych nega-
tywnie na otoczenie, najczêœciej podnoszonym argumentem jest zajmowanie znacznych
powierzchni nieruchomoœci. W tym miejscu nale¿y wyjaœniæ, ¿e problem ten nie wystêpuje
w czynnych kopalniach. Mo¿e byæ natomiast znaczn¹ uci¹¿liwoœci¹ na z³o¿ach perspekty-
wicznych. Jednak¿e problem ten, tak wielokrotnie wyolbrzymiany przez przeciwników
dzia³alnoœci odkrywkowej, mo¿e byæ marginalny przy w³aœciwej organizacji i planowaniu
dzia³alnoœci górniczej. Dlatego te¿ wszystkie wymienione czynniki negatywne (te o zniko-
mym wp³ywie na otoczenie i te, które maj¹ okreœlony wp³yw na otoczenie) s¹ argumentami
traktowanymi jako strategiczne dla przeciwników budowy kopalñ na nowych perspekty-
wicznych obszarach wystêpowania wêgla brunatnego. Widaæ w tym krótkowzrocznoœæ
oraz brak odpowiedzialnoœci za rozwój gospodarczy naszego kraju. Natomiast, analizuj¹c
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korzyœci wynikaj¹ce z dzia³alnoœci kopalñ wêglowych nale¿y wymieniæ: pozyskanie su-
rowca do produkcji najtañszej obecnie energii elektrycznej, miejsca pracy w samych ko-
palniach jaki i firmach zaplecza technicznego, projektowego i naukowego, znaczne sumy
p³atnoœci publiczno-prawnych pochodz¹ce z dzia³alnoœci górnictwa wêgla brunatnego,
rekultywacjê i rewitalizacjê terenów pogórniczych prowadz¹c¹ do przywracania lepszej
struktury gleb czy poprawê otoczenia krajobrazu – bardziej urozmaicon¹ ni¿ przed zajêciem
tych powierzchni. Rola kopalñ w zakresie p³atnoœci publiczno-prawnych nie ogranicza siê
tylko do oddzia³ywania na lokalne jednostki samorz¹du terytorialnego. Ich wp³yw jest
znacznie szerszy i dotyczy ca³ej gospodarki narodowej poprzez szereg op³at publiczno-
-prawnych na³o¿onych na tê ga³¹Ÿ przemys³u.

Zatrudnienie w kopalniach wêglach kamiennego

Kopalnie i elektrownie opalane wêglem kamiennym generuj¹ bardzo liczne miejsca
pracy. Poza kopalniami i elektrowniami, górnictwo wêgla stwarza nowe miejsca pracy
w firmach zaplecza technicznego, projektowego, naukowego i licznych jednostkach us³u-
gowych. Kopalnie wêgla kamiennego zatrudniaj¹ obecnie ponad 110 tys. pracowników,
a ca³a bran¿a wêgla kamiennego tworzy ³¹cznie oko³o 400 tys. pewnych stanowisk pracy.

Zatrudnienie w kopalniach wêgla brunatnego

Kopalnie i elektrownie opalane wêglem brunatnym, podobnie jak kopalnie wêgla ka-
miennego generuj¹ liczne, stabilne miejsca pracy. W tym momencie kopalnie zatrudniaj¹
oko³o 16 tys. pracowników nie licz¹c elektrowni opalanych tym paliwem, które daj¹
kolejnych 10 tys. miejsc pracy. Wp³yw ca³ej bran¿y wêgla brunatnego na liczbê miejsc pracy
szacuje siê obecnie na oko³o 100 tysiêcy osób.

P³atnoœci publiczno-prawne uiszczane przez kopalnie wêgla

W tabeli 3 i 4 przedstawiono zakres p³atnoœci publiczno-prawnych za lata 2006–2011.
Corocznie kopalnie te s¹ Ÿród³em oko³o 10 mld z³ przep³ywów do sfery publicznej, tak na
szczeblu skarbu pañstwa jak i jednostek samorz¹du terytorialnego. Wp³yw dzia³alnoœci
kopalñ wêgla na bud¿ety gmin jest zatem bardzo du¿y. Do samych bud¿etów gminnych
kopalnie kieruj¹ ponad 500 mln z³otych jako podatki i inne op³aty (w tym op³ata eksplo-
atacyjna na rzecz gmin). Najlepiej o tym œwiadczy wskaŸnik osi¹ganych dochodów bie¿¹-
cych na mieszkañca gminy. Najbogatsze gminy w Polsce to gminy górnicze. Rekordzist¹ jest
gmina Kleszczów, gdzie na jednego mieszkañca przypada 35 247 z³ dochodów bie¿¹cych.
Tak wysoki dochód pochodzi z dzia³alnoœci na jej terenie elektrowni i kopalni zag³êbia
be³chatowskiego. Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e we wszystkich gminach, na terenie których
dzia³aj¹ kopalnie wêgla, wskaŸnik ten jest znacznie wy¿szy od œredniego wskaŸnika na
terenie gmin dla ca³ej Polski (wy³¹czaj¹c miasta na prawach powiatu), który w 2009 roku
wyniós³ zaledwie 1208,15 z³. Równie¿ stopa bezrobocia w tych gminach jest ni¿sza od
œredniej krajowej.

Wielkoœæ corocznych op³at publiczno-prawnych odprowadzanych wy³¹cznie przez ko-
palnie wêglowe wynosi oko³o 10 mld z³, co œwiadczy o tym, ¿e ta ga³¹Ÿ przemys³u jest
wa¿nym sk³adnikiem gospodarki narodowej. Do tej sumy nale¿y dodaæ ca³y kompleks
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energetyczny, poniewa¿ kopalnie wêgla s¹ bezpoœrednio zale¿ne od elektrowni zasilanych
tym paliwem. Elektrownie zlokalizowane s¹ najczêœciej w najbli¿szej odleg³oœci od kopalñ,
przez co wspieraj¹ one tak¿e bud¿ety lokalnych jednostek samorz¹du terytorialnego. Dzia-
³alnoœæ ca³ego kompleksu górniczo-energetycznego jest równie¿ motorem rozwoju firm
zwi¹zanych z tym przemys³em oraz lokalnych przedsiêbiorstw, œwiadcz¹cych us³ugi dla
kopalñ czy elektrowni.

4. Mo¿liwoœci wydobycia wêgla kamiennego w Polsce

w I po³owie XXI wieku

Mo¿liwoœci produkcyjne polskich kopalñ wêgla kamiennego na I po³owê XXI wieku
s¹ bardzo z³o¿one tak pod wzglêdem udostêpnionych zasobów operatywnych, jak i te¿ mo¿-
liwoœci technicznych. Wyniki restrukturyzacji polskiego górnictwa przedstawiono w ta-
beli 5. Dane w niej zawarte w sposób jednoznaczny przedstawiaj¹ z³o¿one uwarunkowania
zwi¹zane ze zdolnoœci¹ wydobywcz¹ pozosta³ych 30 czynnych kopalñ. W czasie 20 lat, iloœæ
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TABELA 3. P³atnoœci publiczno-prawne uiszczone przez górnictwo wêgla kamiennego
w latach 2010–2011

TABLE 3. Public-low payments were paid by coal mines between 2010–2011

Tytu³ p³atnoœci
2010 r. 2011 r.

mln z³ % mln z³ %

Ubezpieczenia spo³eczne, zdrowotne 2 846,2 37,8 3 058,9 34,2

FP i FGŒP 195,8 2,6 209,8 2,3

PFRON 95,2 1,3 103,3 1,2

Podatek dochodowy od osób fizycznych 750,9 10,0 816,9 9,1

Podatek dochodowy od osób prawnych 396,5 5,3 760,7 8,5

Podatek od towarów i us³ug VAT 2 732,2 36,3 3 272,9 36,6

Wp³ata z zysku przez jednoosobowe spó³ki Skarbu Pañstwa 146,5 1,9 335,6 3,8

Op³aty i kary na narodowy i wojewódzkie FOŒiGW
(w tym op³ata eksploatacyjna na NFOŒiGW)

103,3 1,4 105,3 1,2

Podatki, op³aty i kary na rzecz gmin (w tym op³ata
eksploatacyjna na rzecz gmin)

266,2 3,5 285,3 3,2

Razem 7 532,8 100,0 8 948,7 100,0

�ród³o: Dubiñski 2012



15

TABELA 4. P³atnoœci publiczno-prawne uiszczone przez kopalnie wêgla brunatnego
w latach 2006–2008

TABLE 4. Public-low payments were paid by lignite mines between 2006–2008

Tytu³ p³atnoœci
2006 r. 2007 r. 2008 r.

mln z³ % mln z³ % mln z³ %

Ubezpieczenia spo³eczne, zdrowotne 277,4 26 283,7 27 257,3 22

FGŒP i FP 22,7 2 23,6 2 24,7 2

PFRON 11,8 1 11,9 1 12,2 1

Podatek od osób fizycznych 113,5 11 105,9 10 121,4 10

Podatek od osób prawnych 52,1 5 50,4 5 64,3 5

VAT 355,6 33 306,2 29 340,3 29

Wyp³ata z zysku przez jednoosobowe
Spó³ki Skarbu Pañstwa

3,4 0 7,6 1 21,0 2

Op³aty za korzystanie ze œrodowiska
(tym op³ata eksploatacyjna na rzecz
NFOŒ)

34,1 3 34,8 3 36,8 3

Podatki i op³aty na rzecz gmin
(w tym op³ata eksploatacyjna na rzecz
gminy)

206,9 19 216,2 21 240,7 20

Razem 1 077,5 100 1 040,3 100 1 181,7 100

�ród³o: Kasztelewicz i in. 2010

TABELA 5. Charakterystyka polskiego górnictwa wêgla kamiennego – techniczne i socjalne skutki
restrukturyzacji górnictwa

TABLE 5. Polish coal mining characteristics – technical and social effects of restructuring mining

WskaŸnik 1989 r. 1995 r. 2000 r. 2005 r. 2007 r. 2010 r. 2011 r.

Wydobycie wêgla [mln ton] 177,4 135,4 102,2 97,1 87,4 76,2 75,7

Zatrudnienie [tys. osób] 407 272 155 123 114 112 111

Liczba kopalñ [szt.] 70 63 42 33 31 31 30

Liczba aktywnych œcian [szt.] 861 415 183 130 127 116 112

Wydajnoœæ do³owa [ton/rdn] 3 957 4 869 6 635 8 011 7 911 6 543 7 066

Œrednia g³êbokoœæ eksploatacji [m] 524 557 614 662 650 700 705

�ród³o: Dubiñski 2012



kopalñ zmniejszy³a siê o 39, a tym samym drastycznie zmniejszy³a siê iloœæ aktywnych
œcian. Z ponad 860 czynnych œcian do dzisiaj pracuje zaledwie 112. W tym czasie wydo-
bycie zosta³o zredukowane o 100 mln ton, natomiast zatrudnienie zmniejszy³o siê o oko³o
300 tys. osób.

Bardzo skomplikowana sytuacja wystêpuje w kopalniach w zakresie wystarczalnoœci
zasobów na poziomach czynnych lub w ich budowie. Zasobów geologicznych wêgla
kamiennego Polska posiada bardzo du¿o. Wielkoœæ ta wynosi ponad 68 mld ton. Natomiast
zasoby bilansowe wynosz¹ ³¹cznie 45,0 mld ton. W polach zagospodarowanych jest obecnie
17,5 mld ton, a w polach niezagospodarowanych ponad 27,5 mld ton. Analizuj¹c zasoby
przemys³owe w polach zagospodarowanych wynik jest ju¿ ca³kiem odmienny; zasoby
przemys³owe wynosz¹ ponad 4,2 mld ton, operatywne ju¿ tylko 3,4 mld, a zasobów
w pok³adach do 2,0 m mi¹¿szoœci jest tylko nieca³e 2,0 mld ton. Oko³o po³owa kopalñ
posiada zasoby wystarczaj¹ce na kilkanaœcie lat dzia³alnoœci wydobywczej.

Wystarczalnoœæ zasobów operatywnych ogó³em wed³ug stanu na 31.12.2008 r. z przy-
k³adowym wydobyciem w poszczególnych kopalniach wêgla kamiennego w tym okresie
przedstawiono na rysunku 5 oraz w tabeli 6.
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Rys. 5. Wystarczalnoœæ zasobów operatywnych w kopalniach czynnych
�ród³o: Paszcza 2010

Fig. 5. R/P ratio of proven reserves in active mines
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TABELA 6. Stan zasobów operatywnych i wystarczalnoœæ tych zasobów w kopalniach czynnych

TABLE 6. Proven reserves and their R/P ratio in active mines

Lp. Kopalnia

Zasoby operatywne
stan na 31.12.2008 r.

Wydobycie
2008 r.

Wzstarcyalnoœæ
zasobów

operatywnych

tys. ton tys. ton/rok lat

1. KWK Knurów 56 041,0 2 453,3 23

2. KWK Soœnica-Makoszowy 119 759,0 4 574,0 26

3. KWK Szczyg³owice 66 741,0 1 829,1 36

4. KWK Bobrek-Centrum 84 374,0 2 785,6 30

5. KWK Piekary 19 573,0 1 979,9 10

6. KWK Halemba-Wirek 203 315,0 2 646,3 77

7. KWK Pokój 16 925,0 1 727,6 10

8. KWK Bielszowice 152 821,0 2 144,2 71

9. KWK Boles³aw Œmia³y 27 072,0 1 853,6 15

10. KWK Brzeszcze-Silesia 104 451,0 2 268,9 46

11. KWK Piast 151 571,0 4 441,0 34

12. KWK Ziemowit 63 403,0 4 838,6 13

13. KWK Chwa³owice 149 381,0 2 500,4 60

14. KWK Jankowice 130 976,0 2 898,2 45

15. KWK Marcel 37 155,0 2 795,9 13

16. KWK Rydu³towy-Anna 57 191,0 2 818,4 20

17. KWK Murcki 55 144,0 2 195,9 25

18. KWK Mys³owice-Weso³a 176 352,0 3 153,4 56

19. KWK Wieczorek 22 242,0 1 727,5 13

20. KWK Wujek 29 507,0 3 468,7 9

21. KWK Staszic 54 783,0 2 842,0 19

22. KWK Kazimierz-Juliusz Sp. z o.o. 5 025,0 666,8 8

23. KWK Borynia 32 466,0 1 834,7 18

24. KWK Jas-Mos 32 314,0 1 671,8 19

25. KWK Krupiñski 24 099,0 1 758,7 14

26. KWK Pniówek 87 786,0 3 064,6 29

27. KWK Zofiówka 108 296,0 2 430,4 45

28. KWK Budryk 244 412,0 2 879,3 85

29. KWK Bogdanka S.A. 255 000,0 5 576,6 46

30. PKW S.A. 352 427,0 5 573,7 63

31. Siltech 2 033,0 248,5 8

�ród³o: Paszcza 2010



W wyniku wyczerpywania siê zasobów operatywnych bêd¹ zamykane kolejne kopalnie.
Zamykanie kopalñ spowoduje ograniczenie zdolnoœci wydobywczej Polski w zakresie
wydobycia wêgla kamiennego w kolejnych dekadach XXI wieku. Sytuacja ta mo¿e byæ
zmieniona w wyniku radykalnej zmiany polityki rz¹dów w stosunku do górnictwa wêglo-
wego. Autor analizuj¹c obecn¹ politykê pañstwa w kwestii górnictwa – a szczególnie gór-
nictwa wêglowego – nie dostrzega sygna³ów, które by zmieni³y tê z³¹ sytuacjê. Szacunkowe
mo¿liwe iloœci wydobycia wêgla kamiennego przez polskie kopalnie wêgla kamiennego
w I po³owie XXI wieku Polsce przedstawiono na rysunku 6.

Z analizy danych dotycz¹cych wêgla kamiennego wynika ¿e:
� przewidywane wydobycie wêgla kamiennego w 2020 r. bêdzie siê kszta³towa³o poni¿ej

60 mln ton,
� w 2030 roku wydobycie wêgla bêdzie o ponad po³owê mniejsze ni¿ w roku 2010 i bêdzie

wynosi³o oko³o 40–45 mln ton,
� w dalszych dekadach mo¿liwoœci wydobycia bêd¹ dalej ulega³y zmniejszeniu,
� wystarczalnoœæ wêgla kamiennego to 40–50 lat,
� przed³u¿enie tego okresu bêdzie zale¿a³o od nowych inwestycji w czynnych kopalniach

i mo¿liwoœci wykorzystania zasobów po³o¿onych w polach niezagospodarowanych.
Decyzje o inwestycjach nale¿y podj¹æ ju¿ teraz, bowiem budowa nowej kopalni trwa

oko³o 12–15 lat, nowy poziom buduje siê od 7 do 10 lat, a nowy szyb 3–5 lat. Je¿eli nie
znajd¹ siê pieni¹dze na inwestycje, to pomimo posiadania znacznych zasobów wêgla,
mo¿liwoœci wydobycia z polskich kopalñ w ci¹gu kilkunastu lat drastycznie spadn¹. Skut-
kiem tego bêdzie koniecznoœæ importu wêgla do produkcji energii, co z kolei spowoduje
znaczny spadek poziomu samowystarczalnoœci energetycznej Polski.
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Rys. 6. Szacunkowe mo¿liwe iloœci wydobycia wêgla kamiennego przez polskie kopalnie w I po³owie XXI wieku
�ród³o: Kasztelewicz 2012

Fig. 6. Estimated possible coal production by Polish mines in the first half of the 21–st century



5. Mo¿liwoœci wydobycia wêgla brunatnego w Polsce

w I po³owie XXI wieku

Przysz³oœæ bran¿y wêgla brunatnego w Polsce jest bardzo z³o¿ona i zale¿y od wielu
uwarunkowañ. Stan zasobów przemys³owych w czynnych zag³êbiach wêgla brunatnego
w Polsce wed³ug stanu na 01.01.2012 r. wynosi tylko 1290 mln ton. W przypadku braku
zagospodarowania kolejnych z³ó¿ wydobycie wêgla brunatnego w Polsce bêdzie syste-
matycznie zmniejszane od pocz¹tku 2022 r. i definitywnie zakoñczy siê do 2045 r. Stan
zasobów przemys³owych wraz z zak³adanymi terminami zakoñczenia eksploatacji przed-
stawiono w tabeli 7.

TABELA 7. Stan zasobów przemys³owych wêgla brunatnego w kopalniach na 01.01.2012 r.,
na które obecnie kopalnie posiadaj¹ koncesje na wydobywanie

TABLE 7. Status of industrial resources of lignite in the mines on 01.01.2012,
which currently mines have licenses

Kopalnia
Stan zasobów przemys³owych na 01.01.2012 rok

(kopalnie na które posiadaj¹ koncesje na wydobywanie)
[mln ton]

Okres zakoñczenia dzia³alnoœci
przy obecnym poziomie wydobycia

[lata]

Adamów 40,8 2023

Be³chatów 789,1 2038

Konin 100,5 2025

Turów 348,7 2045

Sieniawa 1,4 2030

£¹cznie 1 280,5

�ród³o: Kasztelewicz 2012

Z przedstawionych danych jasno wynika, ¿e obecny poziom wydobycia wêgla bru-
natnego mo¿e byæ utrzymany tylko przez nastêpne 10 lat, tj. do 2022 r. W kolejnych latach
bêdzie ulega³ stopniowemu obni¿aniu, a¿ do ca³kowitego zakoñczenia jego eksploatacji po
2040 roku – rysunek 7. W naszym kraju rozpoznano ponad 150 z³ó¿ i obszarów wêglo-
noœnych, udokumentowano ponad 22 mld ton zasobów bilansowych i ponad 60 mld ton
w zasobach oszacowanych, a mo¿liwoœci wystêpowania tego paliwa w obszarach poten-
cjalnie wêglonoœnych ocenia siê na dalsze 140 mld ton. W czasie ostatnich lat Pañ-
stwowy Instytut Geologiczny na zlecenie Ministerstwa Œrodowiska dokona³ analizy i we-
ryfikacji 16 dokumentacji z³ó¿ wêgla brunatnego wed³ug obecnie obowi¹zuj¹cych kry-
teriów bilansowoœci (Kasiñski 2011). Na z³o¿ach tych w poprzednich dekadach zosta³y
wykonane geologiczne prace dokumentacyjne, a dokumentacje nie zosta³y opracowane
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Rys. 7. Scenariusz wydobycia wêgla brunatnego ze z³ó¿, na które kopalnie posiadaj¹ obecnie koncesje
�ród³o: Kasztelewicz 2012

Fig. 7. The scenario of extraction from lignite deposits for which mines now have licenses

Rys. 8. £¹czne maksymalne wydobycie wêgla brunatnego w kopalniach czynnych i w perspektywicznych
�ród³o: Kasztelewicz 2012

Fig. 8. The total maximum production of lignite in active and prospective mines
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lub opracowane, a nie zosta³y zatwierdzone. Wynikiem tych prac jest przyrost zasobów
bilansowych o ponad 8 mld ton. Ze wzglêdu na iloœæ, jakoœæ i dostêpnoœæ zasobów nale¿y
przyj¹æ, ¿e wêgiel brunatny mo¿e pe³niæ rolê strategicznego paliwa w polskiej energetyce
przez co najmniej 50, a nawet 100 lat.

Scenariusze rozwoju dzia³alnoœci górnictwa wêgla brunatnego w Polsce zak³adaj¹, ¿e
zostan¹ zagospodarowane kolejne z³o¿a, dziêki czemu mo¿e dojœæ do zwiêkszenia stopnia
wykorzystania wêgla brunatnego w przysz³oœci. Umo¿liwi to zagospodarowanie z³ó¿ sate-
lickich czynnych kopalñ oraz uruchomienie nowych z³ó¿ przedstawionych w tabeli 8.

Na rysunku 8 przedstawiono maksymalny wariant wydobycia wêgla brunatnego w Polsce
przy za³o¿eniu zagospodarowania z³ó¿ perspektywicznych: Legnica, Gubin, Z³oczew i Po-
niec-Krobia w nastêpnych dekadach XXI wieku.

6. Czynniki determinuj¹ce rozwój górnictwa wêglowego

w Polsce

Dokonuj¹c analizy obecnego stanu górnictwa wêglowego w Polsce nale¿y stwierdziæ, ¿e
kolejne ekipy rz¹dz¹ce nie traktuj¹ górnictwa i energetyki wêglowej jako narodowego
skarbu, ale tylko jako stan przejœciowy do niesprecyzowanej energetyki przysz³oœciowej.
Od szeregu dekad przez niektórych decydentów wêgiel uwa¿any jest przekleñstwo dla
Polski. Uwa¿aj¹, ¿e „inne” paliwa, a szczególnie energetyka niewêglowa zbawi nasz kraj!
Nie zastanawia ich stan energetyki œwiatowej oraz fakt, ¿e wszystkie kraje na œwiecie
w pierwszej kolejnoœci opieraj¹ energetykê na rodzimych surowcach. Niektórych znawców
tematyki energetycznej w Polsce nie przekonuje argument, ¿e ponad 40% energii elek-
trycznej na œwiecie produkuje siê z wêgla, a stan ten bêdzie ulega³ zmianie na plus. Nie
przemawia te¿ fakt, ¿e przez ostanie 10 lat wydobycie wêgla na œwiecie wzros³o o ponad
80%, a jedynie w Polsce zmala³o. Jak widaæ problem emisji CO2 nie jest wyznacznikiem
rozwoju górnictwa wêglowego dla œwiata, wiêc tym bardziej nie powinien byæ hamulcem
gospodarczym dla rozwoju tego górnictwa w naszym kraju.

Do dzisiaj nie ma jednoznacznych i przekonywuj¹cych dowodów, ¿e to emisja CO2
powoduje zmiany klimatu, a tym bardziej emisja spowodowana przez dzia³alnoœæ cz³owieka.
Wielu naukowców o znanych nazwiskach twierdzi, ¿e zmiany klimatyczne maj¹ swoje
naturalne cykle, niezale¿ne od cz³owieka i jego dzia³alnoœci, czego dowody mieliœmy wielo-
krotnie w geologicznej historii naszej planety, czêsto nie tak odleg³ej w czasie. Za emisjê CO2
na œwiecie odpowiada 207 krajów. Na kraje UE przypada oko³o 11~12%. Prawie 88% CO2
emituj¹ kraje, które nie tylko nie nale¿¹ do UE, czyli nie zostan¹ objête planowan¹ na rok 2020
dyrektyw¹ unijn¹ tzw. „3 × 20”, ale niektóre z nich (np. USA czy Chiny) nie ratyfikowa³y na-
wet protoko³u z Kyoto. Problem CO2 ju¿ dawno zosta³ przeniesiony z r¹k naukowców do r¹k
polityków, którzy wykorzystuj¹ go tylko i wy³¹cznie we w³asnym œwiecie gier politycznych,
a ochrona œrodowiska jest tylko narzêdziem do osi¹gniêcia partykularnych celów politycznych.
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6.1. Stan aktualnych prac nad zabezpieczeniem niezagospodarowanych
z³ó¿

Bardzo wa¿nym – wrêcz strategicznym – tematem dla górnictwa wêglowego jest zabez-
pieczenie niezagospodarowanych z³ó¿ przed zabudow¹ powierzchniow¹ dla przysz³ej eks-
ploatacji (Uberman 2011). Dokonuj¹c oceny zapisów dotycz¹cych miêdzy innymi zabezpie-
czenia z³ó¿ w najnowszym dokumencie rz¹dowym, tj. Polityce Energetycznej Polski do
2030 roku przyjêtym w 2009 roku nale¿y stwierdziæ, ¿e przyjêcie wymienionych dokumen-
tów poprzedzi³a wieloletnia dyskusja ró¿nych œrodowisk w Polsce. Wypracowane zapisy
stanowi¹ kompromis przeciwstawnych pogl¹dów, których adresatem dzia³añ mia³a byæ
strona rz¹dowa. Analizuj¹c realizacje poszczególnych zapisanych zadañ, niestety wynik jest
raczej skromny!

W zapisach „Polityki Energetycznej Polski do 2030 roku” w dokumencie (za³¹cznik nr 3)
pt. „Program dzia³añ wykonawczych na lata 2010–2012” podano tematy, które winny byæ
zrealizowane dla poprawy dzia³alnoœci górnictwa na czas obecny i w dalszej perspektywie.
Z dziewiêciu zapisów dotychczas zrealizowano tylko jeden punkt (punkt 5) mówi¹cy o zali-
czeniu z³ó¿ wêgla brunatnego do z³ó¿ bêd¹cych w³asnoœci¹ Skarbu Pañstwa (w³asnoœæ
górnicza) niezale¿nie od sposobu ich eksploatacji.

Natomiast z zapisów zadania pt.: „Identyfikacja krajowych zasobów strategicznych
wêgla kamiennego i brunatnego oraz ich ochrona poprzez ujêcie w planach zagospo-
darowania przestrzennego. Zabezpieczenie dostêpu do zasobów strategicznych poprzez
realizacjê przedsiêwziêæ inwestycyjnych, jako inwestycji celu publicznego o znaczeniu
ponadlokalnym” te¿ z terminem dzia³ania na rok 2010 – z szeœciu tematów – dotychczas
zrealizowano czêœciowo tylko jeden punkt (punkt 3), dotycz¹cy wprowadzenie do koncepcji
zagospodarowania przestrzennego kraju ochronê przed dalsz¹ zabudow¹ wskazanych z³ó¿
wêgla kamiennego i brunatnego o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeñstwa energetycz-
nego kraju. Z krótkiej analizy przedstawionych treœci dokumentów wynika obraz „osi¹g-
niêæ” w zakresie zabezpieczenia z³ó¿ kopalin dla przysz³ej eksploatacji. Obraz ten jest
bardzo pesymistyczny. Wieloletnie starania o ustawowe zabezpieczenie z³ó¿ udokumento-
wanych i perspektywicznych jest dalej na etapie pocz¹tkowym. Brak jest nawet rankingu
z³ó¿, które winny byæ zabezpieczone!

6.2. Wsparcie w³adzy wykonawczej na szczeblu lokalnym,
wojewódzkim i krajowym dla rozwoju górnictwa wêglowego

Nale¿y stwierdziæ, ¿e od szeregu lat nie ma w³aœciwej wêglowej polityki górniczej
w Polsce. Brak jest narodowego konsensusu, ¿e przez najbli¿sze dekady, górnictwo wêg-

lowe stanowi narodowy skarb i jest specjalnoœci¹ œwiatow¹ (Polska ma ma³o specjalnoœci
o marce œwiatowej, a jakoœæ polskiego górnictwa wêglowego jest t¹ uznawan¹ na ca³ym
globie). Brak jest stwierdzenia, ¿e górnictwo wêglowe zapewnia tani¹ i pewn¹ energiê
elektryczn¹ oraz generuje stabilne miejsca pracy, co w obecnym czasie kryzysów ekono-
micznych na œwiecie jest skarbem nieprzecenionym (ka¿dy kraj na œwiecie dba o w³asne
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miejsca pracy). Brak jednoznacznego stanowiska rz¹dz¹cych w naszym kraju, co do strate-
gicznej roli górnictwa wêglowego wyzwala ró¿ne pogl¹dy ju¿ na szczeblu gminnym, dalej
powiatowym i wojewódzkim. Efektem tego s¹ coraz czêstsze zdania na najwy¿szym szczeb-
lu krajowym, mówi¹ce o ograniczeniu czy wrêcz likwidacji polskiego górnictwa wêglo-
wego. S¹ ró¿ne teoretyczne „rozwa¿ania-marzenia” o zbawiennej energetyce odnawialnej,
gazowej czy atomowej. Górnictwo wêglowe nie jest przeciwne dywersyfikacji naszej
energetyki, ale nie mo¿na ulegaæ b³êdnej tendencji do pochopnego, nadmiernego inwesto-
wania w nowe, budowane od podstaw rodzaje energetyki, a tym samym likwidowania
najwiêkszych atutów sprawdzonej energetyki wêglowej. Niektóre kraje Unii Europejskiej
mia³y nadziejê na du¿e korzyœci biznesowe z energetyki OZE, ale szybko przekona³y siê, ¿e
tañsze i lepsze technologie zwi¹zane z energetyk¹ odnawialn¹ s¹ produkowane w Chinach,
a nie w innych w tych krajach. Przyk³adem s¹ firmy zwi¹zanych z energetyk¹ s³oneczn¹
w Niemczech i Czechach, które bankrutuj¹, poniewa¿ nie wytrzymuj¹ konkurencji tech-
nicznej i ekonomicznej z Chin. Dlatego mówienie w naszym kraju, ¿e wielkim biznesem
bêdzie zmiana „brudnej” energetyki wêglowej na „inn¹” jest du¿¹ manipulacj¹.

6.3. B³êdy w górnictwie – „dobrymi” przyk³adami dla przeciwników
górnictwa

Górnictwo wêglowe w przesz³oœci nie zawsze dba³o o w³aœciwe relacjê z otoczeniem.
Nie zawsze rekultywacja terenów pogórniczych by³a wykonywana w³aœciwie. Dziœ przeciw-
nicy pokazuj¹ te przyk³ady z lat siedemdziesi¹tych czy osiemdziesi¹tych ubieg³ego wieku
i mówi¹ o „brunatnej i czarnej zarazie” panuj¹cej w Polsce. S¹ to bardzo krzywdz¹ce
stwierdzenia, a brak jest na te „przymiotniki” reakcji ze strony rz¹du czy parlamentu.
Dodatkowo górnicy byæ mo¿e zbyt ma³o pokazuj¹ i rzadko chwal¹ siê dobrymi osi¹g-
niêciami w zakresie ochrony œrodowiska. W wiêkszoœci podrêczników szkolnych mówi¹-
cych o energii pochodz¹cej z wêgla znajduj¹ siê stwierdzenia dotycz¹ce tylko degradacji
otoczenia przyrodniczego. Aktualnie du¿ym problemem dla rozwoju górnictwa wêglowego
jest negatywne postrzeganie przez spo³eczeñstwo dzia³alnoœci górniczej, dzia³alnoœci koja-
rzonej z niszczeniem gleby, powoduj¹cej znaczne szkody w krajobrazie, zanieczyszczaj¹cej
wody itd. W³aœnie w takich sytuacjach, prawid³owe prowadzenie rekultywacji, dostosowane
do potrzeb lokalnych spo³ecznoœci, mo¿e byæ szans¹ na zmianê tego wizerunku. Zarówno
górnictwo polskie, jak i europejskie mo¿e poszczyciæ siê wieloma przyk³adami znakomicie
przeprowadzonych rekultywacji i rewitalizacji terenów pogórniczych. S¹ one jednak ma³o
znane spo³eczeñstwu. Faktem jest te¿ ma³a mobilizacja œrodowisk górniczych w ró¿nych
wyborach tak do lokalnych samorz¹dów, parlamentu krajowego czy europejskiego. Skut-
kuje to obecnie brakiem górniczych przedstawicieli w tych gremiach. Nale¿y prowadziæ
wyjaœnienia i propagowaæ górnictwo i energetykê wêglow¹ na ró¿nych forach. Dla tego celu
powinno siê zjednoczyæ wspólne wysi³ki, tak przez górników wêgla kamiennego i brunat-
nego jak i energetyków tych paliw. Cel jest jeden – budowanie przychylnoœci w spo³e-
czeñstwie, jak i u rz¹dz¹cych w kraju oraz na arenie UE.
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6.4. Polityka unijnej dekarbonizacji jest dla naszego kraju wyzwaniem
bardzo trudnym i kosztownym

Niezrozumia³ym jest, ¿e nasz kraj przyjmuj¹c Pakiet Klimatyczny w 2008 roku nie
posiada³ opracowañ pokazuj¹cych skutki przyjêcia tego dokumentu dla krajowej gos-
podarki. Fakt ten jest jeszcze bardziej bolesny, gdy¿ w 2011 roku tj. roku, w którym UE
rozpoczê³a nak³anianie do przyjêcia Road Map 2050, rz¹d Polski, cz³onkowie krajowego
czy europejskiego parlamentu nie posiadali i nie posiadaj¹ takiego opracowania. Gdyby nie
opracowania organizacji pozarz¹dowych pokazuj¹ce ogromne negatywne skutki dla Polski
przyjêcia tych dokumentów unijnych, to prawdopodobnie Polska nie zawetowa³aby unij-
nych propozycji dekarbonizacji polskiej gospodarki. Wed³ug szacunków (przy niepe³nym
rozeznaniu co do kosztów) na sumaryczne koszty dekarbonizacji bêd¹ siê sk³adaæ koszty
zarówno dro¿szych technologii produkcji energii elektrycznej, jak i koszty zakupów upraw-
nieñ emisyjnych (w porównaniu do polityki bez redukcji CO2). Powy¿sze koszty bêd¹
skutkowa³y znacznym zwiêkszeniem jednostkowych kosztów produkcji energii elektrycz-
nej, a tym samym kosztów produkcji towarów i us³ug w Polsce. Skutki tej polityki bêd¹
rujnuj¹ce dla polskiej gospodarki i bud¿etów domowych, co pokazuj¹ wyniki analiz KIG
oraz najnowsze opracowania KE. Mechanizmy kompensacyjne, proponowane przez UE,
które mia³y ograniczaæ koszty wdro¿enia Pakietu klimatycznego dla Polski nie dzia³aj¹
i dalsze zaostrzanie redukcji w obecnej sytuacji nie ma ¿adnego racjonalnego uzasadnienia.
Skutki unijnej polityki dekarbonizacji dla Polski w liczbach przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co
(Jankowski 2012):
� nast¹pi spadek PKB o 5% w roku 2020 i 10–12% w latach 2030–2050 w porównaniu do

scenariuszy bez polityki klimatycznej;
� wyst¹pi wzrost udzia³u kosztów energii w bud¿etach co najmniej po³owy gospodarstw

domowych z poziomu 12% do 14–15% w okresie 2020–2050 roku;
� nast¹pi zagro¿enie rentownoœci produkcji 10 dzia³ów przemys³u zatrudniaj¹cych

800 tys. pracowników i wytwarzaj¹cych 70 mld z³ wartoœci dodanej;
� wyst¹pi wzrost nak³adów inwestycyjnych w energetyce o 330–360 mld z³ w okresie do

roku 2050;
� nast¹pi wzrost kosztów wytwarzania energii o 12–30 mld z³ rocznie w okresie 2030–2050;
� wyst¹pi wzrost kosztów zakupu uprawnieñ emisyjnych od 11 mld z³ w roku 2020 do

40–67 mld z³ rocznie w latach 2030–2050;
� nast¹pi prawie trzykrotny wzrost hurtowych cen energii elektrycznej i ponad trzykrotny

wzrost cen ciep³a sieciowego w okresie 2010–2050 (oko³o dwukrotnie wy¿szy ni¿
w scenariuszach bez polityki klimatycznej).
Polityka klimatyczna UE ma wp³yw nie tylko na górnictwo wêglowe i energetykê opart¹ na

tym paliwie, ale te¿ na inne energoch³onne bran¿e. Energoch³onnoœæ polskiej gospodarki jest
oko³o 2,5 do 3 razy wiêksza ni¿ w krajach wysoko rozwiniêtych, dlatego wp³yw tej polityki, tj.
podwy¿szenie cen energii elektrycznej po wprowadzeniu nowych technologii ograniczania
emisji CO2 czy zakupie praw do emisji, wp³ynie na podwy¿szenie kosztów produkcji wielu
produktów w szeregu bran¿. Podwy¿ki te przy istniej¹cym kryzysie gospodarczo-finansowym
wp³yn¹ na obni¿enie konkurencyjnoœci wytwarzania produktów w niektórych pañstwach
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europejskich, a w tym szczególnie w gospodarce polskiej. Ten stan mo¿e spowodowaæ
za³amanie krajowej gospodarki w nastêpnych dekadach XXI wieku (zagro¿enie rentownoœci
produkcji 10 dzia³ów przemys³u i emigracja produkcji poza granice Polski) i znaczne uza-
le¿nienie od surowców energetycznych i energii spoza granic naszego kraju.

Podsumowanie

Polskie górnictwo wêgla kamiennego i brunatnego reprezentuje œwiatowy poziom. To
jedna z najlepszych specjalnoœci gospodarczych jakie Polska posiada. Polskie górnicze
uczelnie techniczne, instytuty naukowe i projektowe oraz fabryki zaplecza technicznego
ze swoimi technologiami i maszynami znane s¹ na ca³ym œwiecie. Polska jako jeden z nie-
licznych krajów na œwiecie posiada wszystkie atuty do kontynuacji wydobycia wêgla, czy
nawet – jak w przypadku wêgla brunatnego – podwojenia jego wydobycia w okresie
nastêpnych 20–30 lat. Zasoby wêgla, te zagospodarowane i niezagospodarowane, stanowi¹
bardzo cenny skarb, a nie przekleñstwo dla gospodarki Polski.

Bran¿a górnictwa wêglowego, wydobywaj¹c obecnie 76 mln ton wêgla kamiennego
i 60 mln ton wêgla brunatnego zapewnia – dziêki produkcji z tego paliwa energii elek-
trycznej – niezale¿noœæ energetyczn¹, daj¹c jednoczeœnie ponad 150 tys. miejsc pracy.
Przeliczaj¹c powy¿sze wyniki na liczbê zatrudnionych w firmach zaplecza technicznego
i us³ugach – to górnictwo wêglowe daje zatrudnienie dla ponad 500 tys. pracowników.

Górnictwo wêgla kamiennego i brunatnego mo¿e i powinno byæ przez wiele dekad
XXI wieku gwarantem energetycznym Polski, a z paliwa tego mo¿na dalej produkowaæ
najtañsz¹ energiê elektryczn¹, nie tylko teraz, ale równie¿ i w przysz³oœci. „Nagonka” na
wêgiel, która ma miejsce oraz stwierdzenia typu: „brunatny” lub „czarny nowotwór” s¹ nie
na miejscu, a fakt niedocenienia roli tego surowca w przysz³oœci kraju, zupe³nie niezro-
zumia³y. W polemice z nagonk¹ na górnictwo wêglowe ze strony organizacji ekologicznych,
samorz¹dowych czy innych grup nacisku nie ma oficjalnego stanowiska ze strony osób
odpowiedzialnych za politykê gospodarcz¹. Temat bezpieczeñstwa energetycznego Pol-

ski winien byæ poza podzia³ami politycznymi. Za bezpieczeñstwo energetyczne odpowie-
dzialne s¹ firmy górniczo-energetyczne, ale na równi z nimi odpowiedzialna jest te¿ w³adza
ustawodawcza jak i wykonawcza, na poziomie gminnym, wojewódzkim czy krajowym.
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Zbigniew KASZTELEWICZ

Pros and cons of coal mining in Poland

Abstract

Resources of energetic raw materials are the most important energy carriers in the 21–st century.
They allow for the development of the modern world, European and Polish. There is no doubt, if
countries exploited their own resources, they would be economically independent and enjoy energy
security. Presently, energy resources can be treated as a unique kind of weapon, a geopolitical
instrument of commodity-rich countries.

Global coal production has reached the level of 7 billion tones, having doubled in the last 20 years.
In the same time period, Poland has reported a reduction in coal production of about 50% to the level of
76 million tones. Global brown coal production is over 1 billion tones. In our country, production has
fallen from 70 to 60 million tonnes over this period of time. Although large resources, the data show
that Poland is the only country reducing coal production. Poland, a country which was a coal exporter,
is becoming a permanent coal importer. Although domestic large resources, the national economy has
imported more than 15 millions tones of coal per year. Meanwhile, global predictions suggest that
worldwide coal production will double before 2030. Nowadays, 41% of global energy is based on
coal, and this share will increase to 44%.

KEY WORDS: coal and lignite, prediction of coal production, conditions of development
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