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Streszczenie 
Jedną z perspektywicznych metod wykorzystania węgla, a głównie jego zasobów nie nadających się 

do eksploatacji metodami tradycyjnymi jest podziemne zgazowanie. Pozwala ono na uzyskiwanie energii 
zawartej w węglu in situ, a tym samym uniknięcie ryzyka zagrożenia zdrowia i bezpieczeństwa człowieka 
– nieodłącznych przy eksploatacji tradycyjnej. W Polsce, prawie we wszystkich obszarach górniczych, 
zalegają partie pokładów węgla, których eksploatacji zaniechano z przyczyn  techniczno-ekonomicznych, 
czy też ze względów bezpieczeństwa. 

W artykule przedstawiono szacunki zasobów węgla kamiennego, z rozbiciem na poszczególne 

kopalnie, aktualnie niedostępnych, a mogących stanowić bazę surowcową do procesu zgazowania. 
Szczegółowej analizie poddano węgle typu 31 charakteryzujące się dużą zawartością części lotnych oraz 
bardzo małą zdolnością spiekania lub jej brakiem. W kolejnym artykule analizą przydatności pod kątem 
podziemnego zgazowania zostaną objęte wszystkie typy węgli. 

Prezentowany artykuł jest pierwszym z cyklu artykułów dotyczących wielu aspektów podziemnego 
zgazowania węgla. 

Balance of resources for underground gasification of coal in Poland 

Abstract 
Underground gasification is one of the prospective methods of coal utilisation, and mainly of its 

resources unsuitable for mining using conventional methods. This method makes it possible to obtain 
energy contained in the ‘in situ’ coal, and thereby to avoid the risk for human health and safety, which are 
inherent in the traditional mining. In Poland, nearly in all mining areas there are parts of coal seams, the 
mining of which has been abandoned due to technical and economic reasons or the reasons of safety. 

The paper presents the estimations of coal reserves, divided into individual mines, currently inacces-
sible, and potentially being a raw material base for the process of gasification. Analysed in detail were the 

coals of type 31, i.e. the coals characterised by a high content of volatile matter and very low capability  
of sintering or its lack. The next paper will present the analyses of all types of coal in view of under-
ground gasification. 

The presented paper is the first of the cycle of papers relating to many aspects of underground 
gasification of coal. 

WPROWADZENIE 

W gospodarce światowej w ostatnich latach zarysowuje się tendencja powrotu do 

paliw kopalnych jako podstawy systemu energetycznego. W związku z tym, że ponad 

połowa zasobów stałych paliw kopalnych Europy znajduje się na obszarze Polski, jest 
możliwe potraktowanie polskiego węgla, również aktualnie niedostępnego, jako 

przyszłej europejskiej bazy energetycznej i zwiększenie tym samym bezpieczeństwa 

energetycznego kontynentu. 
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Węgiel jest paliwem, które przy stosunkowo niewielkiej cenie jest w stanie za-

pewnić bezpieczeństwo energetyczne, a jego stosowanie w przyszłości w znacznej 

mierze jest uzależnione od odpowiednich technologii umożliwiających zmniejszenie 
negatywnego wpływu jego spalania na środowisko. Wykorzystując obecnie opraco-

wane technologie można radykalnie zmniejszyć emisję szkodliwych cząstek i gazów 

do atmosfery. Technologie te mogą również zapewnić w przyszłości możliwość 
produkcji wodoru, na przykład w procesie podziemnego zgazowania węgla (PZW), 

gdyby zaistniała konieczność zaspokojenia wzrastających potrzeb energetycznych. 

Wyzwaniem w chwili obecnej są działania, zgodnie z którymi zagadnienia bezpie-

czeństwa energetycznego (i środowiskowego) będą włączone w proces decyzyjny, 
szczególnie w zakresie przyszłych inwestycji w górnictwie. Jeżeli to zostanie 

dokonane, rola węgla – dostępnego i pewnego źródła energii – będzie nadal znacząca 

w zapewnieniu dostaw energii w Europie, z uwzględnieniem rozwoju nowoczesnych 
technologii i wymagań ochrony środowiska (Kowol 1997). 

Zgazowanie węgla powinno być częścią strategii rozwoju polskiego sektora pali-

wowo-energetycznego oraz działań z zakresu restrukturyzacji górnictwa i przemysłu 

ciężkiego. Należy podkreślić, że zadań związanych ze zgazowaniem stałych paliw 
kopalnych nie można oddzielić od konieczności rozwijania technologii sekwestracji 

dwutlenku węgla i ochrony środowiska na obszarach wydobywania i przetwarzania 

kopalin. 
Wiele polskich kopalń ma duże zasoby węgla kamiennego, których eksploatacji 

zaniechano z przyczyn  techniczno-ekonomicznych  lub ze względów bezpieczeństwa 

pracy. Do zasobów tych można zaliczyć partie węgla leżące w strefach zaburzeń 
tektonicznych, pozostawionych półkach bezpieczeństwa, obszarach perspektywicz-

nych i górniczo niezagospodarowanych, jak również w pokładach cienkich lub o dużej 

zawartości substancji mineralnej i siarki. Tylko niektóre z tych zasobów mogą zostać 

efektywnie wykorzystane metodą podziemnego zgazowania, wpływają na to przyczy-
ny techniczno-technologiczne, a także geologiczno-górnicze (np. znaczny dopływ 

wód, skomplikowana makro- i mikrotektonika, duża skłonność do zawału stropu itp.) 

zaburzające ciągłość i utrudniające sterowanie procesem zgazowania. Stąd wypływa 
konieczność zbilansowania potencjalnych zasobów do podziemnego zgazowania 

węgla (PZW) na podstawie ściśle sprecyzowanych kryteriów. 

Wstępnymi, aczkolwiek niezbędnymi działaniami, w pracach nad technologią 
zgazowania węgla kamiennego są: 

 dobór kryteriów decydujących o praktycznej przydatności pokładów węgla do 

zgazowania, 

 ocena, na podstawie przyjętych kryteriów, perspektywicznych pokładów do 

podziemnego zgazowania, 

 określenie zasobów węgla kamiennego, z podziałem na poszczególne kopalnie, 

mogących stanowić bazę surowcową procesu zgazowania. 

Spośród kryteriów wyboru pokładów do podziemnego zgazowania (Jaskulski, 

Rabsztyn 1982) najważniejsze są czynniki naturalne. 

Przydatność pokładów węgla do zgazowania może być określana zespołem kryte-
riów obejmujących między innymi: typ i własności fizykochemiczne węgla, głębokość 



Górnictwo i Środowisko 

 79 

zalegania, grubość i kąt nachylenia pokładu węgla, rodzaj i szczelność górotworu, 
warunki hydrogeologiczne, tektonikę złoża, wielkość zasobów, obecność metanu  
w złożu, warunki infrastruktury na powierzchni. 

Analiza i usystematyzowanie, zgodnie z powyższymi kryteriami, polskich zaso-

bów węgli niedostępnych do eksploatacji metodami klasycznymi umożliwi opracowa-

nie bazy danych krajowych zasobów przeznaczonych do podziemnego zgazowania. 

1. ANALIZA BAZY ZASOBOWEJ W POLSCE 

Potencjalne zasoby węgla kamiennego (Raport… 2003; Sprawozdania z działal-

ności statutowej GIG 2001, 2002,) dotyczą zasobów zagospodarowanych w kopal-

niach czynnych, jak również zasobów i pokładów węgla położonych w rejonach 
niezagospodarowanych górniczo, w rejonach projektowanej eksploatacji, a także 

nieeksploatowanych pokładów węgla w rejonach istniejących kopalń. Wielkości 

zasobów węgla w Polsce, według stanu na 31.12.2001 rok, zestawiono w tablicy 1. 

Tablica 1. Zasoby węgla w Polsce według stanu na 31.12.2001 rok (Bilans Zasobów Kopalin i Wód Podziemnych  
w Polsce, 2002) 

Złoża 

Zasoby, mln Mg 

geologiczne bilansowe przemysłowe operatywne 

pozabilansowe 

grupa „a” 
grupa „b” 

W Polsce ogółem 75865 45900 7503 4479,1 
17998 
11967 

Zagospodarowane (bez 
kopalń samodzielnych) 

26326 14206 6505 4479 
5185 
6935 

Niezagospodarowane  46712 29885 7 – 
11940 
4887 

 
Kwalifikacja zasobów geologicznych kopaliny w złożu, określona na podstawie 

dokumentacji geologicznej, z podziałem na zasoby bilansowe i pozabilansowe nie jest 

prowadzona na zasadzie ekonomicznej kwalifikacji zasobów i nie potwierdza 

ustalonych zasobów, mogących być przedmiotem zagospodarowania. Na etapie 
Projektu Zagospodarowania Złoża z uwzględnieniem rachunku ekonomicznej 

efektywności eksploatacji oraz kryteriów przemysłowości ustalanych dla każdego 

złoża, określa się zasoby przemysłowe oraz zasoby nieprzemysłowe (rys. 1). Zasoby 
przemysłowe węgla kamiennego są to takie zasoby, które ze względu na: 

 grubość pokładów, 

 głębokość zalegania pokładów, 

 parametry jakościowe węgla, 

 geologiczno-górnicze warunki występowania w złożu, 

 możliwości techniczne kopalń, 

mogą być zakwalifikowane do wydobycia. 
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Rys. 1. Schemat klasyfikacyjny zasobów węgla kamiennego (Darski, Kicki, Sobczyk 2001) 

Fig. 1. Scheme of classification of hard coal resources (Darski, Kicki, Sobczyk 2001) 

W złożach kopalń czynnych możliwe jest zagospodarowanie około 46,8% zaso-

bów bilansowych, tzn. 6 505,1 mln Mg zasobów przemysłowych. 
Zasoby nie wydobyte, stanowiące różnicę między ustalonymi (wydobytymi) za-

sobami przemysłowymi a zasobami, które pozostaną w złożu wskutek braku możliwo-

ści ich wydobycia, to tzw. straty eksploatacyjne i pozaeksploatacyjne. Straty te są 

nieuniknione i wynikają z aktualnych możliwości technicznych eksploatacji, warun-
ków geologiczno-górniczych. 

Z analizowanych danych wynika, że w Polsce zostało udokumentowanych 75 865 

mln Mg zasobów geologicznych węgla kamiennego, w tym 26 326 mln Mg  
w złożach zagospodarowanych górniczo. Są to zasoby, z których aktualnie tylko część 

spełnia kryteria bilansowości, wprowadzone przepisami Prawa geologicznego  

i górniczego z 1994 roku, a więc mogą być podejmowane w stosunku do nich decyzje 

o eksploatacji. 
Zasoby spełniające kryteria bilansowości stanowią 45 900 mln Mg. Pozostałe 

29 965 mln Mg to zasoby pozabilansowe, tj. zasoby, które w obecnych warunkach 

technicznych i ekonomicznych kraju nie mogą być eksploatowane. Przewiduje się 
jednak, zgodnie z przepisami prawa geologicznego i górniczego (Prawo geologiczne  

i górnicze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku), że będą mogły one być eksploatowane 

w przyszłości w wyniku postępu technicznego, zmian gospodarczych, organizacyj-
nych, administracyjnych, inwestycji itp. Ilość tych zasobów na dzień 31.12.2001 roku 
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wynosiła 29 965 mln Mg, w tym w złożach zagospodarowanych 13 148 mln Mg.  

W grupie tej na uwagę zasługują zasoby pozabilansowe grupy „b” spełniające kryteria 

bilansowości pokładów węgla, które jednak nie mogą być eksploatowane ze względu 
na trudne warunki geologiczno-górnicze zalegania złoża, trudne warunki eksploatacji, 

ochronę obiektów powierzchniowych i podziemnych. 

Ostateczną ilość zasobów – około 4479,7 mln Mg węgla – tzw. zasoby operatyw-
ne, które zostaną wydobyte, stanowić będzie różnicę między ustalonymi zasobami 

przemysłowymi a zasobami, które pozostaną w złożu wskutek braku możliwości ich 

wybrania czyli tzw. stratami w zasobach. Straty, w ilości 20 254 mln Mg, stanowią 

średnio około 30% zasobów przemysłowych. 
Zasoby te pozostają w złożu i w dalszym ciągu są to zasoby węgla, które, jeżeli 

nie w całości, to przynajmniej w znacznej części mogą stanowić w przyszłości bazę 

zasobów do wykorzystania. 
Analiza zmian zachodzących w ilości zasobów bilansowych węgla wykazała, że 

do 1990 roku ilość ta wzrastała lub następowały nieduże jej ubytki wynikające  

z eksploatacji oraz przekwalifikowań zasobów bilansowych do pozabilansowych 

grupy „b”. Od 1990 roku następuje jednak znaczący ubytek zasobów bilansowych, 
przy niewielkim tylko przyroście zasobów pozabilansowych grupy „b”. Do końca 

2001 roku ubyło aż około 19 610 mln Mg zasobów bilansowych, tj. 30%, w tym ze 

złóż kopalń czynnych 12 929 mln Mg, co stanowi około 55% zasobów w stosunku do 
wykazywanych w 1990 roku. Przyczyną tak znacznych ubytków tych zasobów były: 

zmiana kryteriów bilansowości, ograniczenie głębokości dokumentowania zasobów 

bilansowych do głębokości 1000 m, skreślenie zasobów z ewidencji oraz likwidacja 
kopalń. 

Podkreślić jednak należy, że zasoby te w dalszym ciągu, pomimo dokonanych 

zmian na podstawie kryteriów aktualnych możliwości technicznych, organizacyjnych, 

administracyjnych i środowiskowych eksploatacji, są zasobami, które w znacznej 
części mogą stanowić w przyszłości bazę zasobów do wykorzystania. Konieczna jest 

jednak bezwzględna ich ochrona oraz ustalenie jednoznacznych kryteriów ich oceny. 

2. KRYTERIA KWALIFIKACJI POKŁADÓW WĘGLA DO PODZIEMNEGO 

ZGAZOWANIA 

Pokłady zakwalifikowane do podziemnego zgazowania powinny charakteryzo-

wać się odpowiednimi parametrami jakościowymi węgla, własnościami fizyko-
chemicznymi, grubością, głębokością zalegania pokładów oraz warunkami panujący-

mi w górotworze. Główne kryteria wybrane do oceny przydatności pokładów węgla 

do podziemnego zgazowania zamieszczono w tablicy 2. 

Poniżej przedstawiono przegląd obszarów górniczych kopalń z terenu GZW pod 
względem przydatności zasobów węgla do podziemnego zgazowania. W pierwszym 

kroku, jako najbardziej przydatny do podziemnego zgazowania, przyjęto typ węgla 31 

charakteryzujący się dużą zawartością części lotnych oraz bardzo słabą zdolnością 
spiekania lub jej brakiem. W kolejnym artykule analizą przydatności pod kątem 

podziemnego zgazowania zostaną objęte wszystkie typy węgli. 
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Tablica 2. Kryteria kwalifikacji węgla do podziemnego zgazowania 

Kryterium kwalifikacji Charakterystyka kryterium 

Typ węgla od płomiennego do antracytu 

Własności fizykochemiczne węgla duża zawartość części lotnych, bardzo słaba zdolność spiekania lub jej brak 

Głębokość zalegania  wzrost kosztów wytworzonego gazu wraz ze wzrostem głębokości 

Grubość pokładu powyżej 1 m 

Kąt nachylenia pokładu węgla dowolny 

Rodzaj i szczelność górotworu zwięzłość i szczelność górotworu, grubość i litologia górotworu–nadkład w-w 
słaboprzepuszczalnych (gliny, iły, iłołupki) 

Warunki hydrogeologiczne brak szczelin, uskoków, warstw wodonośnych, zbiorników wodnych 
powodujących dopływ wód 

Tektonika złoża jednorodność złoża (brak szczelin, uskoków) 

Wielkość zasobów kryterium opłacalności 

Obecność metanu w złożu zagrożenie gazowe 

Warunki infrastruktury brak zabudowy  

 

Wykaz kopalń GZW zawierający w swoich zasobach typ węgla 31 przedstawiono 
w tablicy 3. Nie uwzględniono w niej kopalń: „Bytom II”, „Kazimierz Juliusz”  

i „Piekary” przeznaczonych do likwidacji do 2020 roku. 

Tablica 3. Zestawienie zasobów bilansowych, przemysłowych i operatywnych (stan na 31.12.2001) 

Kopalnia 
Typ  

węgla 

Zasoby 
bilansowe  

tys. Mg 

Wskaźnik 
wykorzystania 

zasobów 

bilansowych 

Zasoby 
przemysłowe 

tys. Mg 

Zasoby 
operatywne 

tys. Mg 

Zasoby 
operatywne wg 

typów 31–33  

tys. Mg 

Zasoby 
operatywne 
wg typu 31 

% 

Murcki 31–34 476 723 0,49 235 841 165 030 165030 100 

Staszic 31–33 609348 0,58 355107 227050 224400 98,83 

Centrum 31–32 151718 0,46 69398 41400 41400 100 

Chwałowice 31–34 868343 0,38 330113 248300 226300 91,14 

Halemba 31–36 573235 0,6 342796 230000 17500 7,61 

Janina 31–33 1738851 0,7 1212615 861400 861400 100 

Jankowice 31–34 283929 0,73 225027 149900 111900 74,65 

Silesia 31–34 464130 0,55 253749 193600 177400 91,63 

Ziemowit 31–33 980825 0,33 327217 186700 186700 100 

Razem 6147102  3351863 2303380 2012030  

 

Z analizy powyższego zestawienia zasobów przemysłowych i operatywnych  

wynika, że z ogólnej liczby 3 351 863 tys. Mg zasobów zakwalifikowanych do 
eksploatacji możliwe jest wydobycie 2 012 030 tys. Mg zasobów (typ 31–33), co 

stanowi około 60% zasobów przemysłowych. Pozostająca w złożu „resztka” węgla  

w obszarach czynnych pól eksploatacyjnych wynosząca 1 048 483 tys. Mg może 

dodatkowo stanowić bazę do projektów przyszłego zgazowania węgla. 
Znacząca ilość zasobów przygotowana do eksploatacji tradycyjnymi technikami 

znajduje się poza poziomami czynnymi i w budowie. W przypadku niektórych kopalń 

stanowi to duży procent istniejących zasobów operatywnych („Silesia” – 76,03, 
„Murcki” – 82,35, Janina – 87,02) węgli typu 31–33, możliwych w przyszłości do 

eksploatacji, nie tylko metodami konwencjonalnymi. 
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Tablica 4. Zestawienie zasobów operatywnych w poziomach czynnych, w budowie oraz poza poziomami czynnymi 
 i w budowie (stan na 31.12.2001) 

Kopalnia 
Typ  

węgla 

Zasoby 
operatywne 

tys. Mg 

Zasoby 
operatywne 
wg typów  

31–33  

tys. Mg 

Zasoby 
operatywne  

(w poziomach 
czynnych  

i w budowie)  
tys. Mg 

Zasoby 
operatywne 

(w poziomach 
czynnych  

i w budowie) 
% 

Zasoby 
operatywne (poza 

poziomami 
czynnymi  

i w budowie)  
tys. Mg 

Zasoby 

operatywne 
(poza 

poziomami 
czynnymi  

i w budowie) 
% 

Murcki 31–34 165 030 165030 29210 17,7 135820 82,3 

Staszic 31–33 227050 224400 212940 93,78 14100 6,22 

Centrum 31–32 41400 41400 41400 100 0 0 

Chwalowice 31–34 248300 226300 131100 528 7200 47,2 

Halemba 31–36 230000 17500 230000 100 0 0 

Janina 31–33 861400 861400 111800 12,98 749600 87,02 

Jankowice 31–34 149900 111900 60100 49,09 89800 50,91 

Silesia 31–34 193600 177400 46400 23,97 147200 76,03 

Ziemowit 31–33 186700 186700 154800 82,91 31900 17,09 

Razem 2303380 2012030 1017750  1175620  

 

Należy podkreślić, że na podstawie powyższej analizy ilości zasobów operatyw-
nych nie można określić wielkości całej bazy zasobów, mogących w przyszłości 

stanowić ogólną ilość zasobów możliwych do zagospodarowania różnymi technikami, 

w tym techniką zgazowania. 

Badania nad technikami zgazowania węgla, prowadzone na świecie, dowodzą,  
że zgazowaniu mogą być poddawane wszystkie typy węgli, od płomiennego do 

antracytu. 

W związku z powyższym jest wskazane przytoczenie danych o zasobach geolo-
gicznych, mogących w odległym czasie stanowić znaczną bazę zasobową dla nowych 

technik pozyskiwania energii. I tak, oprócz zasobów zagospodarowanych górniczo, 

będących przedmiotem eksploatacji węgla w kopalniach czynnych, w Polsce istnieją 

zasoby geologiczne niezagospodarowane, które wynosiły: 

 44 698 mln Mg w 2001 roku, 

 46 681 mln Mg w 2002 roku. 

W ramach tych zasobów (niezagospodarowanych) mieszczą się: 

 zasoby złóż perspektywicznych, 

 zasoby złóż rezerwowych, 

 zasoby złóż, w których zaniechano eksploatacji z powodu likwidacji kopalń. 

Zasoby niezagospodarowane, jak również zasoby pozostające w likwidowanych 

kopalniach mogą również stanowić bazę dla procesów uzyskiwania energii z węgla 
kamiennego pod ziemią. Każdemu takiemu projektowi towarzyszyć musi bardzo 

dokładne rozpoznanie złoża, warunków panujących w górotworze oraz analiza 

ekonomiczna. 
Charakterystyka zasobów węgla w podziale na złoża zagospodarowane i nie-

zagospodarowane w wybranych kopalniach GZW została przedstawiona w ta -

blicach 5–8. 
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Tablica 5. Zasoby węgla w Polsce 

Okres czasu 
lata 

Zasoby węgla, mln Mg 

geologiczne bilansowe 
pozabilansowe 

przemysłowe 
„a” „b” 

2001 75865 45900 17998 11967 7503 

2002 73566 44084 17636 11846 7381 

Tablica 6. Zasoby węgla kamiennego w Polsce w złożach zagospodarowanych i niezagospodarowanych górniczo 

Okres czasu 
lata 

Złoża 
Zasoby, mln Mg 

geologiczne bilansowe pozabilansowe przemysłowe 

2001 zagospodarowane 29184 16045 13139 7496 

niezagospodarowane 46681 29855 16826 7 

2002 zagospodarowane 28868 15888 12980 7377 

niezagospodarowane 44698 28196 16502 4 

Tablica 7. Zasoby złóż zagospodarowanych i niezagospodarowanych w Polsce (stan na 31.12.2002) 

Obszar 

Złoża zagospodarowane, mln Mg Złoża niezagospodarowane, mln Mg 

zasoby 
bilansowe 

zasoby 
pozabilansowe 

zasoby 
przemysłowe 

zasoby 
bilansowe 

zasoby  
pozabilansowe 

zasoby 
przemysłowe 

„a” „b” „a” „b” 

Polska 15888 6021 6959 7376 28197 11616 4887 4 

GZW 15284 5656 6897 7041 19542 5125 5856 4 

LZW 604 364 62 334 8655 6491 – –- 

DZW – – – – – 3812 – 

 

Przeprowadzona analiza pozwoliła na ocenę kopalń pod względem możliwości 
podziemnego zgazowania węgla, na podstawie zasobów, tektoniki, zagrożenia 

metanowego, zagrożenia sejsmicznego, zagrożenia pożarowego oraz zagrożenia 

tąpaniami, co zilustrowano na rysunkach 2–4. 
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Rys. 2. Zestawienie zasobów geologicznych w analizowanych kopalniach 

Fig. 2. Specification of geological reserves in the analysed mines 



Górnictwo i Środowisko 

 85 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

 Murcki  Staszic Centrum  Chwałowice  Halemba Janina Jankowice  Silesia  Ziemowit

m
/h
a

 

Rys. 3. Stopień tektonicznego zaangażowania złoża w analizowanych kopalniach 

Fig. 3. Degree of tectonic engagement of the deposit in the analysed mines 
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Rys. 4. Zagrożenia tąpaniami, metanowe, pożarowe i sejsmiczne w analizowanych kopalniach; skala zagrożeń:  
0 – brak, 1 – małe, 2 – średnie, 3 – wysokie 

Fig. 4. Rockburst, methane, fire and seismic hazards in the analysed mines, scale of hazard: 0 – no hazard,  
1 – low, 2 – medium, 3 – high 

PODSUMOWANIE 

 Analiza zasobów węgla kamiennego w kopalniach GZW wykazała, że jest 

możliwe wykorzystanie ich części do podziemnego zgazowania węgla. 

 W strukturze zasobów geologicznych we wszystkich kopalniach istnieją wyłączone 

zasoby pozabilansowe aktualnie niemożliwe do zagospodarowania. Przewiduje się 

jednak, że będą mogły one być eksploatowane w przyszłości. Ilość tych zasobów 
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na dzień 31.12.2001 roku w skali kraju wynosiła 29 965 mln Mg, w tym w złożach 

zagospodarowanych 13 148 mln Mg. 

 W analizowanych dziewięciu kopalniach z ogólnej liczby zasobów bilansowych 

3 351 803 tys. Mg możliwych jest do wydobycia 2 303 380 tys. Mg. Pozostająca  
w złożu ilość „resztek” węgla w obszarach czynnych pól eksploatacyjnych w ilości  

1 048 483 tys. Mg (wszystkich typów), w tym 1 339 833 tys. Mg (typ 31–33) może 

stanowić bazę dla przyszłego zgazowania węgla. 

 W ogólnej liczbie zasobów operatywnych analizowanych dziewięciu kopalń, 

znajdują się zasoby, poza poziomami czynnymi i w budowie, w ilości 1 175 620 

mln Mg, mogące w przyszłości stanowić źródło pozyskiwania energii z węgla, nie 

tylko metodami konwencjonalnymi. 

 Zasoby likwidowanych kopalń do 2020 roku („Bytom II”, „Kazimierz Juliusz”  

i „Piekary”) mające w swoich zasobach węgle typu 31–33, w znacznej części mogą 
stanowić bazę zasobów możliwych do wykorzystania techniką podziemnego 

zgazowania węgla. 

 Najkorzystniejszymi warunkami, biorąc pod uwagę zasoby, tektonikę, zagrożenia 

metanowe, zagrożenia sejsmiczne, zagrożenia pożarowe oraz zagrożenia tąpaniami 
charakteryzuje się kopalnia „Janina”, w której przy najniższej skali zagrożeń 

występują najbogatsze zasoby węgli typów 31–33. 

 Badania na świecie w zakresie technik zgazowania węgla dowodzą, że zgazowaniu 

poddane mogą być wszystkie typy węgli, od płomiennego do antracytu. Wobec 
takich stwierdzeń wszystkie zasoby pozabilansowe, straty oraz zasoby złóż,  

w których zaniechano eksploatacji z powodu likwidacji kopalń stanowią potencjal-

ną bazę dla innych niż tradycyjne technik pozyskiwania energii.  
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