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Zasoby wêgla kamiennego w Polsce a mo¿liwoœæ
zaspokojenia potrzeb energetyki

STRESZCZENIE. W artykule przedstawiono charakterystykê aktualnego stanu górnictwa wêgla kamiennego w Polsce w kontekœcie wielkoœci bazy zasobowej, odzwierciedlaj¹c¹ efekty procesu
restrukturyzacji bran¿y. Dokonano oceny zmian stanu, struktury i wielkoœci bazy zasobowej
od roku 1990 do 2007. Istotnym elementem referatu s¹ tak¿e zagadnienia dotycz¹ce perspektyw polskiego górnictwa wêgla kamiennego w aspekcie zapewnienia bezpieczeñstwa
energetycznego Polski jak i Wspólnoty Europejskiej. Podjêto tak¿e próbê okreœlenia wystarczalnoœci zasobów wêgla kamiennego w œwietle wielu wariantów prognoz zapotrzebowania
na wêgiel kamienny.
S£OWA KLUCZOWE: górnictwo wêgla kamiennego, bezpieczeñstwo energetyczne, gospodarka zasobami

Wprowadzenie
Od rozpoczêcia w Polsce procesów transformacji gospodarki, maj¹cej na celu jej dostosowanie do funkcjonowania w warunkach rynkowych, trwa dyskusja na temat roli wêgla
kamiennego w bilansie paliwowo-energetycznym naszego kraju. W ca³ym okresie powojennym wêgiel kamienny obok wêgla brunatnego odgrywa³ rolê podstawowego noœnika

* Dr in¿. – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi¹ Polskiej Akademii Nauk, Kraków.
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energii. Po wst¹pieniu Polski do Unii Europejskiej zaczê³y u nas obowi¹zywaæ cele polityki
energetycznej UE oraz strategia bezpieczeñstwa energetycznego UE.
Bezpieczeñstwo energetyczne to stan gospodarki umo¿liwiaj¹cy pokrycie bie¿¹cego
i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energiê, w sposób technicznie
i ekonomicznie uzasadniony, przy minimalizacji negatywnego oddzia³ywania sektora energii na œrodowisko i warunki ¿ycia spo³eczeñstwa.
W dokumencie rz¹dowym „Polityka Energetyczna Polski do roku 2005” uznaje siê, i¿
posiadane krajowe zasoby wêgla kamiennego i brunatnego oraz koszt pozyskania z nich
energii elektrycznej i cieplnej wskazuj¹, ¿e do 2025 roku w³aœnie te noœniki bêd¹ podstawowymi rodzajami paliwa dla wytwarzania energii, gwarantami bezpieczeñstwa energetycznego Polski. Dodatkowym argumentem przemawiaj¹cym za tak postawion¹ tez¹ jest
rosn¹ce uzale¿nienie Unii Europejskiej od importu noœników energii.
Polska jest najwiêkszym producentem wêgla kamiennego w Unii Europejskiej. Wydobycie wêgla kamiennego w Polsce stanowi ponad 50% produkcji unijnej, przy czym
w przypadku wêgla energetycznego jest to 59%, natomiast wêgla koksowego 39%.
Zu¿ycie energii pierwotnej w 25 krajach Unii Europejskiej kszta³tuje siê na poziomie
2,4 mld ton jednostek paliwa umownego, w tym 18% z wêgla kamiennego i brunatnego.
Jednak ograniczone zasoby noœników energetycznych Unii Europejskiej, takich jak ropa
naftowa, gaz ziemny oraz wêgiel kamienny i brunatny (¿ywotnoœæ dwóch pierwszych
noœników energii oceniana jest na 25 lat), pozwalaj¹ ¿ywiæ nadziejê, ¿e wêgiel utrzyma
swoj¹ rolê na rynku energetycznym Unii Europejskiej. Nadzieje s¹ tym wiêksze, i¿ w ostatnich latach ceny ropy naftowej oraz gazu stale rosn¹, a przewiduje siê, ¿e przy wzrastaj¹cym
œwiatowym zapotrzebowaniu na ropê i gaz wysokie ceny tych noœników bêd¹ siê utrzymywaæ. Spowoduje to nieuchronny powrót do szerokiego wykorzystania wêgla kamiennego – najbardziej zasobnego na œwiecie surowca energetycznego.
Polska jest jednym z najmniej uzale¿nionych od dostaw surowców energetycznych
z zewn¹trz krajów Unii Europejskiej (Paszcza i in. 2007). Zale¿noœæ energetyczna wybranych krajów UE przedstawia siê nastêpuj¹co:
Wielka Brytania

13,0%

Wêgry

65,3%

Polska

18,4%

Belgia

80,7%

Czechy

37,6%

Hiszpania

85,1%

Szwecja

45,0%

W³ochy

86,8%

Francja

54,5%

Portugalia

99,4%

Niemcy

65,1%

Unia Europejska

56,2%

Z powy¿szego zestawienia wynika, ¿e polskie górnictwo mo¿e odgrywaæ istotn¹ rolê
w zapewnieniu bezpieczeñstwa energetycznego UE. Warunek zasadniczy to konkurencyjnoœæ polskiego wêgla kamiennego w stosunku do wêgli importowanych, najczêœciej
sprowadzanych drog¹ morsk¹ do Europy. Jednoznacznie z tego wynika, ¿e dalszy rozwój
przemys³u wêglowego w Polsce bêdzie bardzo silnie determinowany przez sytuacjê na rynkach
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œwiatowych. Pomimo braku jednoznacznych opinii na temat kszta³towania siê popytu œwiatowego mo¿na z du¿ym prawdopodobieñstwem stwierdziæ, ¿e zarówno w perspektywie
œredniookresowej (4–5 lat), jak i d³ugookresowej nie wyst¹pi gwa³towne za³amanie popytu.
Popyt krajowy bêdzie niew¹tpliwie silnie skorelowany z rozwojem gospodarczym (PKB) i trudno
prognozowaæ spadek zapotrzebowania na ten podstawowy w Polsce noœnik energii pierwotnej. Za
prognoz¹ zwiêkszenia zapotrzebowania na energiê, w tym zw³aszcza na energiê elektryczn¹,
przemawia choæby porównanie wskaŸników zu¿ycia energii finalnej na mieszkañca w krajach
Unii Europejskiej i Polsce. Wed³ug danych z 2005 roku zu¿ycie finalne energii elektrycznej na
mieszkañca w Polsce wynosi³o 4,11 MW×h/Ma, natomiast w UE (15 cz³onków) 5,71 MW×h/Ma;
w odniesieniu do zu¿ycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych ró¿nica ta jest
jeszcze g³êbsza, odpowiednio Polska 0,57 MW×h/Ma i stare kraje UE l,68 MW×h/Ma.
Polska dysponuje znacz¹cymi zasobami kopalnych paliw sta³ych – wêgla kamiennego
oraz brunatnego. Mniejsze s¹ zasoby gazu ziemnego – ich eksploatacja pozwala na pokrycie
oko³o jednej trzeciej zapotrzebowania krajowego. Niewielkie s¹ zasoby ropy naftowej –
³¹czna wielkoœæ jej udokumentowanych zasobów jest ni¿sza od rocznego przerobu ropy
przez polskie rafinerie. W dalszym ci¹gu, pomimo zmniejszenia siê udzia³u wêgla kamiennego w strukturze zu¿ycia noœników energii pierwotnej (obecnie 48,5%), pozostaje on
podstawowym paliwem w Polsce.
W bilansie energetycznym Polski wêgiel kamienny zajmuje kluczow¹ pozycjê. £¹cznie
z wêglem brunatnym jest paliwem pierwotnym dla produkcji 97% energii elektrycznej
w kraju. Mimo wzrastaj¹cego udzia³u ropy naftowej i – w mniejszym stopniu – gazu, wêgiel
kamienny równie¿ w przysz³oœci bêdzie wa¿nym stabilizatorem bezpieczeñstwa energetycznego kraju.
Pozycja wêgla kamiennego wœród pierwotnych noœników energii zu¿ywanych do produkcji energii elektrycznej, zapewniaj¹ca bezpieczeñstwo energetyczne, wydaje siê w Polsce niepodwa¿alna. W powy¿szym kontekœcie uzasadniony niepokój budz¹ zmiany wielkoœci bazy zasobowej wêgla w okresie transformacji górnictwa wêgla kamiennego.
Bardzo wa¿nym elementem procesu restrukturyzacji jest weryfikacja bazy zasobowej
w kopalniach czynnych zmierzaj¹ca do jej przystosowania do wymogów ekonomicznych
i formalnoprawnych gospodarki rynkowej. Ta weryfikacja zasobów, choæ by³a determinowana popraw¹ efektywnoœci produkcji wêgla, nie wp³ynê³a znacz¹co na rentownoœæ kopalñ,
lecz uszczupli³a zasoby przewidziane do wydobycia, skracaj¹c przez to ¿ywotnoœæ poziomów, rejonów eksploatacyjnych i ca³ych kopalñ.

1. Uwarunkowania górnictwa wêgla kamiennego w Polsce
Wykorzystanie rodzimego wêgla kamiennego do produkcji energii elektrycznej i ciep³a,
a tak¿e inne jego wykorzystanie, rodz¹ pytanie o uwarunkowania górnictwa wêgla kamiennego w kontekœcie mo¿liwoœci poda¿y tego surowca, a tym samym wystarczalnoœci
zasobów, czyli o horyzont czasowy mo¿liwego pozyskania wêgla ze z³ó¿ krajowych.
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Prognoza wystarczalnoœci zasobów wêgla kamiennego w Polsce, a tym samym ich
dostêpnoœci i zabezpieczenia potrzeb odbiorców tego surowca w przysz³oœci, musi uwzglêdniaæ wiele czynników, które w sposób bezpoœredni b¹dŸ poœredni wp³ywaj¹ na funkcjonowanie kopalñ. Do najistotniejszych elementów warunkuj¹cych przysz³oœæ górnictwa
wêgla kamiennego nale¿¹:
G czynnik zasobowy – wielkoœæ bazy zasobowej przy uwzglêdnieniu wszelkich ograniczeñ wynikaj¹cych z warunków geologiczno-górniczych, technicznych i ekonomicznych;
G czynnik popytowy – w przypadku wêgla energetycznego wynika on z prognoz zapotrzebowania na energiê i ciep³o, natomiast dla wêgla koksowego popyt na koks wyznacza
w zasadzie zapotrzebowanie hutnictwa ¿elaza. Czynnik ten musi równie¿ uwzglêdniaæ
realizacjê planowanego eksportu;
G czynnik produkcyjny – ograniczenia poda¿y wêgla kamiennego, wynikaj¹ce ze zdolnoœci produkcyjnych poszczególnych ogniw technologicznych w jednostkach wydobywczych;
G czynnik polityczny – wszelkie zmiany w sektorze górnictwa wêgla kamiennego od
pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych XX wieku odbywaj¹ siê zgodnie z rz¹dowymi programami restrukturyzacyjnymi, przy znacznym udziale œrodków publicznych. Z chwil¹
akcesji Polski do Unii Europejskiej kraj nasz obowi¹zuj¹ przepisy reguluj¹ce funkcjonowanie gospodarki zgodnie z uregulowaniami Wspólnoty (Kicki, Sobczyk 2006).

1.1. Dostêpnoœæ zasobów wêgla kamiennego – czynnik zasobowy
Wielkoœæ bazy zasobowej wêgla kamiennego, wed³ug stanu na 31.12.2006 r., jest
konsekwencj¹ zmian w ocenie zasobów z³ó¿ kopalñ czynnych, wynikaj¹cych z wdra¿ania
zasad gospodarki rynkowej i wskutek kolejnych dzia³añ restrukturyzacyjnych.
Zmiany te wymusi³y przede wszystkim:
G inne podejœcie w stosunku do oceny gospodarczej zasobów, zarówno w kopalniach
czynnych, jak i w z³o¿ach niezagospodarowanych,
G likwidacjê kopalñ uznanych za trwale nierentowne,
G d¹¿enie do rentownoœci pozosta³ych kopalñ przede wszystkim poprzez wzrost koncentracji wydobycia.
Zmiany w wielkoœci zasobów wêgla kamiennego w Polhgsce w okresie transformacji
gospodarczej ilustruje tabela 1.
Zasoby bilansowe wszystkich krajowych z³ó¿ wêgla kamiennego w latach, w których
przeprowadzono proces g³êbokiej restrukturyzacji górnictwa, zmniejszy³y siê o 23 514 mln
Mg, czyli o ponad 36%, i wed³ug stanu na 31.12.2006 r. wynosi³y 41 996 mln Mg. W przypadku zasobów przemys³owych, które ewidencjonowane s¹ w z³o¿ach kopalñ czynnych
i stanowi¹ podstawê do planowania i projektowania dzia³alnoœci górniczej, skala ta by³a jeszcze wiêksza, a baza tej kategorii zasobów zmniejszy³a siê a¿ o 71%, do poziomu 5058 mln Mg.
Wielkoœæ zasobów wêgla kamiennego w z³o¿ach kopalñ czynnych, w poszczególnych latach
analizowanego okresu, przedstawiono w tabeli 2.
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TABELA 1. Udokumentowane zasoby wêgla kamiennego w Polsce [mln Mg]
TABLE 1. Proven reserves of coal in Poland [mln Mg]
Stan na 31.12.1990
Zag³êbie wêglowe

zasoby
bilansowe

zasoby
przemys³owe

Stan na 31.12.2006
zasoby
bilansowe

zasoby
przemys³owe

Górnoœl¹skie
ogó³em
w tym z³o¿a zagospodarowane

57 164
29 192

16 568
16 168

32 756
14 765

4 742
4 742

Dolnoœl¹skie
ogó³em
w tym z³o¿a zagospodarowane

457
385

248
248

–
–

–
–

Lubelskie
ogó³em
w tym z³o¿a zagospodarowane

7 889
485

476
194

9 240
585

315
315

Razem zag³êbia wêglowe
ogó³em
w tym z³o¿a zagospodarowane

65 510
30 062

17 292
16 610

41 996
15 350

5 058
5 058

ród³o: Bilans Zasobów Kopalin …

Zasoby geologiczne (bilansowe + pozabilansowe) w z³o¿ach kopalñ czynnych wed³ug
stanu na 31.12.2006 r. wynosz¹ 25 557 mln Mg, z tego 15 350 mln Mg stanowi¹ zasoby
bilansowe, czyli 60%. Wydzielone z kolei z tej wielkoœci zasoby przemys³owe, które mog¹
byæ przedmiotem ekonomicznie uzasadnionej eksploatacji to 5058 mln Mg. Zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Œrodowiska z 27 czerwca 2005 r. w sprawie szczegó³owych wymagañ, jakim powinny odpowiadaæ projekty zagospodarowania z³ó¿ (Dz.U. z 13 lipca
2005 r. nr 128, poz. 1075), zasoby przemys³owe pomniejszone o przewidziane straty daj¹
w efekcie wielkoœæ zasobów mo¿liwych do wydobycia, tj. zasoby operatywne. Ze wzglêdu
na fakt, ¿e zasoby operatywne na koniec roku 2006 wynosi³y 3093 mln Mg, wspó³czynnik
wykorzystania zasobów geologicznych równa siê 0,12. Teoretycznie zatem, z ogólnej
wielkoœci obliczonych zasobów geologicznych tylko 12% mo¿e zostaæ w przysz³oœci wyeksploatowane (rys. 1).
Dzia³ania wymuszone wdra¿aniem zasad gospodarki rynkowej i maj¹ce na celu dostosowanie górnictwa wêgla kamiennego do nowych warunków gospodarczych spowodowa³y,
¿e w kopalniach czynnych w okresie od roku 1991 do 2006 stan zasobów bilansowych
zmniejszy³ siê o 14 772 mln Mg, z czego zasobów przemys³owych uby³o 11 748 mln Mg. Te
zmiany tylko w nieznacznym stopniu powodowane by³y eksploatacj¹. W tym czasie wydobyto ³¹cznie 1760 mln Mg wêgla. Oznacza to, ¿e rocznie wydobywano w tym okresie œrednio
110 mln Mg, a ubywa³o z ewidencji zasobów 734 mln Mg zasobów przemys³owych, czyli
z wydobyciem 1 Mg wêgla wi¹za³ siê ubytek 6,7 Mg tych zasobów. Wynika z tego równie¿
fakt, ¿e stan zasobów bilansowych zmniejszy³ siê o 88% (w przypadku zasobów przemys³owych o 85%) w stosunku do stanu wyjœciowego, z powodów innych ni¿ eksploatacja.
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TABELA 2. Wielkoœæ zasobów wêgla kamiennego w z³o¿ach kopalñ czynnych [mln Mg]
TABLE 2. Resources and reserves of the operating coal mines [mln Mg]
Stan zasobów
na dzieñ

Zasoby geologiczne

Zasoby bilansowe

Zasoby przemys³owe

Zasoby operatywne

31.12.1990

40 947

29 563

16 803

12 367

31.12.1991

43 542

29 003

16 072

11 984

31.12.1992

43 434

29 174

15 848

11 693

31.12.1993

43 917

27 951

14 624

10 776

31.12.1994

44 174

25 129

12 323

9 134

31.12.1995

43 438

23 948

11 381

8 390

31.12.1996

41 210

22 095

11 280

8 270

31.12.1997

40 512

21 305

10 383

7 444

31.12.1998

39 868

20 199

9 734

6 854

31.12.1999

37 559

18 131

8 249

5 756

31.12.2000

31 374

16 590

7 830

5 479

31.12.2001

29 206

16 074

7 498

5 180

31.12.2002

29 309

15 910

7 371

5 086

31.12.2003

28 110

16 048

7 099

4 759

31.12.2004

27 393

16 041

6 920

4 513

31.12.2005

26 860

15 717

6 004

3 807

31.12.2006

25 557

15 350

5 058

3 093

ród³o: system IGZOP/M

1.1.1. Charakterystyka bazy zasobów operatywnych
Podstaw¹ do prognozy dostêpnoœci zasobów wêgla kamiennego w Polsce, a tym samym
okreœlenie wystarczalnoœci bazy zasobowej, jest wielkoœæ zasobów operatywnych, zatwierdzonych w projektach zagospodarowania z³ó¿, poddanych rygorom dodatkowej weryfikacji.
Wielkoœæ zasobów operatywnych na 31.12.2006 r. wynosi³a 3093 mln Mg. Najwiêksze
iloœci zasobów operatywnych znajduj¹ siê na poziomach czynnych – 1539 mln Mg, co
stanowi prawie po³owê ich wielkoœci (49,7%). Najmniej, bo tylko oko³o 14%, znajduje siê
na poziomach bêd¹cych w budowie. Reszta zasobów znajduje siê poza tymi poziomami
(rys. 2).
Z punktu widzenia dostêpnoœci zasobów bardzo wa¿na jest ich struktura jakoœciowa. Do
wyboru technologii eksploatacji jednym z najistotniejszych parametrów jest mi¹¿szoœæ
pok³adu. W zwi¹zku z tym poddano analizie zasoby operatywne pod k¹tem wystêpowania
436

Udokumentowane
zasoby bilansowe
41,99 mld ton

Zasoby bilansowe
w czynnych kopalniach (zagospodarowane)
14,79 mld ton (100%)

Zasoby bilansowe na poz. czynnych
i w budowie (udostêpnione)
9,96 mld ton (67,4%)

Zasoby bilansowe nieudostêpnione
4,83 mld ton (32,6%)

Zasoby przemys³owe
udostêpnione 3,95 mld ton
(26,7%) [78,1%]

Zasoby przemys³owe
5,05 mld ton
(34,2%) [100%]

Zasoby przemys³owe
nieudostêpnione
1,12 mld ton (7,5%) [21,9%]

Zasoby operatywne
udostêpnione
2,4 mld ton
(16,3%) [47,8%]

Zasoby operatywne
3,09 mld ton
(20,9%) [61,2%]

Zasoby operatywne
nieudostêpnione
0,7 mld ton
(4,6%) [13,4%]

Do 1,5 m
0,42 mld ton
(2,8%) [8%]

Powy¿ej 1,5 m.
1,99 mld ton
(13,5%) [39,4%]

Do 1,5 m
0,13 mld ton
(0,9%) [2,6%]

Powy¿ej 1,5 m
0,55 mld ton
(3,7%) [10,8%]

Rys. 1. Schemat wykorzystania zasobów wêgla kamiennego w Polsce wg stanu na 31.12.2006 r.
ród³o: system IGZOP/M
Fig. 1. Chart of coal resources utilization in Poland as of 31.12.2006 r.

nieudostêpnione
do 1000 m
20,8%

nieudostêpnione
poni¿ej 1000 m
1,2%

czynne
49,8%

w budowie
28,3%

Rys. 2. Procentowy udzia³ zasobów operatywnych wed³ug stopnia udostêpnienia
ród³o: system IGZOP/M
Fig. 2. Percentage of reserves according to stage of development
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w poszczególnych przedzia³ach mi¹¿szoœci pok³adów, a tak¿e w po³¹czeniu z dwoma
innymi parametrami: k¹tem upadu, który równie¿ ma istotne znaczenie w projektowaniu
eksploatacji, oraz zawartoœci¹ siarki, której wystêpowanie w wêglu jest niepo¿¹dane z uwagi
na jej szkodliwe oddzia³ywanie na œrodowisko.
Udzia³ pok³adów cienkich (do 1,5 m) w ca³kowitych zasobach operatywnych wynosi
18%. Najwiêksza czêœæ tych zasobów (60%) wystêpuje w pok³adach o mi¹¿szoœci 1,5–3,5 m.
Podobna struktura udzia³u wystêpuje w czêœci zasobów na poziomach czynnych i w budowie (rys. 3).

4000,0
3500,0

938,5

3000,0

mln Mg

2500,0
2000,0

678,5
2150,6

1500,0

1430,8

1000,0
500,0

718,2

447,3

0,0
ogó3em
ogó³em

poz. czynne i w bud.
do 1,5 m

1,5-3,5 m

>3,5 m

Rys. 3. Wielkoœæ zasobów operatywnych w poszczególnych przedzia³ach mi¹¿szoœci pok³adów
Ÿród³o: system IGZOP/M
Fig. 3. Reserves locked up in individual interval of the seam thickness

Bior¹c pod uwagê k¹t nachylenia pok³adów stwierdzono, ¿e a¿ 80% ca³kowitych zasobów
operatywnych zalega poziomo b¹dŸ w niewielkim nachyleniu do 12o. Minimalny jest udzia³
pok³adów nachyleniu powy¿ej 35o. Pok³ady strome to jedynie 0,33% zasobów operatywnych.
Ponad 1,2 mld Mg, czyli 47,2% zasobów operatywnych udostêpnionych (na poziomach
czynnych i w budowie), zalega w warunkach optymalnych dla eksploatacji. Wystêpuj¹ one
w pok³adach poziomych o mi¹¿szoœci 1,5–3,5 m. Znaczna czêœæ zasobów udostêpnionych
zalegaj¹cych poziomo wystêpuje w pok³adach grubych, powy¿ej 3,5 m (21,2%).
Wêgle niskosiarkowe o zawartoœci siarki poni¿ej 0,9% stanowi¹ 73% ca³kowitych
zasobów operatywnych. Z tej wielkoœci a¿ 43% to wêgle o zawartoœci siarki poni¿ej 0,6%.
Warto zwróciæ uwagê, ¿e w czêœci zasobów operatywnych udostêpnionych udzia³ wêgli
niskosiarkowych (<0,9%) wynosi 76% (1,94 mln Mg). Z tej czêœci jedynie 15% zalega
w pok³adach cienkich (do 1,5 m), a najwiêcej zasobów wêgla niskosiarkowego wystêpuje
w pok³adach o mi¹¿szoœci 1,5–3,5 m (54%). Wêgiel o zawartoœci siarki powy¿ej 1,5%
stanowi jedynie 6,8% zasobów operatywnych udostêpnionych i wystêpuje g³ównie w pok³adach o mi¹¿szoœci 1,5–3,5 m.
438

2500,0

mln Mg

2000,0

540,9

1500,0

1206,7

1000,0

135,5

500,0

219,4
97,9

349,0

2,2
4,7
0,4

0,0
<12

13-35
do 1,5 m

1,5-3,5 m

>36
>3,5 m

Rys. 4. Wielkoœæ zasobów operatywnych udostêpnionych wg k¹ta nachylenia pok³adów w poszczególnych
przedzia³ach mi¹¿szoœci
ród³o: system IGZOP/M
Fig. 4. Reserves according to the dip of bed locked up in individual interval of the seam thickness
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Fig. 5. Reserves according to the coal total sulphur content locked up in individual interval of the seam
thickness
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Z doœwiadczeñ kopalñ, które dotychczas zosta³y zlikwidowane, wiadomo, ¿e z przyczyn
ekonomicznych w ¿adnym przypadku nie wyeksploatowano wszystkich zasobów operatywnych, które figurowa³y w bilansach sporz¹dzanych w latach poprzedzaj¹cych datê
likwidacji kopalni. Wynika³o to z nastêpuj¹cych przyczyn:
G du¿y udzia³ w zasobach operatywnych pok³adów cienkich o gruboœci poni¿ej 1,5 m (na
poziomach czynnych i w budowie – 16,8%, na poziomach nieudostêpnionych –
22,9%),
G zaleganie pok³adów w granicach filarów ochronnych, co wymaga stosowania specjalnych systemów eksploatacji oraz uzyskania zgody w³adz samorz¹dowych (na poziomach
czynnych i w budowie udzia³ zasobów w filarach wynosi 24,9%, na poziomach nieudostêpnionych –11,2%),
G gêsta sieæ uskoków, uniemo¿liwiaj¹ca zaprojektowanie œcian o wiêkszych wybiegach
oraz uzyskanie w³aœciwej koncentracji wydobycia,
G wystêpowanie zagro¿eñ naturalnych.
Z powy¿szych wzglêdów ocenia siê, ¿e co najmniej 20–30% zasobów zaliczanych
obecnie do operatywnych w poszczególnych kopalniach nie zostanie wyeksploatowane, st¹d
rzeczywista ¿ywotnoœæ kopalñ bêdzie równie¿ krótsza od tej, jaka wynika z obliczeñ.

1.2. Prognoza zapotrzebowania na wêgiel kamienny –
czynnik popytowy
Jednoznaczne okreœlenie krajowego zapotrzebowania na wêgiel kamienny w perspektywie najbli¿szych kilkudziesiêciu lat jest zadaniem skomplikowanym i przez to
trudnym do zrealizowania. Wynika to g³ównie z koniecznoœci przewidzenia w d³ugiej
perspektywie czasu wielu czêsto bardzo z³o¿onych czynników, maj¹cych wp³yw zarówno na charakter, jak i na tempo rozwoju gospodarki narodowej. Do najistotniejszych
czynników nale¿¹:
G sytuacja panuj¹ca na œwiatowym rynku surowców – determinuj¹ca poziom cen,
G wielkoœæ wzrostu gospodarczego w kraju – mierzona poziomem PKB, co jest zwi¹zane
ze wzrostem zapotrzebowania na energiê,
G sytuacja spo³eczno-polityczna panuj¹ca w kraju.
Pomimo z³o¿onoœci zagadnienia oraz napotykanych trudnoœci, wielu autorów opracowuje w³asne analizy zapotrzebowania na wêgiel kamienny opieraj¹c swoje przewidywania
na istniej¹cych prognozach krajowego zapotrzebowania na energiê elektryczn¹. Powi¹zanie,
jakie wystêpuje pomiêdzy prognozami zapotrzebowania na wêgiel kamienny a zapotrzebowaniem na energiê elektryczn¹ jest w przypadku Polski jednoznaczne (bior¹c pod uwagê
krajowy bilans energetyczny). Dodatkowo nie bez znaczenia jest tu koniecznoœæ spojrzenia
na krajowy rynek energetyczny z perspektywy miêdzynarodowej, w szczególnoœci europejskiej. Dlatego okreœlenie krajowego zapotrzebowania na energie elektryczn¹ w perspektywie do 2030 roku musi byæ, je¿eli nieskorelowane to na pewno odniesione w swej istocie
do zapotrzebowania na energiê elektryczn¹ w Unii Europejskiej.
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1.3. Mo¿liwoœci wydobywcze kopalñ wêgla kamiennego –
czynnik produkcyjny
W wiêkszoœci kopalñ wynikow¹ zdolnoœæ produkcyjn¹ wyznacza zdolnoœæ frontu eksploatacyjnego. Jednak z powodu mo¿liwoœci zmiany poziomu wydobycia, w wiêkszoœci
kopalñ zdolnoœæ frontu eksploatacyjnego planowana jest w zmiennej wysokoœci. Uzasadnia
to utrzymanie w tych kopalniach wy¿szych zdolnoœci produkcyjnych pozosta³ych g³ównych
ogniw technologicznych, g³ównie zdolnoœci wydobywczej transportu pionowego czy te¿
przeróbki mechanicznej.
Dla okreœlenia mo¿liwoœci wydobywczych kopalñ, zgodnie z prognoz¹ zapotrzebowania
na wêgiel, przyjêto, ¿e decyduj¹cym czynnikiem, który ogranicza w sposób definitywny
wielkoœæ wydobycia w kopalni, jest zdolnoœæ wydobywcza transportu pionowego.

1.4. Geopolityczne uwarunkowania funkcjonowania górnictwa wêgla
kamiennego – czynnik polityczny
Znaczenie wêgla kamiennego w bilansie energetycznym Polski pokazuje, ¿e konieczne
jest kontynuowanie procesu restrukturyzacji górnictwa wêglowego, którego efektem bêdzie
doprowadzenie przedsiêbiorstw górniczych do pe³nej stabilnoœci ekonomicznej. Kolejne
programy reformy sektora, od pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych, doprowadzi³y do znacznego zredukowania zdolnoœci produkcyjnych w kopalniach oraz radykalnego zmniejszenia
stanu zatrudnienia.
Obecnie realizowany jest „Program restrukturyzacji górnictwa wêgla kamiennego w Polsce w latach 2004–2006 oraz strategia na lata 2007–2010”. Funkcjonowanie sektora musi
byæ zgodne z prawodawstwem Unii Europejskiej. Od 1 maja 2004 roku Polska wesz³a
w struktury Unii Europejskiej. Z chwil¹ akcesji kraj nasz obowi¹zuj¹ przepisy reguluj¹ce
funkcjonowanie gospodarki zgodnie z uregulowaniami Unii. Dotyczy to tak¿e górnictwa
wêgla kamiennego. W Unii Europejskiej bardzo du¿e znaczenie przypisuje siê temu noœnikowi energii, obok zreszt¹ równie traktowanych odnawialnych Ÿróde³ energii. Wynika to
z przyjêtej polityki zapewnienia bezpieczeñstwa energetycznego Unii. W przypadku wêgla
kamiennego dotyczy to przede wszystkim zabezpieczenia dostêpu do zasobów wêgla.
W lipcu 2002 roku zakoñczy³a dzia³alnoœæ Europejska Wspólnota Wêgla i Stali. Przesta³y te¿ obowi¹zywaæ Decyzje EWWiS dotycz¹ce zasad udzielania pomocy dla przemys³u
wêglowego. Z chwil¹ wygaœniêcia zasad pomocowych EWWiS, na obszarze Unii Europejskiej zaczê³y obowi¹zywaæ nowe akty prawne, które obowi¹zuj¹ tak¿e górnictwo wêgla
kamiennego w Polsce.
Podstawowymi aktami prawnymi pomocy pañstwa dla sektora wydobywczego s¹:
G Rozporz¹dzenie Rady (WE) nr 1407/2002 w sprawie pomocy pañstwa dla przemys³u
wêglowego,
G Decyzja Komisji Wspólnot Europejskich z 17 paŸdziernika 2002 r. ustanawiaj¹ca wspólne ramy przekazywania informacji potrzebnych do stosowania rozporz¹dzenia Rady
(WE), nr 1407/2002 w sprawie pomocy pañstwa dla przemys³u wêglowego,
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G Rozporz¹dzenie Komisji nr 2204/2002 z 5 grudnia 2002 r. w sprawie stosowania
Traktatu WE w odniesieniu do pomocy pañstwa w zakresie zatrudniania,
G Rozporz¹dzenie Rady nr 405/2003 z 27 lutego 2003 r. dotycz¹ce monitorowania przez
Wspólnotê importu wêgla pochodz¹cego z krajów trzecich,
G Rozporz¹dzenie Rady nr 659/1999 z 22.03. 1999 r. ustanawiaj¹ce szczegó³owe zasady
stosowania art. 93 Traktatu WE.
G Rozporz¹dzenie Komisji WE nr 794/2004 z 21.04.2004 r., wdra¿aj¹ce Rozporz¹dzenie
Rady nr 659/1999 z 22.03.1999 r.
W zwi¹zku z koniecznoœci¹ wzmocnienia bezpieczeñstwa energetycznego krajów Unii
Europejskiej, w tym poprzez zwiêkszenie wagi wêgla jako Ÿród³a energii, celowe sta³o siê
podjêcie œrodków, które umo¿liwi¹ zagwarantowanie utrzymania dostêpu do zasobów wêgla kamiennego i utrzymanie minimalnego potencja³u produkcyjnego wêgla, który wraz ze Ÿród³ami
energii odnawialnej pozwoli stworzyæ bazê w³asnych Ÿróde³ energii. Podstaw¹ prawn¹ utrzyma nia dostêpu do zasobów wêgla kamiennego i udzielania przez pañstwo pomocy publicznej
na ten cel w krajach UE jest przyjête 23 lipca 2002 r. przez Radê Unii Europejskiej Rozporz¹dzenie Rady (WE) nr 1407/2002 w sprawie pomocy pañstwa dla przemys³u wêglowego.
Polska jako cz³onek Unii Europejskiej musi tak¿e dostosowaæ standardy ekologiczne
w sektorze wytwarzania energii do regulacji obowi¹zuj¹cych w UE. Tak wiêc przysz³oœæ
i kszta³t krajowego sektora elektroenergetycznego, rozwój rynku energii i wielkoœæ kosztów
wytwarzania, a co za tym idzie jego konkurencyjnoœæ na europejskim rynku energii, w coraz
wiêkszym stopniu bêdzie zale¿eæ od polityki ekologicznej UE i wynikaj¹cych z niej coraz
ostrzejszych wymagañ, przenoszonych do polskiego prawa. W tym obszarze istnieje szereg
regulacji prawnych zawartych w ró¿norodnych dokumentach krajowych i unijnych oraz
programach miêdzynarodowych, do których nale¿y zaliczyæ:
G Traktat o przyst¹pieniu do Unii Europejskiej (tzw. Traktat Akcesyjny);
G Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2001/80/WE z 23 paŸdziernika 2001 r.
w sprawie ograniczania emisji niektórych zanieczyszczeñ do powietrza z du¿ych Ÿróde³
spalania (tzw. dyrektywa LCP);
G Rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z 4 sierpnia 2003 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji;
G Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2001/81/WE 23 paŸdziernika 2001 r.
w sprawie krajowych limitów emisji dla niektórych zanieczyszczeñ powietrza (tzw. dyrektywa NEC).
Ponadto Polska musi równie¿ uwzglêdniaæ postanowienia innych miêdzynarodowych
konwencji i protoko³ów w sprawie ograniczania emisji ró¿nych zanieczyszczeñ, do których
Unia Europejska przyst¹pi³a jako ca³oœæ. Najwa¿niejsze z nich to:
G Konwencja w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza w dalekiej odleg³oœci z 1979 r. oraz liczne protoko³y do tej konwencji;
G Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z 1992 r.
i protokó³ z Kioto z 1997 r.
Protokó³ z Kioto jest podstawowym dokumentem okreœlaj¹cym zobowi¹zania Polski co
do redukcji gazów cieplarnianych. Polska winna w okresie 2008-2012 zmniejszyæ emisjê
tych gazów o 6% w stosunku do emisji z roku 1988.
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W kontekœcie uwarunkowañ zwi¹zanych z d³ugoterminowym rozwojem krajowego
sektora energetycznego szczególnie istotne znaczenie ma tak¿e najnowszy projekt Unii
Europejskiej 3 ´ 20 na obni¿enie emisji dwutlenku wêgla do atmosfery, zmniejszenia energoch³onnoœci gospodarki oraz zwiêkszenia udzia³u czystej energii w rynku energetycznym.
Projekt ten zak³ada zmniejszenie do roku 2020 emisji CO2 o 20%, zmniejszenie do roku
2020 energoch³onnoœci o 20%, zwiêkszenie do roku 2020 udzia³u energii produkowanej ze
Ÿróde³ odnawialnych do 20% w ca³kowitym rynku energetycznym oraz zwiêkszenie do roku
2020 udzia³u biopaliw do 10% w rynku paliwowym. Projekt ten jest o tyle wa¿ny, poniewa¿
dotyczy szczególnie krajów, które swoj¹ energetykê opieraj¹ na nieodnawialnych Ÿród³ach
energii, a w szczególnoœci na wêglu.
Zbiór powy¿szych regulacji oraz najnowszych propozycji zaostrzenia polityki ekologicznej przez UE stwarza zatem bardzo w¹skie warunki brzegowe rozwoju krajowego
sektora paliwowo-energetycznego.

2. Wystarczalnoœæ zasobów wêgla kamiennego w œwietle prognoz
zapotrzebowania na wêgiel
Przedstawiona w poprzednim rozdziale analiza czynników warunkuj¹cych przysz³oœæ
górnictwa wêgla kamiennego w Polsce pokaza³a, ¿e przedstawienie precyzyjnej prognozy
dostêpnoœci zasobów w perspektywie wieloletniej jest rzecz¹ niezmiernie trudn¹.
Symulacjê wystarczalnoœci zasobów wêgla kamiennego w poszczególnych kopalniach
sprowadzono do dwóch najwa¿niejszych elementów: z jednej strony wziêto pod uwagê
wielkoœæ bazy zasobowej wêgla kamiennego, z drugiej wielkoœæ wydobycia, która wynika
z zapotrzebowania energetycznego kraju i realizacji kontraktów eksportowych. Rozbie¿noœæ prognoz zapotrzebowania na wêgiel kamienny, wykonanych do roku 2005, spowodowa³a, ¿e ocenê mo¿liwoœci zaspokojenia potrzeb gospodarki w zakresie dostêpnoœci wêgla
kamiennego wykonano dla prognozy zawartej w za³o¿eniach Polityki Energetycznej Polski
do 2025 roku. Maj¹c na uwadze ró¿ne scenariusze popytowe na wêgiel w przysz³oœci,
w symulacji uwzglêdniono dwa skrajne warianty zapotrzebowania na energiê pierwotn¹:
efektywnoœciowy i podstawowy wêglowy.
Zgodnie z za³o¿eniami prognozy dla tych dwóch wariantów zapotrzebowanie na wêgiel
do roku 2025 bêdzie wynosiæ: 77 mln Mg wed³ug wariantu efektywnoœciowego oraz 91 mln
Mg wed³ug wariantu podstawowego wêglowego (tab. 3). Dla przedstawienia prognozy
wielkoœci wydobycia wêgla kamiennego przeliczono wielkoœæ zapotrzebowania na energiê
pierwotn¹ na jedn¹ tonê wêgla kamiennego o œredniej wartoœci opa³owej 22,7 MJ/kg.
Powy¿sza prognoza dotyczy wêgla energetycznego. Najpowa¿niejszym odbiorc¹ wêgla
energetycznego jest sektor wytwarzania energii elektrycznej i ciep³a. Sektor ten jest dostawc¹ zarówno energii elektrycznej, produkowanej przez elektrownie i elektrociep³ownie
zawodowe i przemys³owe, jak i ciep³a, dostarczanego przez elektrociep³ownie zawodowe
i przemys³owe oraz ciep³ownie zawodowe, przemys³owe i komunalne. Dlatego okreœlenie
wielkoœci przysz³ych dostaw wêgla dla energetyki ma podstawowe znaczenie z punktu
widzenia przysz³oœci krajowego sektora wêglowego.
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TABELA 3. Prognoza zapotrzebowania na wêgiel kamienny
TABLE 3. Forecast of coal demand
Wariant

2005

2010

2015

2020

2025

Zapotrzebowanie na energiê pierwotn¹ [Mtoe]
Efektywnoœciowy

43,8

45,2

41,3

41,6

42,1

Podstawowy wêglowy

44,3

45,3

44,5

48,7

50,1

Zapotrzebowanie na wêgiel kamienny [mln Mg]
Efektywnoœciowy

80,8

83,4

76,2

76,8

77,7

Podstawowy wêglowy

81,7

83,6

82,1

89,9

92,4

ród³o: Polityka Energetyczna Polski do 2025 r.

W przypadku wielkoœci wydobycia wêgla koksowego uwzglêdniono w symulacji zapotrzebowanie przemys³u koksowniczego, a tak¿e mo¿liwoœci eksportu. Do tej pory szacowano, ¿e zapotrzebowanie na koks w Polsce bêdzie siê kszta³towaæ na poziomie 3,5 mln
ton/rok (Karcz, Sobolewski 2003). Oprócz koksu metalurgicznego, u¿ywanego w hutnictwie, na rynku sprzedaje siê tak¿e koks opa³owy, u¿ywany w gospodarce komunalnej
i innych ga³êziach przemys³u. £¹czny popyt na koks opa³owy oraz kierowany do niehutniczych odbiorców wynosi oko³o 1,5 mln ton/rok. Bior¹c pod uwagê eksport szacowany na
poziomie 5,1 mln ton, dawa³o to polskim koksowniom szanse zbytu prawie 10 mln ton koksu
rocznie, co oznacza zapotrzebowanie na wêgiel koksowy na poziomie 13,5 mln ton. Taka
wielkoœæ notowana by³a w 2004 roku. Niezale¿nie od popytu segmentu koksowniczego
polskie kopalnie prognozuj¹ eksport wêgla koksowego w wielkoœci oko³o 3 mln ton rocznie.
£¹cznie wydobycie wêgla koksowego w kopalniach w 2004 roku kszta³towa³o siê zatem na
poziomie oko³o 16,5 mln ton. W 2005 roku krajowy popyt na stal, a w zwi¹zku z tym na koks
zmala³, co spowodowa³o, ¿e spad³a tak¿e sprzeda¿ krajowa wêgla koksowego do oko³o 10,6
mln ton. Jednak¿e wed³ug prognoz popyt na stal bêdzie w kolejnych latach wzrastaæ.
Oznacza to tak¿e wzrost zapotrzebowania na koks hutniczy, a co za tym idzie, na wêgiel
koksowy. Przyjêto zatem, ¿e w nastêpnych latach poziom produkcji utrzyma siê na poziomie
oko³o 16 mln ton rocznie.
W prezentowanej symulacji wystarczalnoœci przyjêto wydobycie w kolejnych latach,
w ka¿dej kopalni, jako jej procentowy udzia³ w wydobyciu ca³kowitym w roku poprzednim,
oddzielnie dla wêgla energetycznego i koksowego. Dziêki temu zwiêksza siê wydobycie
w kopalniach, które aby zapewniæ planowany poziom wydobycia ca³kowitego, bêd¹ musia³y
przej¹æ wielkoœæ wydobycia kopalñ likwidowanych i zamykanych w wyniku wyczerpania
zasobów. Taki sposób obliczeñ pokazuje, ¿e w poszczególnych kopalniach zwiêksza siê
stopieñ sczerpania zasobów, a tym samym zmniejsza siê perspektywa wystarczalnoœci
zasobów w skali bran¿y.
Dodatkowymi ograniczeniami, jakie wprowadzono w symulacji s¹ zdolnoœci produkcyjne kopalñ. Przyjêto, ¿e decyduj¹cym czynnikiem, który ogranicza w sposób definitywny
wielkoœæ wydobycia w kopalni jest zdolnoœæ wydobywcza transportu pionowego.
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Symulacja wystarczalnoœci zasobów oraz mo¿liwoœci poda¿y wêgla energetycznego
z polskich kopalñ pokaza³a, ¿e zgodnie z prognoz¹ zapotrzebowania, przedstawion¹ w za³o¿eniach Polityki Energetycznej Polski do roku 2025, realizacja zak³adanego wydobycia
zarówno w wariancie podstawowym wêglowym, jak i efektywnoœciowym bêdzie mog³a byæ
zrealizowana. Mo¿liwoœci produkcyjne transportu pionowego nie bêd¹ ograniczeniem wydobycia do roku 2020. Problem z prognozowanych wiêkszym wydobyciem pojawi siê po
2020 roku. Ka¿de wy³¹czenie z produkcji kolejnej kopalni w nastêpnych latach spowoduje
zmniejszenie, a tym samym niedobór za³o¿onej wielkoœæ ca³kowitego wydobycia. Niezbêdne jednak s¹ nak³ady finansowe, pozwalaj¹ce zwiêkszyæ zdolnoœæ produkcyjn¹ frontów
eksploatacyjnych, ale przede wszystkim inwestycje, umo¿liwiaj¹ce udostêpnienie nowych
poziomów wydobywczych lub te¿ budowê nowych kopalñ.
Harmonogram zamykania kopalñ w wyniku sczerpania zasobów wêgla kamiennego
przedstawia siê nastêpuj¹co:
2010 r.
Do roku 2010 wyczerpie siê baza zasobowa w kopalni Piekary. Rozpatruj¹c osobno
z³o¿a Piekary i Brzeziny, mo¿na oceniæ, ¿e ich zasoby uleg³yby wyczerpaniu odpowiednio
w 2005 i 2008 r. Jednak po³¹czenie obu kopalñ w jeden zak³ad górniczy umo¿liwi wyeksploatowanie czêœci zasobów filara szybowego. Dziêki temu kopalnia jako jeden zak³ad
górniczy mo¿e wyd³u¿yæ swoj¹ ¿ywotnoœæ do roku 2010.
2015 r.
Przewidywane zakoñczenie eksploatacji w KWK Wieczorek na rok 2011 spowodowane
jest rezygnacj¹ z eksploatacji pok³adów cienkich o gruboœci poni¿ej 1,5 m. A¿ 25% zasobów
kopalni wystêpuje w pok³adach cienkich.
Rok 2013 bêdzie ostatnim rokiem eksploatacji w KWK Polska-Wirek. G³ówn¹ przyczyn¹ wyczerpania zasobów w tej kopalni jest fakt, ¿e 86% zasobów operatywnych zalega
w filarach ochronnych.
Ze wzglêdu na wyczerpanie zasobów w roku 2015 nast¹pi prawdopodobnie zamkniêcie
KWK Pokój oraz KWK Mys³owice. Ograniczenia zasobowe w KWK Pokój wynikaj¹
z faktu, ¿e kopalnia posiada 94,5% zasobów operatywnych w filarach ochronnych, a dodatkowo konieczne jest pozostawienie filara dla ochrony projektowanej trasy N-S, ³¹cz¹cej
siê z autostrad¹ A-4.
Na skrócenie dzia³alnoœci górniczej kopalni Mys³owice bêdzie mia³ wp³yw znacz¹cy
udzia³ zasobów operatywnych w pok³adach cienkich o gruboœci poni¿ej 1,5 m (ok. 20%)
oraz koniecznoœæ ochrony powierzchni (25% zasobów w filarach ochronnych).
2020 r.
W roku 2016 zakoñczy prawdopodobnie eksploatacjê kopalnia Rydu³towy-Anna. W kopalni Rydu³towy wykonano w 2000 r. now¹ dokumentacjê geologiczn¹ i nowy projekt
zagospodarowania z³o¿a, zwiêkszaj¹c g³êbokoœæ dokumentowania z 1000 m do 1300 m,
dziêki czemu nast¹pi³ wzrost ca³kowitych zasobów operatywnych. Kopalnia przewiduje
eksploatacjê z poziomu 1000 m pok³adów zalegaj¹cych 300 m poni¿ej tego poziomu.
W roku 2005 nast¹pi³o po³¹czenie kopalñ ZG Centrum i ZG Bytom III w jeden zak³ad
górniczy KWK Bobrek-Centrum. Dla tej kopalni przewiduje siê wyczerpanie zasobów
w roku 2019.
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W roku 2020 przewiduje siê zakoñczenie eksploatacji w KWK Krupiñski. G³ówn¹
przyczyn¹, ograniczaj¹c¹ eksploatacjê w tej kopalni, jest znaczny udzia³ w zasobach pok³adów cienkich (38%) oraz liczne przerosty ³upku ilastego.
2025 r.
Najwiêksza wielkoœæ wydobycia (spoœród wszystkich kopalñ) w KWK Piast spowoduje,
¿e w roku 2021 wszystkie zasoby mo¿liwe do wydobycia zostan¹ wyeksploatowane i kopalnia zakoñczy swoj¹ dzia³alnoœæ.
W KWK Boles³aw Œmia³y w roku 2000 nast¹pi³a znaczna redukcja zasobów operatywnych (o 41%) w wyniku zmniejszenia powierzchni obszaru górniczego. Mia³o to zwi¹zek z opracowanym nowym PZZ, w zwi¹zku z projektowanym przekszta³ceniem kopalni
w now¹ jednostkê organizacyjn¹, powi¹zan¹ z energetyk¹. Wyeliminowano pok³ady o gorszych parametrach jakoœciowych, dziêki czemu poprawi³a siê struktura jakoœciowa zasobów
pozosta³ych w ewidencji, jednak prognozowana ¿ywotnoœæ skróci³a siê do roku 2021.
W roku 2021 zakoñczy prawdopodobnie eksploatacjê równie¿ KWK Kazimierz Juliusz.
Na skrócenie dzia³alnoœci górniczej tej kopalni bêd¹ mia³y wp³yw warunki geologiczno-górnicze (5,5 mln Mg zasobów wystêpuje w pok³adach o nachyleniu od 30o do 45o) oraz
koniecznoœæ ochrony obiektów powierzchniowych.
Tak¹ sam¹ ¿ywotnoœæ okreœlono dla KWK Wujek, która po przy³¹czeniu w roku 2005
KWK Œl¹sk stworzy³a jeden zak³ad górniczy. W przypadku z³o¿a Ruch Œl¹sk ponad 33%
zasobów operatywnych znajduje siê w granicach filarów ochronnych. W celu przed³u¿enia
¿ywotnoœci kopalnia zwiêkszy³a bazê zasobów operatywnych o 3,5 mln Mg poprzez przy³¹czenie tzw. Pola Panewnickiego. W z³o¿u Ruchu Wujek ograniczenia w eksploatacji wynikaj¹ g³ównie ze wzglêdu na wymagania ochrony obiektów powierzchniowych.
Z powodu wyczerpania zasobów w 2023 r. prawdopodobnie zakoñczy eksploatacjê
KWK Brzeszcze-Silesia, które od 2005 tworz¹ jeden zak³ad górniczy. W przypadku z³o¿a
Brzeszcze ocenia siê szacunkowo, ¿e 25% zasobów operatywnych nie zostanie wyeksploatowana g³ównie ze wzglêdów ekonomicznych, gdy¿ znaczna ich czêœæ wystêpuje w pok³adach cienkich (26,6%) oraz w filarach ochronnych (52%). G³ówn¹ przyczyn¹ ograniczenia ¿ywotnoœci Ruchu Silesia jest du¿y udzia³ pok³adów cienkich. A¿ 60% zasobów
operatywnych na poziomach czynnych wystêpuje w pok³adach o gruboœci poni¿ej 1,5 m.
Kopalnia posiada jeszcze ok. 147 mln Mg zasobów operatywnych, nieudostêpnionych na
g³êbokoœci do 760 m. Udostêpnienie zasobów zalegaj¹cych poni¿ej poziomów czynnych
oznacza³oby budowê kopalni Silesia-G³êboka.
2030 r.
W roku 2026 wyczerpi¹ siê zasoby z³o¿a KWK Soœnica. Od 1.07.2005 r. kopalnia ta
tworzy jeden zak³ad górniczy z KWK Makoszowy i sczerpanie wspólnych zasobów nast¹pi
dopiero w roku 2030.
W roku 2027 przewiduje siê zakoñczenie eksploatacji w KWK Ziemowit. W roku 2001
kopalnia opracowuj¹c nowy PZZ, przeprowadzi³a bardzo radykaln¹ redukcje zasobów
operatywnych. Ubytek zasobów nast¹pi³ g³ównie na skutek rezygnacji z eksploatacji czêœci
pok³adów warstw orzeskich. S¹ to na ogó³ pok³ady cienkie i metanowe.
Do roku 2027 powinna prowadziæ eksploatacjê KWK Knurów. Kopalnia posiada czynne
poziomy na g³êbokoœciach 550 i 650 m, na których znajduje siê 5,6 mln Mg zasobów
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operatywnych. Obecnie kopalnia buduje poziom na g³êbokoœci 850 m, co daje szansê na
przed³u¿enie funkcjonowania kopalni.
W roku 2030 nast¹pi zakoñczenie eksploatacji w KWK Jankowice. W PZZ, opracowanym w roku 2000, dokonano redukcji zasobów operatywnych o 124 mln Mg, z tego
35 mln Mg na aktualnie czynnych poziomach eksploatacyjnych. G³ównymi przyczynami
zmniejszenia bazy zasobów operatywnych by³a rezygnacja z eksploatacji pok³adów o gruboœci poni¿ej 1,5 m i o nachyleniu wiêkszym ni¿ 25o.
Wystarczalnoœæ zasobów po roku 2030
Z przeprowadzonej symulacji wystarczalnoœci zasobów, wynika, ¿e po roku 2030 zostanie jeszcze 12 czynnych kopalñ, w których pozostanie 390 mln Mg zweryfikowanych
zasobów operatywnych. Kopalnie te, przy za³o¿eniu wykorzystania maksymalnych zdolnoœci produkcyjnych szybów wydobywczych, bêd¹ w stanie wydobyæ 47 mln Mg wêgla
rocznie. Nale¿y przypuszczaæ, ¿e nawet przy bardzo du¿ym zmniejszeniu zapotrzebowanie
rynku krajowego na wêgiel kamienny, bêdzie to wielkoœæ wydobycia niewystarczaj¹ca dla
pokrycia wymagañ odbiorców. W kolejnych latach wydobycie bêdzie mala³o proporcjonalnie do eliminowania zdolnoœci produkcyjnych zamykanych kopalñ.
Zdecydowanie gorsza sytuacja wystêpuje w przypadku okreœlenia mo¿liwoœci wydobywczych oraz wystarczalnoœci zasobów wêgla koksowego.
Utrzymanie zak³adanego poziomu produkcji koksu uzale¿nione jest przede wszystkim
od dostêpnoœci i wielkoœci bazy zasobowej wêgla koksowego, który znajduje siê g³ównie
w z³o¿ach kopalñ Jastrzêbskiej SW SA oraz perspektywicznie w kilku kopalniach Kompanii
Wêglowej SA (KWK Szczyg³owice, KWK Bielszowice, KWK Halemba i KWK Makoszowy).
Przeprowadzona symulacja wystarczalnoœci bazy zasobowej wêgla koksowego pokazuje, ¿e w wyniku prognozowanej wielkoœci wydobycia w KWK Jas-Mos ca³kowicie
wyczerpi¹ siê zasoby ju¿ w roku 2010. W roku 2016 zakoñczy eksploatacjê KWK Zofiówka,
a w roku 2017 KWK Borynia. Jedynie zasoby w kopalni Pniówek pozwalaj¹ na okreœlenie
jej ¿ywotnoœci do roku 2028, przy ustalonym na dzisiaj poziomie wydobycia 3,7 mln Mg na
rok. Oznacza to, ¿e nawet przy za³o¿eniu wykorzystania maksymalnych zdolnoœci produkcyjnych tych kopalñ po roku 2016 pojawi¹ siê problemy z zak³adanym poziomem produkcji
koksu wielkopiecowego, a co za tym idzie, uzupe³nienie zapotrzebowania rynku wymusi
import wêgla ortokoksowego.
Szans¹ na utrzymanie prognozowanych wielkoœci wydobycia jest zwiêkszenie bazy
zasobowej w kopalniach Jastrzêbskiej Spó³ki Wêglowej poprzez udostêpnienie nowych z³ó¿
Paw³owice i Bzie-Dêbina (Zagórowski i in. 2007). W wyniku takich dzia³añ przewidywane
na lata 2015–2017 za³amanie produkcji z istniej¹cych kopalñ mo¿na bêdzie uzupe³niæ
wydobyciem z nowych z³ó¿. Uzupe³nieniem wydobycia wêgla koksowego typu 35 po roku
2010 bêdzie KWK Budryk. Kopalnia ta prowadzi roboty przygotowawcze, które umo¿liwi¹
udostêpnienie zasobnego w ten typ wêgla pok³adu 364/2.
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Podsumowanie
Baza zasobowa wêgla kamiennego w latach 1990–2007 ulega³a du¿ym zmianom, które
by³y wynikiem drastycznie wdra¿anych zasad gospodarki rynkowej, maj¹cych na celu
dostosowanie górnictwa wêgla kamiennego do nowych warunków gospodarczych. Te nowe
zasady s¹ konsekwencj¹ przemian w Europie Œrodkowo-Wschodniej w ostatnich dwudziestu latach i przyst¹pienia Polski do UE w roku 2004. W³aœnie ten ostatni fakt bêdzie mia³
istotne znaczenie dla obecnoœci wêgla jako noœnika energii w Polsce, a w konsekwencji
kszta³towania bazy zasobowej w latach przysz³ych. Konkurencyjnoœæ wêgla na rynku bêdzie
uzale¿niona od:
G spe³nienia wymagañ w zakresie norm emisji do powietrza – g³ównie SO2 i py³ów,
G mo¿liwoœci ograniczenia emisji CO2,
G kosztów wytwarzania (przede wszystkim energii cieplnej).
Powy¿sze aspekty bêd¹ zatem wymusza³y wzrost poda¿y wêgla o niskiej zawartoœci
siarki, jak i nowych rozwi¹zañ w technologiach spalania. Nie mo¿na jednak zapominaæ, i¿ to
w³aœnie wêgiel jest gwarantem bezpieczeñstwa energetycznego Polski, a zatem zarz¹dzanie
gospodark¹ jego zasobami winno byæ przedmiotem szczególnej uwagi i troski Pañstwa.
Przedstawiony w artykule obraz wystarczalnoœci bazy zasobowej mo¿e budziæ zastrze¿enia zarówno osób znaj¹cych bran¿ê górnictwa wêgla kamiennego, jak i decydentów.
Nale¿y wyjaœniæ, i¿ obraz ten jest wynikiem braku zrozumienia dla koniecznoœci wdro¿enia
rozwi¹zañ prawnych, jednoznacznych i porz¹dkuj¹cych gospodarkê zasobami z³ó¿. Z³o¿a
nie mo¿na rozpatrywaæ jedynie w kategoriach przyrodniczych. Z³o¿e jest tak¿e kategori¹
ekonomiczn¹, zw³aszcza w gospodarce rynkowej. S¹ to zatem kryteria zmienne w czasie,
bowiem stale zmieniaj¹ siê ekonomiczne warunki gospodarowania. Dotyczy to przede
wszystkim oceny bazy zasobów przemys³owych. Zasoby przemys³owe s¹ pojêciem dynamicznym, kszta³towanym przez relacjê: koszty pozyskania wêgla – ceny. Wielkoœæ zasobów
przemys³owych winna byæ okreœlana przy wykorzystaniu metod oceny efektywnoœci ekonomicznej, powszechnie stosowanych w praktyce œwiatowej.
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Hard coal reserves in Poland vs. the possibility of fulfilling
needs of power industry
Abstract
The paper outlines the current state of hard coal mining industry in Poland in the context of the size
of the coal reserves, reflecting the effects of restructuring process of the sector.
The paper presents an analysis of the changes in the status, structure and size of the coal reserve
base between 1990 and 2007.
A significant element of the paper consists also in discussion of the issues concerning the prospects
of coal in a view of ensuring energy security of Poland as well as of the European Community
Moreover, the paper contains estimates of the sufficiency of coal reserves for several alternative
forecasts of coal demand.
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