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Zale¿noœæ Polski w zakresie importu wêgla kamiennego

Wprowadzenie

Górnictwo wêgla kamiennego na Œl¹sku ma d³ug¹ tradycjê. Ju¿ w XVIII i XIX wieku na
tych terenach wydobywano wêgiel. Po odzyskaniu przez Polskê niepodleg³oœci zaczêto
intensywnie rozwijaæ przemys³, w tym równie¿ górnictwo. Jak podaj¹ roczniki statystyczne
GUS, wydobycie wêgla kamiennego w Polsce w okresie miêdzywojennym by³o wysokie
i wynosi³o oko³o 30–40 mln ton rocznie. Wêgiel wydobywano w d¹browskim i krakowskim
okrêgu wêglowym, a po powstaniach œl¹skich i plebiscycie – równie¿ na Œl¹sku. Kopalnie
nale¿a³y g³ównie do kapita³u zagranicznego: niemieckiego, francuskiego, belgijskiego
i amerykañskiego. £¹cznie, przed wybuchem drugiej wojny œwiatowej, by³o czynnych
w Polsce 77 kopalñ, a wydobycie w 1938 roku przekroczy³o 38 mln ton (Roczniki...).

Polska przez wiele lat po II wojnie œwiatowej, a tak¿e wczeœniej, w okresie przedwo-
jennym, by³a eksporterem wêgla kamiennego. W 1926 roku eksport wyniós³ 14,47 mln ton.
By³a to ogromna, jak na ówczesne czasy, wielkoœæ, gdy¿ ca³kowite wydobycie wêgla
w Polsce w tamtym czasie wynios³o 35,75 mln ton. Po wojnie zarówno produkcja wêgla,
jak i jego eksport, zwiêksza³y siê systematycznie, za wyj¹tkiem pocz¹tku lat osiemdzie-
si¹tych XX wieku, gdy z powodu strajków wydobycie, a co siê z tym wi¹¿e tak¿e i eksport,
gwa³townie siê zmniejszy³y. Od po³owy lat piêædziesi¹tych ubieg³ego wieku, gdy eksport wy-
niós³ niespe³na 15 mln ton, do roku 1979, nieustannie wzrasta³, aby przekroczyæ 40 mln ton.
Zwiêkszy³ siê wiêc w tym okresie prawie trzykrotnie. Po przemianach ustrojowych w roku
1989, produkcja wêgla kamiennego znowu zaczê³a siê zmniejszaæ, a tym samym zmniejsza³
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siê te¿ eksport tego surowca. Od pocz¹tku XXI wieku wraz z malej¹c¹ produkcj¹ i stale
zmniejszaj¹cym siê eksportem zaczêto sprowadzaæ do Polski coraz wiêcej wêgla. Prze³omo-
wym rokiem by³ rok 2008, gdy po raz pierwszy w historii import pod wzglêdem wielkoœci
przewy¿szy³ eksport (Olkuski 2010b). Spowodowa³o to koniecznoœæ przebudowy terminali
wêglowych w polskich portach z terminali eksportowych na importowe (Olkuski 2010a).

Na szczêœcie dla polskiego górnictwa i bezpieczeñstwa energetycznego kraju proces zamy-
kania i likwidacji kopalñ zosta³ wyraŸnie wyhamowany (Jureczka, Galos 2008). Nie ulega
w¹tpliwoœci, ¿e wêgiel kamienny pozostanie podstawowym noœnikiem energii w Polsce
przez nastêpne 15–20 lat. Warto jednak zastanowiæ siê, czy bêdzie to krajowy wêgiel, czy te¿
importowany. W tym celu, w dalszej czêœci artyku³u dokonano analizy importu wêgla
kamiennego do Polski w latach 2000–2012, a tak¿e, dla dokonania obliczeñ, przedstawiono
najistotniejsze fakty dotycz¹ce eksportu oraz zu¿ycia wêgla.

1. Import wêgla kamiennego do Polski

Import wêgla do Polski jest zjawiskiem stosunkowo nowym. Przez wiele lat Polska
importowa³a jedynie wêgiel koksowy niektórych typów, który by³ niemo¿liwy do pozys-
kania w kraju. Dotyczy³o to zw³aszcza wêgla niskofosforowego. By³ to jednak proceder
prowadzony na niewielk¹ skalê i dotycz¹cy wêgla œciœle okreœlonych typów. K³opoty z po-
zyskaniem dobrych jakoœciowo wêgli ortokoksowych doprowadzi³y do sytuacji, w której
w 2007 roku koncern ArcelorMittal Poland S.A. poza tradycyjnym nabyciem wewn¹trz-
wspólnotowym z Czech sprowadzi³ do Polski ponad 400 tys. ton wêgla z USA i Kolumbii
dla zabezpieczenia potrzeb swoich koksowni w Zdzieszowicach i w Krakowie. Równie¿
pozosta³e krajowe koksownie zwiêkszy³y zakupy czeskiego wêgla. Od 2008 roku Polska jest
importerem netto wêgla koksowego, który w ró¿nych latach kszta³tuje siê w granicach
2,3–3,5 mln ton (Ozga-Blaschke 2012). Od pocz¹tku XXI wieku zaczêto sprowadzaæ do
Polski równie¿ wêgiel energetyczny, co jest zjawiskiem zupe³nie nowym. Przez wiele lat nie
podejrzewano nawet, ¿e kraj posiadaj¹cy zasoby bilansowe wêgla kamiennego wynosz¹ce
oko³o 48 mld ton (Bilans...) oraz bêd¹cy jednym z czo³owych producentów tego surowca na
œwiecie bêdzie kiedyœ musia³ importowaæ ten surowiec.

Na rysunku 1 przedstawiono import wêgla kamiennego do Polski w latach 2000–2012.
Krzywa importu a¿ do 2011 roku ma wyraŸny trend wzrostowy. Dopiero w ostatnim roku
import wyraŸnie siê zmniejszy³, ale by³o to spowodowane g³ównie zmniejszeniem krajowe-
go zapotrzebowania na wêgiel. W tym samym czasie polskie kopalnie zwiêkszy³y wydo-
bycie, lecz znacz¹ca czêœæ tego wêgla znalaz³a siê na zwa³ach. W zwi¹zku z tym, w bie¿¹cym
roku mo¿na spodziewaæ siê równie¿ niskiego poziomu importu, gdy¿ kopalnie w pierwszej
kolejnoœci bêd¹ chcia³y sprzedaæ wêgiel zalegaj¹cy na zwa³ach oferuj¹c ni¿sze ceny.

G³ównym kierunkiem importu wêgla do Polski jest kierunek wschodni. Najwiêcej wêgla
w ostatnich latach nasz kraj sprowadzi³ z Rosji. Widaæ to wyraŸnie na rysunku 2. Jeszcze
w 1995 roku z tego kraju sprowadzono zaledwie 135 tys. ton. W nastêpnych kilku latach
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Rys. 1. Import wêgla kamiennego do Polski w latach 2000–2012

�ród³o: Roczniki Statystyczne GUS z lat 2001–2011; Sytuacja energetyczna w Polsce.

Krajowy bilans energii. ARE z lat 2001–2012; Bilans zasobów... z lat 2001–2013

Fig. 1. Import of hard coal into Poland in the period 2000–2012

Rys. 2. Import wêgla kamiennego z Rosji do Polski w latach 2000–2012

�ród³o: Roczniki Statystyczne GUS z lat 2001–2011; Sytuacja energetyczna w Polsce.

Krajowy bilans energii. ARE z lat 2001–2012; Bilans zasobów... z lat 2001–2013

Fig. 2. Import of hard coal from Russia to Poland in the period 2000–2012



import raz wzrasta³, innym razem mala³. Od 2000 roku do roku 2011 daje siê zauwa¿yæ sta³y
trend wzrostowy importu, za wyj¹tkiem lat 2004 i 2007, gdy odnotowano jego lekkie
zmniejszenie. W 2000 roku import z Rosji wyniós³ 760 tys. ton, w 2001 roku 960 tys. ton,
a w roku 2002 przekroczy³ 1 mln ton: dok³adnie 1495 tys. ton. Nastêpny rok by³ kolejnym
rokiem wzrostu importu do 1745 tys. ton. W 2004 roku zanotowano spadek importu do
wielkoœci 1495 tys. ton, ale nastêpny rok znów cechowa³ siê jego wzrostem do poziomu
2473 tys. ton. W 2006 roku import osi¹gn¹³ rekordowy poziom 3330 tys. ton, aby w 2007
roku zmniejszyæ siê nieznacznie do 3046 tys. ton. Kolejne trzy lata charakteryzowa³y siê
niespotykanym w historii Polski wzrostem importu. W 2008 roku sprowadzono z Rosji
5039 tys. ton wêgla, w 2009 roku 7075 tys. ton, a w 2010 roku a¿ 8155 tys. ton. Rok 2011
by³ rekordowym rokiem pod wzglêdem importu wêgla z Rosji. Import wyniós³ wtedy
9274 tys. ton. Rok 2012 charakteryzowa³ siê znacznie mniejszym importem wêgla, nie tylko
z Rosji (6568 tys. ton), ale tak¿e od innych producentów.

Wiod¹cymi producentami eksportuj¹cymi swój surowiec na polski rynek s¹ rosyjskie
spó³ki wêglowe: Sibirskiaja Ugolnaja Eniergieticzeskaja Kompania (SUEK), Kuzbasskaja
Topliwnaja Kompania (KTK) oraz Kuzbassrazrezugol (KRU). W roku 2011 na te trzy spó³ki
przypada³o ³¹cznie 40% importu (Stala-Szlugaj, Klim 2012).

Drugim krajem pod wzglêdem wielkoœci importu, w tym przypadku nabycia wewn¹trz-
wspólnotowego, wêgla do Polski s¹ Czechy. Z Czech tradycyjnie od wielu lat importowany
jest wêgiel kamienny do koksowania. Na prze³omie wieków import nieznacznie przekracza³
500 tys. ton, ale w nastêpnych latach by³ znacznie mniejszy. Od 2006 roku Polska zaczê³a
sprowadzaæ z Czech iloœci wêgla niespotykane poprzednio (rys. 3). Saldo obrotów sta³o siê
ujemne. We wspomnianym roku sprowadzono z Czech 1570 tys. ton wêgla, a w roku 2007
ju¿ 2061 tys. ton. W latach 2008 i 2009 wielkoœæ tego importu by³a nieco ni¿sza, wynosz¹c
odpowiednio 1803 tys. ton i 1750 tys. ton. Rok 2010 okaza³ siê rokiem najwiêkszego
w historii importu wêgla z Czech – 2618 tys. ton, a w 2011 roku by³ on niewiele mniejszy
i wyniós³ 2567 tys. ton. W 2012 roku import z Czech zmniejszy³ siê, tak jak w przypadku
importu z innych kierunków, do 1510 tys. ton. Jak wczeœniej wspomniano, Polska zarówno
kupuje wêgiel z Czech, jak i go sprzedaje do tego kraju, tak¿e w ramach wspó³pracy
w Grupie Wyszehradzkiej (Olkuski i in. 2011).

Od szeœciu lat pojawia siê na rynku polskim równie¿ wêgiel ze Stanów Zjednoczonych
Ameryki Pó³nocnej. Z importem œladowych iloœci wêgla kamiennego z tego kraju mieliœmy
ju¿ do czynienia w latach 1996–1997 oraz w roku 2000, ale by³y to iloœci zupe³nie nieistotne.
W 2007 roku odnotowano ju¿ znacz¹cy import 300 tys. ton (rys. 4). W 2008 roku import
wzrós³ do wielkoœci 1702 tys. ton, a w 2009 wyniós³ 963 tys. ton. Rok 2010 to ponow-
ny wzrost importu z tego kraju do wielkoœci 1852 tys. ton. W kolejnych dwóch latach
zdecydowanie zmniejszy³ siê osi¹gaj¹c wielkoœæ odpowiednio 1319 tys. ton w 2011 roku
i 795 tys. ton w 2012 roku.

Od wielu lat eksporterem wêgla do Polski jest równie¿ Ukraina. Do 2003 roku Polska
znacznie wiêcej eksportowa³a wêgla na Ukrainê ni¿ go stamt¹d importowa³a. Od 2004 roku
eksport usta³ niemal ca³kowicie, natomiast import, zw³aszcza w latach 2004–2005 oraz
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Rys. 3. Import wêgla kamiennego z Czech do Polski w latach 2000–2012

�ród³o: Roczniki Statystyczne GUS z lat 2001–2011; Sytuacja energetyczna w Polsce.

Krajowy bilans energii. ARE z lat 2001–2012; Bilans zasobów... z lat 2001–2013

Fig. 3. Import of hard coal from Czech Republic to Poland in the period 2000–2012

Rys. 4. Import wêgla kamiennego z USA do Polski w latach 2000–2012

�ród³o: Roczniki Statystyczne GUS z lat 2001–2011; Sytuacja energetyczna w Polsce.

Krajowy bilans energii. ARE z lat 2001–2012; Bilans zasobów... z lat 2001–2013

Fig. 4. Import of hard coal from the USA to Poland in the period 2000–2012



2008–2010, osi¹ga³ znacz¹ce rozmiary. W 2000 roku import z tego kraju wyniós³ 77 tys. ton.
Od 2000 roku import przekroczy³ na trwa³e 100 tys. ton (rys. 5). W 2001 roku wyniós³
182 tys. ton, a w latach 2002 i 2003 odpowiednio 168 tys. ton i 156 tys. ton. W latach 2004
i 2005 import wzrós³ dwukrotnie do poziomu 309 tys. ton i 355 tys. ton. W 2006 i 2007 roku
zmniejszy³ siê odpowiednio do 118 tys. ton i 176 tys. ton. W roku 2008 wyniós³ 329 tys. ton,
w roku 2009–352 tys. ton, a w roku 2010 przekroczy³ 400 tys. ton osi¹gaj¹c 402,5 tys. ton.
Rekordowym pod wzglêdem importu by³ rok 2011, gdy sprowadzono do Polski 538 tys. ton
wêgla. W 2012 roku zanotowano jednak spadek importu z Ukrainy do wielkoœci 392 tys. ton.

W 2001 roku po raz pierwszy importowano do Polski wêgiel z Kazachstanu. By³o to
414 tys. ton. W nastêpnym roku import zwiêkszy³ siê o 86 tys. ton i wyniós³ 500 tys. ton
(rys. 6). Przez kolejne piêæ lat import by³ niezbyt du¿y i w 2003 roku wyniós³ 103 tys. ton,
a w 2004 prawie zanikn¹³, gdy¿ jego wielkoœæ to zaledwie 12 tys. ton. W 2005 roku import
wyniós³ 87 tys. ton, a w kolejnych dwóch latach odpowiednio 160 i 140 tys. ton. Nas-
têpne trzy lata charakteryzowa³y siê zwiêkszonym importem, króry w 2008 roku wyniós³
387 tys. ton, w 2009 – 298 tys. ton, a w 2010 – 267 tys. ton. W 2011 roku sprowadzono z tego
kraju 340 tys. ton, co by³o wielkoœci¹ rekordow¹, ale w 2012 roku import zmniejszy³ siê do
283 tys. ton.

Z odleg³ej Kolumbii wêgiel sprowadzany jest dopiero od 2000 roku. Pierwszy transport
wyniós³ zaledwie 5 tys. ton, ale ju¿ w kolejnych czterech latach wynosi³ odpowiednio
31 tys. ton, 32 tys. ton, 40 tys. ton i 37 tys. ton (rys. 7). W 2005 i 2006 roku nast¹pi³o
niewielkie zwiêkszenie importu odpowiednio do 56 tys. ton i 80 tys. ton. Wiêkszy wzrost
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Rys. 5. Import wêgla kamiennego z Ukrainy do Polski w latach 2000–2012

�ród³o: Roczniki Statystyczne GUS z lat 2001–2011; Sytuacja energetyczna w Polsce.

Krajowy bilans energii. ARE z lat 2001–2012; Bilans zasobów... z lat 2001–2013.00–2012

Fig. 5. Import of hard coal from Ukraine to Poland in the period 20
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Rys. 6. Import wêgla kamiennego z Kazachstanu do Polski w latach 2000–2012

�ród³o: Roczniki Statystyczne GUS z lat 2001–2011; Sytuacja energetyczna w Polsce.

Krajowy bilans energii. ARE z lat 2001–2012; Bilans zasobów... z lat 2001–2013

Fig. 6. Import of hard coal from Kazachstan to Poland in the period 2000–2012

Rys. 7. Import wêgla kamiennego z Kolumbii do Polski w latach 2000–2012

�ród³o: Roczniki Statystyczne GUS z lat 2001–2011; Sytuacja energetyczna w Polsce.

Krajowy bilans energii. ARE z lat 2001–2012; Bilans zasobów... z lat 2001–2013

Fig. 7. Import of hard coal from Columbia to Poland in the period 2000–2012



nast¹pi³ w 2007 roku, gdy¿ import wyniós³ 175 tys. ton. Powa¿ny wzrost nast¹pi³ jednak
w 2008 roku. Import wyniós³ wtedy 505 tys. ton i jest to, jak do tej pory, najwiêksza wielkoœæ
importu w historii kontaktów miêdzy naszymi krajami. W 2009 roku import zmniejszy³ siê
o po³owê do wielkoœci 255 tys. ton, a w 2010 roku wyniós³ 344 tys. ton. W 2011 roku import
zmniejszy³ siê nieznacznie o 22 tys. ton, a w 2012 roku wyniós³ tylko 79 tys. ton.

Sporadycznie sprowadzany jest do Polski równie¿ wêgiel z RPA. Najwiêcej sprowa-
dzono go w 1999 roku – a¿ 247 tys. ton – ale nigdy wczeœniej ani póŸniej import z tego kraju
nie osi¹gn¹³ ju¿ takiej wielkoœci. W roku 2002 import wyniós³ 121 tys. ton, a w latach
2004–2007 nawet ca³kowicie zaprzestano importu wêgla z RPA. W 2008 roku import
osi¹gn¹³ doœæ du¿¹ wielkoœæ 167 tys. ton, a w 2009 tylko 3 tys. ton. W nastêpnych latach nie
importowano wêgla z tego kraju.

Jeszcze jednym licz¹cym siê, zw³aszcza w perspektywie najbli¿szych lat, eksporterem
wêgla do Polski mo¿e byæ Australia. To czo³owy producent wêgla kamiennego w œwiecie
i jeden z g³ównych jego eksporterów. Do tej pory sprowadzano do Polski niewielkie iloœci
tego surowca ze wzglêdu na du¿¹ odleg³oœæ i koniecznoœæ prze³adowywania wêgla z du¿ych
statków typu Panamax i Capsize w portach ARA (Amsterdam, Rotterdam, Antwerpia) na
mniejsze jednostki mog¹ce przep³ywaæ przez cieœniny duñskie. Ca³a operacja podra¿a³a
koszty, co przy tanim krajowym wêglu by³o ca³kowicie niepo³acalne. Sytuacja jednak
powoli siê zmienia. Wysokie koszty produkcji powoduj¹ wzrost cen krajowego surowca,
a poza tym, parametry polskiego wêgla odbiegaj¹ od tych oferowanych na rynkach miêdzy-
narodowych. Nale¿y odnotowaæ, ¿e pierwsza dostawa australijskiego wêgla do Polski przy-
pad³a na rok 1999 i wynios³a niespe³na 9 tys. ton, a w nastêpnym roku zwiêkszy³a siê zaled-
wie o 1 tys. ton. Potem do 2008 roku prawie nie importowano wêgla z Australii nie licz¹c
0,33 tys. ton w 2003 roku i 35 tys. ton w 2005 roku. W 2008 i 2009 roku import wyniós³
odpowiednio 63 i 64 tys. ton. Najwiêcej sprowadzono wêgla z Australii w 2010 roku, bo a¿
283 tys. ton, co mo¿e byæ pocz¹tkiem nowego trendu w imporcie wêgla do Polski. Jest to
o tyle prawdopodobne, ¿e chocia¿ w 2011 roku import wyniós³ zaledwie 137 tys. ton, to
w 2012 roku a¿ 356 tys. ton (Bilans...; Roczniki...; Sytuacja...; Informacja...; Olkuski 2012a).

2. Eksport wêgla kamiennego z Polski

O ile dane statystyczne dotycz¹ce wydobycia wêgla kamiennego w Polsce siêgaj¹ 1920
roku, o tyle dostêpna ewidencja jego eksportu z Polski rozpoczyna siê od 1926 roku.
W tym¿e roku na 35,75 mln ton wydobytego wêgla wyeksportowano 14,47 mln ton, co
stanowi³o 40,47%. W kolejnych latach okresu miêdzywojennego eksport nieznacznie zma-
la³, jednak w latach 1926–1939 wyniós³ ³¹cznie 154,33 mln ton, co stanowi³o 31,38%
wydobycia w tym okresie. G³ównymi odbiorcami polskiego wêgla w tym czasie by³y takie
kraje jak Austria, Szwecja, Dania, W³ochy i Francja (Malara 2009).

Na rysunku 8 przedstawiono eksport i wywóz wêgla kamiennego z Polski w latach
2000–2012.
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Jak widaæ z rysunku sprzeda¿ polskiego wêgla za granicê zmniejsza siê ze wzglêdu na
niekorzystne relacje cenowe oraz na wykorzystywanie prawie ca³ej krajowej produkcji na
potrzeby rodzimych odbiorców. Konkurencja taniego wêgla z krajów zamorskich, takich
jak Australia, RPA, USA, czy te¿ Kolumbia, powoduje wypieranie polskiego wêgla z ryn-
ków œwiatowych.

Najwiêkszym w ostatnich latach odbiorc¹ polskiego wêgla s¹ Niemcy. W latach 2000–
–2006 wywo¿ono do tego kraju oko³o 7 mln ton wêgla rocznie. W kolejnych trzech latach
wywóz zmniejsza³ siê, aby w 2010 roku zwiêkszyæ siê gwa³townie i przekroczyæ 4 mln ton
(Olkuski 2011a). W 2012 roku wywóz do Niemiec wyniós³ 2,65 mln ton, a najwiêcej
wyeksportowano do Boœni i Hercegowiny – 0,27 mln ton. Innymi pañstwami, do których
eksportowano (kraje spoza Unii Europejskiej) lub wywo¿ono (pozosta³e kraje) polski wê-
giel to miêdzy innymi: Czechy, Finlandia, Austria, Dania, Wielka Brytania, Francja, S³o-
wacja, Holandia, Wêgry, Belgia, Irlandia, Egipt, W³ochy, Norwegia, Turcja. Eksport
i wywóz do wy¿ej wymienionych pañstw by³ ró¿ny w ró¿nych latach. Zdarza³y siê te¿ lata,
w których niektóre z nich nie kupowa³y wêgla z Polski (Olkuski 2012a).

3. Zu¿ycie wêgla kamiennego w Polsce

Wêgiel kamienny w Polsce zu¿ywany jest g³ównie do produkcji energii elektrycznej
i ciep³a. Najwiêcej wêgla zu¿ywa energetyka zawodowa – ponad 50% krajowej konsumpcji.
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Rys. 8. Eksport polskiego wêgla w latach 2000–2012

�ród³o: Roczniki Statystyczne GUS z lat 2001–2011; Sytuacja energetyczna w Polsce.

Krajowy bilans energii. ARE z lat 2001–2012; Bilans zasobów... z lat 2001–2013

Fig. 8. Export of Polish hard coal in the period 2000–2012



Innymi du¿ymi odbiorcami s¹ koksownie, ciep³ownie komunalne i przemys³owe oraz po-
zostali odbiorcy (Olkuski 2012b).

Obecnie rynek wêgla kamiennego jest typowym rynkiem u¿ytkowników. Odbiorcy wêgla,
g³ównie elektrownie i elektrociep³ownie, maj¹ mo¿liwoœæ dobierania paliw stosownie do
swoich wymagañ od dowolnego producenta. Kryterium renty geograficznej nie zawsze jest
czynnikiem dominuj¹cym. Coraz czêœciej zdarza siê, ¿e kupowany jest wêgiel nawet od
producentów zamorskich, gdy¿ ceny tego wêgla s¹ konkurencyjne w stosunku do wêgla
rodzimego, a koszty transportu drog¹ morsk¹ s¹ ni¿sze ni¿ koszty transportu drog¹ l¹dow¹.

Wêgiel kamienny wykorzystywany jest nie tylko do produkcji energii elektrycznej, ale
równie¿ do produkcji ciep³a. W ostatnich latach w strukturze wytwarzania ciep³a w Polsce
najwiêkszy udzia³ ma wêgiel kamienny. Udzia³ ten wynosi oko³o 76% (Stala-Szlugaj 2013).
Pozosta³ymi znacz¹cymi paliwami w ciep³ownictwie jest gaz ziemny i biomasa, ale udzia³
¿adnego z nich nie przekracza 10%. Udzia³ wêgla w produkcji ciep³a jest bardzo zró¿-
nicowany pod wzglêdem rozmieszczenia terytorialnego. Najwiêkszy jego udzia³, ponad
90%, w latach 2010–2011 wyst¹pi³ w województwach: warmiñsko-mazurskim, opolskim
i œwiêtokrzyskim (Statystyka ciep³ownictwa... 2011).

Zu¿ycie wêgla zale¿y jednak w du¿ej mierze od warunków pogodowych. Przyk³adowo,
ciep³a jesieñ 2011 roku oraz ³agodna pierwsza po³owa zimy spowodowa³y, ¿e ciep³ownicy
zu¿yli nawet o 30% wêgla mniej ni¿ w poprzednim roku.

Na rysunku 9 przedstawiono zu¿ycie wêgla kamiennego w Polsce w latach 2000–2012.
Zu¿ycie to by³o bardzo zró¿nicowane w poszczególnych latach badanego okresu. Zale¿a³o to
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Rys. 9. Zu¿ycie wêgla w Polsce w latach 2000–2012

�ród³o: Roczniki Statystyczne GUS z lat 2001–2011; Sytuacja energetyczna w Polsce.

Krajowy bilans energii. ARE z lat 2001–2012; Bilans zasobów... z lat 2001–2013

Fig. 9. Consumption of the hard coal in Poland in the period 2000–2012



przede wszystkim od zapotrzebowania energetyki na ten surowiec do produkcji energii
elektrycznej i ciep³a.

Zapotrzebowanie na energiê elektryczn¹ zale¿a³o z kolei w du¿ej mierze od kondycji
krajowej gospodarki. Gwa³towny spadek zu¿ycia wêgla w 2009 roku zwi¹zany by³ z kry-
zysem gospodarczym, który rozpocz¹³ siê w wielu krajach w roku 2008, a do Polski dotar³
z pewnym opóŸnieniem. Ostatni spadek zapotrzebowania na ten surowiec w 2012 r. równie¿
ma pod³o¿e ekonomiczne, a dodatkowo zbieg³ siê w czasie z ³agodn¹ zim¹.

4. Zale¿noœæ importowa Polski w zakresie wêgla kamiennego

Zale¿noœæ importowa jest parametrem bardzo istotnym z punku widzenia mo¿liwoœci
rozwoju gospodarczego danego kraju. Pozwala okreœliæ stan uzale¿nienia od dostaw z za-
granicy, a tym samym bezpieczeñstwo kraju zwi¹zane z danym surowcem. Wiêkszoœæ
pañstw stara siê wykorzystywaæ w pierwszej kolejnoœci w³asne surowce, a dopiero w przy-
padku ich braku importowaæ je. Nie zawsze jest taka mo¿liwoœæ. Nie ka¿dy kraj posiada
z³o¿a kopalin do produkcji wszystkich potrzebnych mu surowców, a je¿eli nawet posiada, to
niekoniecznie jego zasoby s¹ wystarczaj¹ce lub te¿ koszty pozyskania s¹ zbyt wysokie.
Niekiedy nie ma te¿ mo¿liwoœci technicznych, aby po te zasoby siêgn¹æ. Szczególnie wa¿na
jest znajomoœæ zale¿noœci importowej w odniesieniu do surowców energetycznych, gdy¿ od
tego zale¿y bezpieczeñstwo energetyczne kraju.

Zale¿noœæ importow¹ oblicza siê ze wzoru (Kaliski, Staœko 2006; Staœko, Kaliski 2006;
Janusz 2010):
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gdzie:
ZKj– zu¿ycie globalne j-tego noœnika,
Ij – import j-tego noœnika,
Ej – eksport j-tego noœnika.

Zazwyczaj, czym wartoœæ tego wskaŸnika jest mniejsza, tym lepiej dla gospodarki
danego kraju. Mniejsza zale¿noœæ importowa to wiêksze bezpieczeñstwo, w tym przypadku
energetyczne.

Z rysunku 10 widaæ, ¿e zale¿noœæ importowa Polski w zakresie wêgla kamiennego
w latach 2000–2011 stale ros³a. By³o to doœæ niepokoj¹ce zjawisko, gdy¿ œwiadczy³o
o malej¹cym bezpieczeñstwie energetycznym kraju. Do 2007 roku zale¿noœæ importowa
by³a ujemna, co wynika³o z przewagi eksportu wêgla nad importem. W 2008 roku trend
w handlu wêglem zosta³ po raz pierwszy w historii Polski odwrócony i zale¿noœæ importowa
przybra³a wartoœæ dodatni¹. Dodatnia wartoœæ tego parametru utrzymuje siê do dzisiaj,
z tym, ¿e w 2012 roku jest ju¿ zdecydowanie mniejsza ni¿ rok wczeœniej i nie przekracza 5%.
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W przeciwieñstwie do wêgla kamiennego zale¿noœæ importowa Polski w zakresie gazu
ziemnego wynosi oko³o 70%, a w przypadku ropy naftowej a¿ 97% (Siemek i in. 2010).
W porównaniu z tymi wskaŸnikami zale¿noœæ importowa Polski w zakresie wêgla ka-
miennego jest bardzo niska. Jest to korzystne zjawisko daj¹ce naszemu krajowi poczucie
bezpieczeñstwa energetycznego, gdy¿ mo¿liwoœæ korzystania z w³asnych surowców jest
zwykle lepszym rozwi¹zaniem ni¿ bazowanie na surowcach importowanych. Nie dotyczy to
oczywiœcie sytuacji, gdy mo¿na kupiæ surowiec znacznie taniej ni¿ pozyskaæ go z w³asnych
z³ó¿.

Podsumowanie

Wêgiel kamienny jest podstawowym surowcem do produkcji energii elektrycznej i ciep³a.
W przypadku Polski sytuacja taka utrzymuje siê od lat i nic nie wskazuje na to aby mia³o
siê to zmieniæ w najbli¿szym czasie. Zarówno obecna polityka energetyczna Polski do
2030 roku (Polityka... 2009; Olkuski 2011b), jak i przygotowywana nowa polityka ener-
getyczna, przewiduj¹ utrzymanie siê dominuj¹cej roli tego surowca w energetyce.

G³ównym dostawc¹ wêgla importowanego do Polski jest Rosja. Wêgiel ten wykorzysty-
wany jest g³ównie w Polsce pó³nocno-wschodniej. Wynika to z po³o¿enia geograficznego,
czyli bliskoœci wschodniej granicy. Wiêkszoœæ rosyjskiego wêgla sprowadzana jest drog¹
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Rys. 10. Zale¿noœæ importowa Polski w zakresie wêgla kamiennego

�ród³o: obliczenia w³aœne na podstawie Roczników Statystycznych GUS z lat 2001–2011;

Sytuacja energetyczna w Polsce. Krajowy bilans energii. ARE z lat 2001–2012;

Bilans zasobów... z lat 2001–2013

Fig. 10. Hard coal import dependence of Poland



l¹dow¹ z wykorzystaniem transportu kolejowego. G³ówne przejœcia graniczne, przez które
sprowadzany jest wêgiel do Polski, to: Braniewo, KuŸnica Bia³ostocka, Siemianówka,
Terespol, Dorohusk, Hrubieszów, Hrebenne i Medyka (Stala-Szlugaj 2012). Chocia¿ w 2012
roku import z Rosji zmniejszy³ siê, to jednak nadal jest to znacz¹ca iloœæ zagra¿aj¹ca polskim
producentom. Nele¿y mieæ nadziejê, ¿e wprowadzana m.in. w Kompanii Wêglowej obni¿ka
kosztów o 10% pozwoli skutecznie konkurowaæ polskim kopalniom z zagranicznymi pro-
ducentami wêgla.

To, czy wêgiel kamienny bêdzie nadal w tak du¿ym stopniu wykorzystywany do pro-
dukcji energii elektrycznej, zale¿y od poziomu emisji szkodliwych substancji do atmosfery,
towarzysz¹cych jego spalaniu. Emisja zanieczyszczeñ w wyniku spalania wêgla kamiennego
w ostatnim dwudziestoleciu uleg³a znacznej redukcji dziêki prowadzonej w elektrowniach
modernizacji. Dzia³ania te doprowadzi³y do znacz¹cego obni¿enia emisji, zw³aszcza py³u
i SO2. Redukcja emisji py³ów w latach 1990–2011 wynios³a 97%, a redukcja emisji SO2 –
76%. W tym czasie zawartoœæ popio³u w wêglu spalanym w elektrowniach zmniejszy³a siê
o 19%, a zawartoœæ siarki zmniejszy³a siê o 17% (Grudziñski 2011, 2012, 2013).

Na zmniejszenie importu wêgla do Polski, a tym samym zmniejszenie wskaŸnika zale¿-
noœci importowej, mo¿e mieæ wp³yw planowana budowa nowych kopalñ lub przywrócenie
do ¿ycia kopalñ zamkniêtych. Przyk³ad KWK Silesia pokazuje, ¿e zmiana w³aœciciela oraz
m¹drze zainwestowany kapita³ mog¹ daæ pozytywne efekty. Kompania Wêglowa S.A.
prowadzi obecnie wiercenia na LubelszczyŸnie na obszarze, na którym otrzyma³a koncesjê.
Równie¿ Po³udniowy Koncern Wêglowy planuje budowê szybu wydobywczego maj¹cego
pozwoliæ na pozyskanie w³asnego, czyli prawdopodobnie tañszego, a niew¹tpliwie pewnego
surowca.

Po przeprowadzonej w ostatnich latach liberalizacji i prywatyzacji sektora wytwarzania
energii elektrycznej w Polsce decyduj¹cym czynnikiem maj¹cym wp³yw na wybór dostawcy
surowca, w tym przypadku wêgla, do wytwarzania tej¿e energii, jest cena. Zasz³oœci histo-
ryczne w postaci wyboru w pierwszej kolejnoœci krajowego dostawcy nie maj¹ ju¿ tak
istotnego znaczenia. Zakup taniego surowca oznacza mo¿liwoœæ wytworzenia tañszej ener-
gii, a tym samym ³atwiejsz¹ jej sprzeda¿, na przyk³ad poprzez gie³dê, a w warunkach stale
zaostrzaj¹cej siê konkurencji, utrzymanie siê na rynku.

Praca finansowana z badañ statutowych AGH nr 11.11.210.217
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ZALE¯NOŒÆ POLSKI W ZAKRESIE IMPORTU WÊGLA KAMIENNEGO

S ³ o w a k l u c z o w e

Zale¿noœæ importowa, import, eksport, wêgiel kamienny

S t r e s z c z e n i e

Ze zjawiskiem importu wêgla do Polski mamy do czynienia dopiero od kilku lat. Od pocz¹tku istnienia
górnictwa wêglowego w Polsce nasz kraj by³ eksporterem tego surowca. Wêgiel kamienny eksportowano ju¿
w okresie miêdzywojennym, a po II wojnie œwiatowej, po odbudowaniu przemys³u ze zniszczeñ wojennych,
eksport wêgla by³ podstawowym œrodkiem pozyskiwania dewiz. Polska przez dziesiêciolecia zajmowa³a miejsce
w pierwszej dziesi¹tce najwiêkszych producentów tego surowca, a eksport od po³owy lat siedemdziesi¹tych do
po³owy lat osiemdziesi¹tych ubieg³ego wieku wynosi³ oko³o 40 mln ton, co stanowi³o oko³o jedn¹ czwart¹
produkcji. Na pocz¹tku XXI wieku sytuacja zaczê³a siê jednak zmieniaæ. Z roku na rok eksport mala³, natomiast
wzrasta³ import. Zwi¹zane to by³o z jednej strony ze wzrastaj¹cymi kosztami produkcji krajowego wêgla, z drugiej
strony – z nap³ywem taniego surowca g³ównie zza wschodniej granicy. W artykule przedstawiono import wêgla
kamiennego do Polski z Rosji, USA, Ukrainy, Kazachstanu i Kolumbii oraz nabycie wewn¹trzwspólnotowe
z Republiki Czeskiej, jako g³ównych dostawców tego surowca. Wspomniano tak¿e o innych krajach, takich jak
RPA, czy Australia, które s¹ najwiêkszymi eksporterami wêgla na œwiecie i dostarczaj¹ surowiec do Europy
Zachodniej, ale do Polski rzadko jest on sprowadzany. Dla wyliczenia zale¿noœci importowej w zakresie wêgla
kamiennego przedstawiono równie¿ eksport oraz zu¿ycie krajowe tego surowca w latach 2000–2012. Wspomniana
zale¿noœæ wzrasta, co nie jest zjawiskiem korzystnym, gdy¿ œwiadczy o coraz wiêkszym uzale¿nieniu naszego
kraju od dostaw zza granicy. Nie nale¿y siê jednak niepokoiæ, gdy¿ wartoœæ tego wskaŸnika jest bardzo ma³a.
Jedynie w 2011 roku przekroczy³a nieznacznie 10%, a w 2012 roku zmniejszy³a siê ponownie poni¿ej 5%.
W porównaniu z zale¿noœci¹ importow¹ w zakresie gazu ziemnego, która wynosi oko³o 70%, lub zale¿noœci¹
importow¹ w zakresie ropy naftowej wynosz¹c¹ 97%, nie jest to poziom wysoki. Niemniej jednak nale¿y na
bie¿¹co monitorowaæ zale¿noœæ importow¹ Polski w zakresie surowców mineralnych, w przypadku których
posiadamy w³asne z³o¿a do ich produkcji, gdy¿ wiêkszoœæ pañstw opiera swoj¹ gospodarkê o surowce rodzime.
Jest to zwykle korzystniejsze ekonomicznie i zapewnia wiêksze bezpieczeñstwo sta³ych i pewnych dostaw danego
surowca.

HARD COAL IMPORT DEPENDENCE OF POLAND

K e y w o r d s

Import dependence, import, export, hard coal

A b s t r a c t

The import of hard coal to Poland has only been practiced for several years. Since the very beginning of the
Polish mining industry, the country has been an exporter of this raw material. Hard coal was exported during the
interwar period, and after the Second World War hard coal exports were the state’s main means to raise foreign
currency. For several decades, Poland was within the top ten producers of this raw material worldwide, and in the
period from the middle seventies to the middle eighties of the last century, Polish hard coal exports hovered around
40 mln tons, which was ¼ of the state’s production. However, at the beginning of the XXI century the situation had
changed. Each year, hard coal exports decreased, while hard coal imports increased. This was related on the one
hand to the increasing cost of domestic hard coal production, while on the other it resulted from the inflow of cheap
raw materials mainly from the adjacent Eastern countries. Imports of hard coal into Poland from Russia, the Czech
Republic, USA, Ukraine, Kazakhstan, and Columbia, as major suppliers, is described in this study. Such countries
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as South Africa or Australia, which are considered to be the greatest global hard coal exporters, and which deliver
hard coal to Western Europe, are also mentioned. However, their coal is rather rarely purchased by Poland.
Domestic export and consumption of hard coal in the years 2000–2010 was also presented in order to define the
dependence on exports. This dependence continuously increases, which is inconvenient because it reflects a bigger
and bigger Polish dependence on foreign suppliers. This should not, however, be alarming because the value of this
factor is very small. Only in the year 2011 did it exceed (slightly) 10%, and in the year 2012 it decreased again to
below 5%. As compared with the dependence on natural gas imports, which amounts to 70%, or with dependence
on oil imports amounting to 97%, this is quite minor. Nevertheless, Poland’s dependence on imports should be
continuously monitored with respect to domestic Polish mineral resources, as a majority of country’s economy is
based on domestic raw materials. This is usually more profitable economically and assures greater safety of
strategic security of supplies of a given raw material. This study presents an analysis of hard coal imports into
Poland in the period 2000–2012, as well as the most important factors related with the export and consumption
of hard coal in order to execute suitable calculations. The greatest emphasis was placed on imports, as they are the
major target of this study.
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