
GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI

Tom 29 2013 Zeszyt 2

DOI 10.2478/gospo-2013-0023

TADEUSZ OLKUSKI*

Ocena wystarczalnoœci krajowych zasobów wêgla kamiennego
energetycznego w œwietle perspektyw jego u¿ytkowania

Wprowadzenie

Od pocz¹tku obecnego wieku wielu specjalistów z bran¿y górniczo-energetycznej
twierdzi³o, ¿e wiek XXI bêdzie wiekiem gazu. Niew¹tpliwe zalety tego surowca, do jakich
nale¿y zaliczyæ jego czystoœæ, nie powoduj¹c¹ szkodliwych emisji do atmosfery, oraz du¿e
zasoby, pozwala³y mieæ nadziejê na stopniowe wypieranie przez gaz paliw sta³ych w struk-
turze wytwarzania energii elektrycznej. Dodatkowym atutem gazu sta³a siê mo¿liwoœæ jego
transportu na znaczne odleg³oœci, praktycznie do ka¿dego punktu na kuli ziemskiej po-
siadaj¹cego odpowiednie urz¹dzenia, dziêki technice skraplania i regazyfikacji. LNG sta³ siê
towarem tanim, przynajmniej w porównaniu do cen sprzed kilkunastu lat, i niezale¿nym od
dominuj¹cych jeszcze gazoci¹gów. Pojawienie siê gazu niekonwencjonalnego w szczegól-
noœci gazu z ³upków oraz metanu z pok³adów wêgla (Siemek, Nagy 2012; Szama³ek 2011;
Radwanek-B¹k 2011) dawa³o dodatkow¹ nadziejê na rozwój sektora energetycznego opar-
tego na tym paliwie. Paradoksalnie, du¿a dostêpnoœæ gazu, mo¿liwoœci ³atwego transportu,
du¿a liczba producentów oraz odkrycie nowych z³ó¿ – zw³aszcza niekonwencjonalnych –
wp³ynê³o na wzrost znaczenia wêgla w produkcji energii elektrycznej. Tani gaz w USA
spowodowa³ eksport tamtejszego wêgla do Europy, co doprowadzi³o do obni¿ki cen. Produ-
cenci energii elektrycznej zawsze – a zw³aszcza teraz, w dobie kryzysu – poszukuj¹ taniego
surowca, st¹d powrót do wêgla. Pomimo antywêglowej polityki Unii Europejskiej naj-
wiêkszy kraj wspólnoty – Niemcy – deklaruje nie tylko utrzymanie, lecz nawet wzrost
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produkcji energii elektrycznej z wêgla. W Niemczech obecnie budowanych jest osiem
elektrowni, w których wykorzystywany bêdzie wêgiel kamienny. £¹czna moc tych elek-
trowni wyniesie 8,7 GW. Pomimo planów zamkniêcia do 2018 roku ostatnich kopalñ wêgla
kamiennego w swoim kraju nadal bêd¹ wytwarzaæ pr¹d z wêgla, ale importowanego.
Otwiera to du¿e mo¿liwoœci przed polskim górnictwem, gdy¿ Niemcy w ostatnich kilkunastu
latach by³y najwiêkszym odbiorc¹ polskiego wêgla. W latach 1995–2010 ponad jedna
czwarta sprzedanego wêgla trafi³a w³aœnie do Niemiec (Olkuski 2011), a w 2012 roku
przesz³o 2,6 mln ton, co nadal czyni ten kraj najwiêkszym odbiorc¹ naszego wêgla (In-
formacja... 2013). Jest jeszcze wiele innych pañstw europejskich, takich jak chocia¿by
Czechy, Francja, Wielka Brytania, czy Dania, które tradycyjnie korzystaj¹ z polskiego wêgla
(Olkuski, Stala-Szlugaj 2012), lecz importuj¹ od nas znacznie mniejsze iloœci. Planowane s¹
równie¿ nowe elektrownie wêglowe w Holandii oraz we W³oszech. W Holandii maj¹
powstaæ trzy tego typu obiekty, a we W³oszech cztery (Stala-Szlugaj 2013). Mo¿e to
zapocz¹tkowaæ powrót do wêgla i wiêksz¹ szansê jego sprzeda¿y. Najwa¿niejszym atutem
Polski s¹ znaczne zasoby tego surowca pozwalaj¹ce na wiele lat eksploatacji.

1. Produkcja energii elektrycznej z wêgla

Spoœród wielu surowców energetycznych wykorzystywanych do produkcji energii elek-
trycznej wêgiel kamienny jest najwa¿niejszy. Dotyczy to nie tylko Polski, gdzie udzia³ ten od
wielu lat przekracza 50% i obecnie wynosi 53,4% (rys. 1) (Statystyka… 2012), lecz tak¿e
innych pañstw.

Jak widaæ z rysunku 1, najwiêcej energii elektrycznej w 2011 roku w Polsce wyprodu-
kowano z wêgla kamiennego. Spoœród przesz³o 163 TW�h wytworzonej energii elektrycznej,
a¿ 53,4% pochodzi³o z tego surowca. W stosunku do 2010 roku zanotowano spadek
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Rys. 1. Produkcja energii elektrycznej w Polsce w 2011 roku wed³ug noœników

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie Statystyka… 2012

Fig. 1. Electric power production in Poland in the year 2011, according to carriers



produkcji energii elektrycznej z wêgla kamiennego o ponad dwa punkty procentowe, ale
w tym samym czasie wzros³a produkcja energii z wêgla brunatnego. Obecnie Polska jest na
drugim miejscu w œwiecie pod wzglêdem udzia³u wêgla (³¹cznie kamiennego i brunatnego)
w produkcji energii elektrycznej. W Polsce udzia³ ten wynosi 88%, chocia¿ przez wiele lat
przekracza³ 90%. Wiêkszym udzia³em wêgla w produkcji energii elektrycznej mo¿e siê
poszczyciæ tylko Republika Po³udniowej Afryki, gdzie udzia³ ten wynosi 94% (Coal…
2012). Jeœli chodzi o wêgiel kamienny, Polska znajduje siê na szóstym miejscu w œwiecie
za takimi potêgami wêglowymi jak RPA, Chiny, Kazachstan i Indie, a przed Australi¹.
W tabeli 1 przedstawiono dwanaœcie pañstw o najwiêkszym udziale wêgla kamiennego
w produkcji energii elektrycznej.

TABELA 1

Pañstwa o najwiêkszym udziale wêgla kamiennego w produkcji energii elektrycznej

TABLE 1

Countries with the greatest part of hard coal used in electric power production

Lp. Pañstwo Udzia³ [%]

1. RPA 94,0

2. Chiny 79,0

3. Kazachstan 75,0

4. Indie 67,0

5. Izrael 58,0

6. Polska 53,4

7. Australia 53,0

8. Tajwan 50,0

9. USA 44,0

10. Niemcy 20,0

11. Bu³garia 14,0

12. Republika Czeska 7,0

Œrednio Œwiat 37,0

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie Coal Information 2012 oraz Statystyka... 2012

Z tabeli 1 wynika, ¿e nie tylko Polska opiera swój system elektroenergetyczny na wêglu.
Niezmiennie od dziesi¹tków lat równie¿ USA i Niemcy, pañstwa o zdecydowanie wy¿szym
poziomie rozwoju technologicznego, bazuj¹ w energetyce na wêglu. Niemcy dodatkowo
z wêgla brunatnego pozyskuj¹ 22% energii elektrycznej. Systematycznie wzrasta produkcja
i zu¿ycie wêgla w Chinach i w Indiach. W USA w ostatnim czasie zu¿ycie wêgla do
produkcji energii elektrycznej zmala³o, ale górnictwo wêglowe w tym kraju nadal jest
postrzegane jako bran¿a z du¿ymi perspektywami. Rozwijane s¹ zw³aszcza technologie
czystego spalania wêgla.
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2. Krajowe zasoby wêgla kamiennego

Zasoby geologiczne to ca³kowita iloœæ kopaliny, b¹dŸ kopalin, w granicach z³o¿a. Zasoby
geologiczne mo¿na podzieliæ na (Gawlik i in. 2010; Bolewski 1992; Nieæ 1994, 2002, 2006,
2008; Piwocki, Przenios³o 1997; Nieæ, Piwocki, Przenios³o 2002; Kicki, Nieæ 2006):

— pozabilansowe,
— bilansowe warunkowe,
— bilansowe,
— przemys³owe,
— nieprzemys³owe,
— operatywne.
Zasoby bilansowe to zasoby geologiczne spe³niaj¹ce kryteria bilansowoœci. Kryteria te

okreœla Rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia 20 czerwca 2005 r. (Rozporz¹dzenie...
2005) na podstawie Prawa Geologicznego i Górniczego (Prawo... 1994).

Aby utrzymaæ dominuj¹c¹ pozycjê górnictwa wêgla kamiennego w produkcji energii
elektrycznej w kraju nale¿y wykorzystaæ wszystkie mocne strony tego sektora, do których
nale¿¹ (Strategia… 2007):

— posiadanie doœwiadczenia w zakresie dostosowania zdolnoœci produkcyjnych gór-
nictwa do mo¿liwoœci sprzeda¿y na rynku krajowym i za granicê,

— posiadanie znacz¹cych rozpoznanych i udostêpnionych zasobów wêgla kamiennego
w kopalniach,

— wysoki poziom bezpieczeñstwa pracy w polskich kopalniach wêgla kamiennego,
— wykwalifikowana i doœwiadczona kadra pracownicza,
— silne krajowe zaplecze badawczo-rozwojowe sektora górnictwa wêgla kamiennego.
Trzeba tak¿e wykorzystaæ szanse, jakie obecnie istniej¹ na krajowym oraz œwiatowych

rynkach surowców energetycznych (Strategia… 2007):
— udzia³ wêgla kamiennego w zapewnieniu bezpieczeñstwa energetycznego pañstwa,
— kszta³towanie siê wysokich cen ropy naftowej i gazu ziemnego na rynkach œwiatowych,
— zwiêkszenie zastosowania czystych technologii wêglowych i wykorzystanie wêgla

kamiennego do produkcji paliw gazowych i p³ynnych.
Obowi¹zuj¹ca obecnie Polityka energetyczna Polski do 2030 roku (Polityka… 2009)

zak³ada utrzymanie wiod¹cej roli wêgla w strukturze wytwarzania energii elektrycznej.
Nale¿y zwróciæ uwagê zw³aszcza na dwa zapisy znajduj¹ce siê w tym dokumencie, czyli:
„G³ównym celem polityki energetycznej w tym obszarze (chodzi o wêgiel kamienny) jest
racjonalne i efektywne gospodarowanie z³o¿ami wêgla, znajduj¹cymi siê na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej” oraz „G³ównym celem polityki energetycznej w tym obszarze
jest zapewnienie ci¹g³ego pokrycia zapotrzebowania na energiê przy uwzglêdnieniu maksy-
malnego mo¿liwego wykorzystania krajowych zasobów oraz przyjaznych œrodowisku tech-
nologii”. Oba te zapisy œwiadcz¹ o tym, ¿e rz¹d, a konkretnie zespó³ opracowuj¹cy politykê
energetyczn¹ Polski, docenia znaczenie rodzimego surowca, jakim jest wêgiel kamienny.
Jego zasoby geologiczne rzeczywiœcie s¹ du¿e. Wynosz¹ obecnie 48 540,84 mln ton

28



i wystêpuj¹ w 145 z³o¿ach (Bilans… 2012). W ogólnym stanie zasobów geologicznych z³ó¿
wêgla kamiennego, w stosunku do 2010 roku nast¹pi³ bardzo du¿y przyrost zasobów
bilansowych o 3 396,98 mln ton. Powodem tego by³a, wykonana w 2011 r. na zlecenie
Ministra Œrodowiska, „Weryfikacja zasobów wêgla kamiennego w z³o¿ach zlikwidowanych
kopalñ wraz z przeliczeniem ich zasobów w oparciu o obowi¹zuj¹ce kryteria bilansowoœci”.
W ramach tego tematu wykonane zosta³y dodatki do dokumentacji geologicznych dla 38 z³ó¿
wêgla kamiennego, wystêpuj¹cych w zag³êbiach: Górnoœl¹skim i Dolnoœl¹skim. Przyrost
z tego tytu³u geologicznych zasobów bilansowych wyniós³ 3 307,56 mln ton, w tym:
w GZW – 2 947,84 mln ton, a w LZW – 359,72 mln ton. Wed³ug obowi¹zuj¹cych w 2011 r.
kryteriów bilansowoœci dotychczasowe zasoby wêgla, zaliczone wskutek restrukturyzacji
przemys³u wêglowego do zasobów pozabilansowych, obecnie zaliczono do zasobów bilan-
sowych. Na przyrost zasobów mia³o tak¿e wp³yw udokumentowanie w 2011 r. czterech
nowych z³ó¿ wêgla kamiennego: Barbara-Chorzów 1 (z geologicznymi zasobami bilanso-
wymi: 20,88 mln ton), Jan Kanty 1 (49,60 mln ton), Kazimierz-Juliusz 1 (61,18 mln ton)
i ¯ory-Warszowice (151,92 mln ton) (Bilans… 2012). £¹czn¹ wielkoœæ zasobów bilan-
sowych wêgla kamiennego w Polsce w latach 2001–2011 przedstawiono na rysunku 2.

Z punktu widzenia mo¿liwoœci wytwarzania energii elektrycznej najwa¿niejsze s¹ za-
soby wêgla energetycznego typów 31-33, wykorzystywane w sektorze energetycznym.
Zosta³y one przedstawione na rysunku 3. Tak samo jak w przypadku ³¹cznych zasobów
wêgla kamiennego ogó³em równie¿ zasoby wêgla typów 31-33 zdecydowanie wzros³y
w ostatnich latach, zw³aszcza w roku 2011. Zreszt¹, jak ³atwo zauwa¿yæ, przekwalifiko-
wania oraz udokumentowanie nowych z³ó¿ dotyczy³o w³aœnie wêgla energetycznego wy¿ej
wymienionych typów.

Trudno spodziewaæ siê nastêpnych korzystnych zmian w klasyfikacji zasobów, jak
równie¿ dokumentowania nowych z³ó¿. Niemniej jednak nale¿y stwierdziæ, ¿e obecny stan
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Rys. 2. Zasoby bilansowe wêgla kamiennego w Polsce

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie Bilansu… z lat 2001–2012

Fig. 2. Recoverable resources of hard coal in Poland



zasobów daje podstawy, aby stwierdziæ, ¿e mo¿liwoœci wydobywcze polskiego górnictwa s¹
ogromne. Aby oceniæ na ile lat wystarczy zasobów wêgla kamiennego, wylicza siê tzw.
wskaŸnik wystarczalnoœci lub wskaŸnik ¿ywotnoœci zasobów Wzz (Kaliski, Staœko 2006;
Staœko, Kaliski 2006).

W
R

P
zz

j

j
�

gdzie:
Rj – zasoby paliwa w kraju [mln ton],
Pj – wydobycie paliwa w roku [mln ton].

W tabeli 2 zestawiono wartoœci wskaŸnika wystarczalnoœci Wzz1 dla zasobów bilan-
sowych wêgla kamiennego ogó³em oraz Wzz2 dla zasobów bilansowych wêgla kamiennego
typów 31-33.

Z obliczeñ wynika, ¿e zak³adaj¹c obecny poziom wydobycia, zasobów bilansowych
wêgla kamiennego powinno wystarczyæ na kilkaset lat. W przypadku zasobów bilansowych
ogó³em wskaŸnik Wzz1 przybiera³ wartoœci od 419 w roku 2003, do 635 w roku 2011, a dla
wêgla typu 31-33, w zale¿noœci od roku, wskaŸnik Wzz2 przybiera³ wartoœci od 308 w roku
2002, do 459 w roku 2011. Wartoœci wskaŸników Wzz1 i Wzz2 przedstawiono tak¿e na
rysunku 4.

Bior¹c pod uwagê fakt, i¿ roczne wydobycie stanowi oko³o 0,2% zasobów bilansowych
ogó³em i oko³o 0,3% zasobów bilansowych typów 31-33, wielkoœæ wydobycia mo¿na uznaæ
za pomijalnie ma³¹ przy obliczaniu wskaŸników Wzz. Najwa¿niejszym czynnikiem wp³ywa-
j¹cym na ocenê wystarczalnoœci polskich zasobów s¹ zmiany kryteriów bilansowoœci oraz
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Rys. 3. Zasoby bilansowe wêgla kamiennego w Polsce typów 31-33

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie Bilansu… z lat 2001–2012

Fig. 3. Recoverable resources of hard coal in Poland – coal types 31-33
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TABELA 2

Wartoœci wskaŸnika wystarczalnoœci zasobów wêgla kamiennego w Polsce dla zasobów bilansowych ogó³em
oraz dla zasobów bilansowych typu 31-33

TABLE 2

Sufficiency ratio values of hard coal resources in Poland for total recoverable resources and for recoverable
resources of the coal type 31-33

Lata
Wzz1

zasoby bilansowe ogó³em
[lat]

Wzz2

zasoby bilansowe typów 31-33
[lat]

2001 441 312

2002 425 308

2003 419 317

2004 425 321

2005 442 325

2006 441 334

2007 488 360

2008 512 377

2009 567 417

2010 589 428

2011 635 459

�ród³o: opracowanie w³asne

Rys. 4. WskaŸniki wystarczalnoœci zasobów Wzz1 i Wzz2 w latach 2001–2011 dla zasobów bilansowych

ogó³em oraz zasobów bilansowych typu 31-33

�ród³o: opracowanie w³asne

Fig. 4. Sufficiency ratios of resources Wzz1 and Wzz2 in the years 2001–2011 for total recoverable resources,

and recoverable resources of coal types 31-33



przekwalifikowywanie zasobów wêgla z zasobów pozabilansowych do zasobów bilanso-
wych. S¹ to jednak dzia³ania administracyjne, trudne do przewidzenia, odbywaj¹ce siê pod
wp³ywem rozporz¹dzeñ Ministra Œrodowiska. Na takie decyzje niew¹tpliwie wp³ywa bie-
¿¹ca polityka energetyczna, która kszta³towana jest przez Ministra Gospodarki oraz podle-
gajace mu departamenty. Je¿eli polityka rz¹du zmierza do ograniczenia roli górnictwa
wêglowego w gospodarce, rz¹d mo¿e przyj¹æ rozporz¹dzenie zaostrzaj¹ce kryteria bilanso-
woœci, co wyka¿e koniecznoœæ inwestowania w inne noœniki energii ze wzglêdu na nie-
wielkie zasoby wêgla. Antywêglowa polityka europejska stwarza takie zagro¿enie. Na razie,
jak widaæ z powy¿szych wykresów, sytuacja taka nie ma miejsca, a polski rz¹d blokuje
przyjmowanie antywêglowych dyrektyw.

Inaczej kszta³tuje siê wystarczalnoœæ zasobów, jeœli wzi¹æ pod uwagê zasoby przemy-
s³owe, czyli czêœæ zasobów bilansowych, która mo¿e byæ przedmiotem uzasadnionej eksplo-
atacji w warunkach okreœlonych przez projekt zagospodarowania z³o¿a, a wiêc przy spe³nie-
niu uwarunkowañ ekonomicznych, technicznych i ekologicznych. Taka wystarczalnoœæ
zasobów wyra¿ona wspó³czynnikami Wzz3 i Wzz4 zosta³a przedstawiona w tabeli 3.

W tym przypadku wystarczalnoœæ zasobów przemys³owych ogó³em zmienia siê w gra-
nicach od 72 lat w roku 2001, do 51 lat w roku 2008. Niepokoj¹ce s¹ wartoœci wskaŸnika
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TABELA 3

Wartoœci wskaŸnika wystarczalnoœci zasobów wêgla kamiennego w Polsce dla zasobów przemys³owych
ogó³em oraz dla zasobów przemys³owych wêgla typu 31-33

TABLE 3

Sufficiency ratio values of hard coal resources in Poland for total industrial reserves and for industrial
reserves of the coal type 31-33

Lata
Wzz3

zasoby przemys³owe ogó³em
[lat]

Wzz4

zasoby przemys³owe typów 31-33
[lat]

2001 72 45

2002 71 44

2003 69 43

2004 69 42

2005 61 35

2006 53 29

2007 48 28

2008 51 30

2009 56 31

2010 56 31

2011 55 30

�ród³o: opracowanie w³asne



Wzz4 dla zasobów przemys³owych typów 31-33. Jeszcze w 2001 roku wskaŸnik ten wynosi³
45 lat, a w 2007 roku ju¿ tylko 28 lat. W 2011 roku wskaŸnik nieznacznie siê zwiêkszy³
i wyniós³ 30 lat. Dla obu wskaŸników wartoœci maj¹ tendencjê malej¹c¹, co zosta³o przedsta-
wione na rysunku 5.

Obni¿anie siê wskaŸnika wystarczalnoœci zasobów w kategorii zasobów przemys³owych
powinno sk³aniaæ do szukania nowych rozwi¹zañ w sposobach eksploatacji wêgla, jak
równie¿ stosowania niekonwencjonalnych metod jego pozyskania, takich jak na przyk³ad
zgazowanie. Pozwoli³oby to wykorzystaæ z³o¿a, których tradycyjna eksploatacja jest tech-
nicznie niemo¿liwa lub ekonomicznie nieop³acalna. Obecnie prowadzone s¹ prace doœwiad-
czalne nad tym sposobem wykorzystania zasobów. Realizowany jest projekt „Opracowanie
technologii zgazowania wêgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii”. Projekt
finansowany jest przez Narodowe Centrum Badañ i Rozwoju w ramach Strategicznego
Programu Badañ Naukowych i Prac Rozwojowych pt. „Zaawansowane technologie pozyski-
wania energii”. Do tej pory przeprowadzano eksperymenty w skali mikro w kopalni doœ-
wiadczalnej Barbara, ale w najbli¿szym czasie planowane jest wykonanie eksperymental-
nego zgazowania na skalê przemys³ow¹ w kopalni Wieczorek nale¿¹cej do Katowickiego
Holdingu Wêglowego.

Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e tak naprawdê, to mo¿emy jedynie wydobywaæ zasoby
operatywne, które s¹ zasobami przemys³owymi perspektywicznymi pomniejszonymi o prze-
widywane straty. Straty te wynosz¹ zwykle oko³o 30%, choæ dla ka¿dej kopalni s¹ inne.
Mniej wiêcej o tyle zmieni¹ siê równie¿ wskaŸniki wystarczalnoœci.
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Rys. 5. WskaŸniki wystarczalnoœci zasobów Wzz3 i Wzz4 w latach 2001–2011 dla zasobów przemys³owych

ogó³em oraz zasobów przemys³owych typu 31-33

�ród³o: opracowanie w³asne

Fig. 5. Sufficiency ratios of resources Wzz3 and Wzz4 in the years 2001–2011 for total industrial reserves,

and reserves of coal types 31-33



Podsumowanie

Powszechnie wiadomo, ¿e bezpieczeñstwo energetyczne zale¿y w g³ównej mierze od
zasobów surowców energetycznych, mo¿liwoœci ich wydobycia, przetworzenia, przy uw-
zglêdnieniu mo¿liwoœci technicznych, ekonomicznych oraz œrodowiskowych. Naturalnym
zjawiskiem jest zmniejszanie siê zasobów surowców mineralnych na skutek ich sczerpywa-
nia. Dotyczy to zw³aszcza surowców energetycznych, takich jak wêgiel kamienny i wêgiel
brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny. S¹ to surowce nieodnawialne i ich zasoby kiedyœ siê
skoñcz¹. Wed³ug dawnych prognoz jeszcze w XX wieku mia³o brakn¹æ ropy naftowej. Na
szczêœcie odkrywane s¹ nowe z³o¿a, co pozwala nadal wykorzystywaæ ten cenny surowiec.
Jeœli chodzi o wêgiel kamienny, to wystarczalnoœæ jego zasobów zawsze szacowana by³a na
kilkaset lat. W zwi¹zku z tym nie zwracano tak wielkiej uwagi na problem ich ubytku.
Sytuacja jednak siê zmieni³a. Wyczerpywanie siê zasobów wêgla, do których by³ naj-
³atwiejszy dostêp, spowodowa³a koniecznoœæ siêgania do pok³adów g³êbiej po³o¿onych lub
do pok³adów znajduj¹cych siê w szczególnie trudnych warunkach geologiczno-górniczych.
Eksploatacja takich pok³adów podwy¿sza koszty, co niekorzystnie wp³ywa na cenê wêgla
i na mo¿liwoœæ jego sprzeda¿y. W ostatniej dekadzie ubieg³ego wieku dokonywano wielo-
krotnie w ramach restrukturyzacji kopalñ przekwalifikowywania zasobów z zasobów bilan-
sowych do pozabilansowych. Spowodowa³o to uszczuplenie bazy zasobowej wêgla kamien-
nego w kategorii zasobów bilansowych. W 2011 roku na zlecenie Ministra Œrodowiska
dokonano weryfikacji zasobów wêgla kamiennego w z³o¿ach zlikwidowanych kopalñ wraz
z przeliczeniem ich zasobów, opieraj¹c siê na obowi¹zuj¹cych kryteriach bilansowoœci.
Pozwoli³o to znacznie zwiêkszyæ zasoby bilansowe wêgla kamiennego. Chocia¿ ró¿nice
siêgaj¹ nawet 150 lat, to jednak, nawet w najbardziej niekorzystnym scenariuszu, zasobów
bilansowych w Polsce powinno wystarczyæ na oko³o 400 lat. Patrz¹c z perspektywy mo¿li-
woœci wykorzystania wêgla do celów energetycznych najbardziej interesuj¹ce s¹ wêgle
typów 31-33. W tym przypadku w najgorszym scenariuszu zasobów bilansowych wêgla
powinno wystarczyæ na oko³o 300 lat. Nale¿y oczywiœcie pamiêtaæ, ¿e coraz trudniejsze bêd¹
warunki wydobywania, niemniej jednak zasoby bilansowe s¹ powa¿ne i jest to pozytywna
informacja dla bran¿y górniczo-energetycznej. Nieco gorzej przedstawia siê sytuacja za-
sobów przemys³owych wêgla kamiennego. W tym przypadku wystarczalnoœæ zasobów jest
oceniana na niespe³na 60 lat, a wœród typów 31-33 zaledwie na 30 lat. Jest to doœæ
niepokoj¹ce zjawisko i wymaga natychmiastowego podjêcia dzia³añ w kierunku zwiêk-
szenia dostêpnej bazy zasobowej tych wêgli.

Nale¿y s¹dziæ, ¿e w d³u¿szej perspektywie czasowej bilans energetyczny Polski zwi¹-
zany bêdzie nadal z dominacj¹ paliw sta³ych. Determinant¹ takiego stanu rzeczy jest bogata
baza surowcowa oraz rozbudowana infrastruktura wydobywcza i przetwórcza (Staœko,
Kaliski 2006). Wêgiel nadal jest naszym podstawowym surowcem energetycznym i gwa³-
towna zmiana struktury wytwarzania energii elektrycznej nie jest mo¿liwa, zw³aszcza
¿e planowane s¹ nowe inwestycje w bloki energetyczne opalane wêglem kamiennym.
W 2017 roku ma zostaæ oddany do eksploatacji blok o mocy 1075 MW w Elektrowni
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Kozienice, rozstrzygniêto równie¿ konkurs na budowê bloku energetycznego o mocy 800–
–910 MW w Elektrowni Jaworzno III nale¿¹cej do Grupy Tauron. Planowano równie¿
budowê dwóch bloków wêglowych w Elektrowni Opole, wchodz¹cej w sk³ad Polskiej Grupy
Energetycznej, i chocia¿ zrezygnowano obecnie z tych planów, to jednak spó³ka zapewnia
o gotowoœci przyst¹pienia do rozmów z potencjalnym inwestorem w przysz³oœci. Od d³u¿-
szego czasu mówi siê tak¿e o budowie Elektrowni Pó³noc przez Kulczyk Investments. O ile
ta ostatnia elektrownia – jeœli powstanie – bêdzie zasilana prawdopodobnie wêglem po-
chodz¹cym z importu, o tyle pozosta³e elektrownie, ze wzglêdu na rentê geograficzn¹,
powinny korzystaæ z polskiego wêgla. Potwierdza to perspektywy dalszej eksploatacji
polskiego wêgla kamiennego energetycznego przez kolejne kilkadziesi¹t lat.

Trzeba podkreœliæ, ¿e analiza przeprowadzona w niniejszym artykule dotyczy tylko
i wy³¹cznie zasobów bilansowych i zasobów przemys³owych wêgla kamiennego w Polsce.
Zasoby przemys³owe w analizowanym okresie stanowi³y od kilku do kilkunastu procent
zasobów bilansowych, co znalaz³o odzwierciedlenie w wartoœciach wskaŸników wystar-
czalnoœci zasobów. Z zasobów przemys³owych wydziela siê jeszcze przewidywane straty,
aby otrzymaæ zasoby operatywne, co dodatkowo skraca ¿ywotnoœæ tych zasobów. Wystar-
czalnoœæ zasobów operatywnych w poszczególnych kopalniach jest skrajnie ró¿na. Przy-
k³adowo, w KWK Kazimierz-Juliusz Sp. z o.o. wynosi 8 lat, a w KWK Halemba-Wirek –
77 lat (Paszcza 2010). Mo¿na jednak przypuszczaæ, ¿e postêp technologiczny pozwoli
w przysz³oœci eksploatowaæ z³o¿a, które obecnie nie s¹ eksploatowane ze wzglêdu na
trudnoœci techniczne lub pozyskiwanie z nich surowca jest ekonomicznie nieop³acalne.

Praca finansowana z badañ statutowych AGH nr 11.11.210.217.
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OCENA WYSTARCZALNOŒCI KRAJOWYCH ZASOBÓW WÊGLA KAMIENNEGO ENERGETYCZNEGO
W ŒWIETLE PERSPEKTYW JEGO U¯YTKOWANIA

S ³ o w a k l u c z o w e

Wêgiel kamienny, zasoby, energia elektryczna, prognoza

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

Wszystkie zasoby kopalin mineralnych ulegaj¹ sczerpywaniu na skutek eksploatacji. W ostatnich latach coraz
powa¿niej zaczêto dostrzegaæ groŸbê ich ca³kowitego wyczerpania, co spowodowa³oby bardzo groŸne skutki
w wielu ga³êziach przemys³u. Jeœli chodzi o wêgiel kamienny, to wystarczalnoœæ jego zasobów zawsze szacowana
by³a na kilkaset lat. W zwi¹zku z tym nie zwracano tak wielkiej uwagi na problem ich ubytku. Sytuacja jednak siê
zmieni³a. Wyczerpywanie siê zasobów wêgla, do których by³ naj³atwiejszy dostêp, spowodowa³o koniecznoœæ
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siêgania do pok³adów g³êbiej po³o¿onych lub do pok³adów znajduj¹cych siê w szczególnie trudnych warun-
kach geologiczno-górniczych. W ostatniej dekadzie ubieg³ego wieku dokonywano wielokrotnie w ramach
restrukturyzacji kopalñ przekwalifikowywania zasobów z zasobów bilansowych do pozabilansowych. Spowo-
dowa³o to uszczuplenie bazy zasobowej wêgla kamiennego w kategorii zasobów bilansowych. W 2011 roku na
zlecenie Ministra Œrodowiska dokonano weryfikacji zasobów wêgla kamiennego w z³o¿ach zlikwidowanych
kopalñ wraz z przeliczeniem ich zasobów na podstawie obowi¹zuj¹cych kryteriów bilansowoœci. Pozwoli³o to
znacznie zwiêkszyæ zasoby bilansowe wêgla kamiennego. W artykule wyliczono wskaŸniki wystarczalnoœci
zasobów w latach 2001–2011 dla zasobów bilansowych ogó³em, zasobów bilansowych wêgla typów 31-33,
zasobów przemys³owych ogó³em oraz zasobów przemys³owych typów 31-33. Pozwoli³o to okreœliæ w przybli-
¿eniu liczbê lat potencjalnej eksploatacji, maj¹c zw³aszcza na uwadze potrzeby polskiej energetyki. Z obliczeñ
wynika, ¿e zak³adaj¹c obecny poziom wydobycia, wêgla kamiennego powinno wystarczyæ jeszcze na wiele lat.
W przypadku zasobów bilansowych ogó³em wskaŸnik wystarczalnoœci zasobów Wzz1 przybiera³ wartoœci od 419
w roku 2003, do 635 w roku 2011, a dla wêgla typu 31-33, w zale¿noœci od roku, wskaŸnik Wzz2 przybiera³
wartoœci od 308 w roku 2002, do 459 w roku 2011. Inaczej kszta³tuje siê wystarczalnoœæ zasobów jeœli wzi¹æ pod
uwagê zasoby przemys³owe, czyli czêœæ zasobów bilansowych, która mo¿e byæ przedmiotem uzasadnionej
eksploatacji w warunkach okreœlonych przez projekt zagospodarowania z³o¿a, a wiêc przy spe³nieniu uwa-
runkowañ ekonomicznych, technicznych i ekologicznych. W tym przypadku wystarczalnoœæ zasobów prze-
mys³owych ogó³em zmienia siê w granicach od 72 lat w roku 2001, do 51 lat w roku 2008, a dla zasobów
przemys³owych typów 31-33 wskaŸnik ten wyniós³ 45 lat w 2001 roku, a w 2007 roku 28 lat.

Trzeba podkreœliæ, ¿e analiza przeprowadzona w niniejszym artykule dotyczy tylko i wy³¹cznie zasobów
bilansowych i zasobów przemys³owych wêgla kamiennego w Polsce. Zasoby przemys³owe w analizowanym
okresie stanowi³y od kilku do kilkunastu procent zasobów bilansowych, co znalaz³o odzwierciedlenie w wartoœ-
ciach wskaŸników wystarczalnoœci zasobów. Z zasobów przemys³owych wydziela siê jeszcze przewidywane
straty, aby otrzymaæ zasoby operatywne, co dodatkowo skraca ¿ywotnoœæ tych zasobów. Wystarczalnoœæ zasobów
operatywnych w poszczególnych kopalniach jest skrajnie ró¿na. Przyk³adowo, w KWK Kazimierz-Juliusz sp. z o.o.
wynosi 8 lat, a w KWK Halemba-Wirek – 77 lat (Paszcza 2010). Mo¿na jednak przypuszczaæ, ¿e postêp
technologiczny pozwoli w przysz³oœci eksploatowaæ z³o¿a, które obecnie nie s¹ eksploatowane ze wzglêdu na
trudnoœci techniczne lub pozyskiwanie z nich surowca jest ekonomicznie nieop³acalne.

ANALYSIS OF DOMESTIC RESERVES OF STEAM COAL IN THE LIGHT OF ITS USE IN POWER INDUSTRY

K e y w o r d s

Hard coal, resources, electricity, prognosis

A b s t r a c t

All mineral resources are continuously depleting as a result of the exploitation. Their complete depletion, what
could be negatively reflected in a number of industrial branches, was taken into consideration during the last
decades. In case of the hard coal, its resources were estimated as sufficient for several hundred years. Thus the
problem of its resources depletion was neglected, so far. However the economical situation has been changed.
Depletion of the hard coal industrial reserves forced necessity of exploitation of the deeper coal seams, as well as
those occurring within difficult geological and mining conditions. In the last decade of the former century, by the
occasion of coal mines restructuring, the coal resources were re-classified from recoverable into non-recoverable
reserves. It resulted in diminution of hard coal recoverable resources. In the year 2011, verification of the hard coal
resources occurring within deposits of liquidated mines, including re-calculation of their resources, have been
made. This allowed for considerable increase of the volume of hard coal recoverable resources. Sufficiency ratios
of the coal resources in the period 2001–2011 for total recoverable resources, recoverable resources of coal of the
type 31-33, as well for total industrial reserves and industrial reserves of the coal types 31-33, have been calculated
in the present study. It allowed for calculation of averaged exploitation period (in years), with particular attention
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paid to Polish power industry needs. It results from the calculations that, assuming actual exploitation rate, the hard
coal reserves are enough for many years. In case of total recoverable resources, the sufficiency ratio of the
resources Wzz1 had value from 419 in the year 2003, to 635 in the year 2011, and for coal of the type 31-33,
depending on the year, the ratio Wzz2 had value from 308 in the year 2002, to 459 in the year 2011. The sufficiency
ratio is different if we take under consideration industrial reserves, i.e. part of recoverable resources, which can be
considered as an exploitation object in conditions determined by deposit management project, if economical,
technical and ecological conditions are satisfied. In this case, total industrial reserves sufficiency was changed
from 72 years in the year 2001, to 51 years, in the year 2008, and for industrial reserves of types 31-33 sufficiency
ratio decreased from 45 years in the year 2001, to 28 years in the year 2007.

It should be emphasized that the analysis in question comprises only and exclusivelly recoverable and
industrial reserves of hard coal occuring in Poland. Industrial reserves during the studied period accounted only for
several to several tens percent of recoverable reserves, what found reflection in values of sufficiency factors.
Predictable losses are also sepatated from industrial reserves in order to compute recoverable reserves, what
additionally shortens life of these reserves. Sufficiency of recoveralbe reserves is extremally different in different
mines. For example in the mine KWK Kazimierz-Juliusz Sp. z o.o. it amounts for 8 years, in the mine KWK
Halemba-Wirek – 77 years (Paszcza 2010). However we may suspect that in the future technological development
will allow expoloitation of deposits, which are currently not extracted with respect to technical problems, or with
respect to the fact that their industrial handling is not profitable.
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