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Legnickie z³o¿a wêgla brunatnego jako Ÿród³o
energii pierwotnej i element bezpieczeñstwa

energetycznego Polski

STRESZCZENIE. W artykule przedstawiono informacjê o zasobach wêgla brunatnego i kamiennego
w Polsce, obecnie i w perspektywie d³ugookresowej. Autor porównuje równie¿ pracê polskich
kopalñ wêgla brunatnego w minionych 60 latach oraz ich perspektywy zwi¹zane z uru-
chomieniem wydobycia z legnickich z³ó¿ wêgla brunatnego. Przedstawia stan zasobów pozo-
sta³ych surowców energetycznych. Prezentuje tak¿e trendy rozwoju bran¿y energetycznej
w Polsce.
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Wprowadzenie

W drugiej po³owie XX wieku, zw³aszcza w Europie Zachodniej znacznie ograniczono
rolê wêgla kamiennego i brunatnego w globalnym bilansie surowców energetycznych.
Jednoczeœnie zwiêkszano rolê ropy, gazu uznaj¹c je za podstawowe Ÿród³a surowców
energetycznych. Dodatkowo du¿¹ rolê w takich krajach jak Francja i Niemcy zaczê³a
odgrywaæ energetyka atomowa.
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Konsekwencj¹ intensywnej eksploatacji z³ó¿ ropy w minionych dziesiêcioleciach jest
szybsze ni¿ zak³adano wyczerpywanie siê jej zasobów, wed³ug niektórych ekspertów,
zasoby ropy naftowej, przy utrzymaniu dotychczasowego wydobycia, starcz¹ na zaledwie
35 lat. Niektórzy twierdz¹ nawet, ¿e poniewa¿ rzeczywiste zasoby z³ó¿ ropy s¹ zawy¿ane
przez kraje OPEC, ten horyzont czasowy jest znacznie krótszy. Równie¿ protesty obywa-
telskie i obawy przed ewentualnymi awariami w elektrowniach atomowych spowodowa³y
zwolnienie tempa rozwoju tej bran¿y energetycznej, a w Niemczech nawet ca³kowit¹,
stopniow¹ rezygnacjê z energetyki atomowej. Œwiat jednak potrzebuje energii. Nale¿y
zatem zadaæ sobie pytanie, co w zamian?

W Polsce odpowiedŸ jest stosunkowo prosta. Rodzimym surowcem mog¹cym z powo-
dzeniem zast¹piæ obce surowce energetyczne jest wêgiel brunatny.

Polskie kopalnie wêgla brunatnego od blisko szeœædziesiêciu lat s¹ sta³ym elementem
krajobrazu gospodarczego i spo³ecznego kraju. Wraz z elektrowniami, które wytwarzaj¹
œrednio 35% krajowej produkcji energii elektrycznej tworz¹, jedne z najbardziej stabilnych
pod wzglêdem organizacyjnym, zespo³y przemys³owe.

Ze wzglêdu na iloœæ, jakoœæ i dostêpnoœæ zasobów mo¿emy przyj¹æ, ¿e wêgiel brunatny
bêdzie pe³ni³ rolê strategicznego paliwa w polskiej energetyce, przez co najmniej 60 lat.

Energetyka œwiatowa

Pomimo rozwoju nowych technologii zwi¹zanych z pozyskiwaniem energii z ró¿nych
Ÿróde³ w tym równie¿ energii termoj¹drowej, prognozy wykorzystania paliwa wêglowego
jako Ÿród³a energii pierwotnej s¹ zachêcaj¹ce (tab. 1 i 2). Patrz¹c w przesz³oœæ nale¿y
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TABELA 1. Prognoza zu¿ycia energii pierwotnej w œwiecie[ mld toe]

TABLE 1. Forecast of global primary energy consumption[ mld toe]

Noœnik
energii pierwotnej

2000 2 010 2 020

TW·h % TW·h % TW·h %

Wêgiel 6 013 39,0 7 467 37,7 9 763 37,7

Ropa naftowa 1 215 7,9 1 442 7,3 1 489 5,9

Gaz ziemny 2 676 17,5 4 698 23,7 7 745 29,9

Energia j¹drowa 2 599 16,9 2 467 12,4 2 369 9,2

Energia wodna 2 630 17,1 3 341 16,9 3 904 15,1

Pozosta³e noœniki 246 1,6 395 2,0 603 2,3

Ogó³em 15 379 100,0 19 989 100,0 25 881 100,0

�ród³o: [2]



stwierdziæ, ¿e stopieñ wykorzystania wêgla jako paliwa zmienia³ siê w miarê rozwoju
cywilizacji. Na pocz¹tku zesz³ego wieku jego udzia³ w produkcji energii wynosi³ prawie
60% by 80 lat póŸniej zmaleæ do oko³o 25%. W pierwszych latach XXI wieku wêgiel
powraca do ³aski i dziœ przewiduje siê wzrost udzia³u tego paliwa w œwiatowej produkcji
energii do oko³o 40% w 2100 roku [2].

Wêgiel jako podstawowe Ÿród³o energii na œwiecie

O tym, ¿e zarówno wêgiel kamienny jak i brunatny przez setki lat bêd¹ podstawowym
Ÿród³em energii decyduj¹ nastêpuj¹ce cechy tego paliwa (rys. 1, 2, 4 i 5):
� ogromne Ÿród³o energii pierwotnej — udokumentowane zasoby wystarcz¹ na setki lat,
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TABELA 2. Prognoza wielkoœci i struktury wytwarzania energii elektrycznej w œwiecie

TABLE 2. Forecast of the global amount and structure of electricity production

Noœnik
energii pierwotnej

2000 2020 2050

mld toe % mld toe % mld toe %

Wêgiel (kamienny i brunatny) 2,1 23 3,4 25 4,2 21

Ropa naftowa 3,4 34 3,8 28 4,1 20

Gaz ziemny 2,0 21 3,2 24 4,5 23

Energia j¹drowa 0,6 7 0,9 6 2,7 13

Pozosta³e noœniki 0,5 13 2,3 17 4,5 23

Ogó³em 8,6 100 13,6 100 20,0 100

�ród³o: [2]

Rys. 1. Udzia³ poszczególnych Ÿróde³ energii pierwotnej w produkcji energii elektrycznej w 2000 roku

Fig. 1. The share pf particular primary energy sources in the electricity production in 2000



� korzystny rozk³ad geograficzny zasobów na œwiecie, wêgiel jest wydobywany w ponad
50 krajach,

� efektywnoœæ ekonomiczna produkcji i dalsze mo¿liwoœci jej poprawy — wêgiel jest
najtañszym Ÿród³em energii (rys. 3),

� bezpieczeñstwo dostaw,
� paliwo bezpieczne w transporcie, magazynowaniu i u¿ytkowaniu,
� dynamiczny rozwój technologii „czystego wêgla” zmniejszaj¹cych uci¹¿liwoœæ dla œro-

dowiska przyrodniczego.
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Rys. 2. Geograficzna struktura œwiatowych zasobów wêgla
�ród³o: [2]

Fig. 2. Geographical structure of global coal resources

Rys. 3. Koszty pozyskiwania energii z ró¿nych Ÿróde³

Fig. 3. Costs of energy production from various sources



Przegl¹d zasobów wêgla kamiennego w Polsce do roku 2050

Planowany przebieg eksploatacji wêgla kamiennego w polskich kopalniach obejmuj¹cy
okres od roku 2010 do roku 2050 kszta³tuje siê nastêpuj¹co [2]:
� w roku 2010 ze wzglêdu na zasoby wêgiel eksploatowaæ bêd¹ 33 kopalnie o mo¿liwoœci

wydobycia na poziomie 90–100 mln ton,
� w roku 2020 ze wzglêdu na zasoby wêgiel eksploatowaæ bêd¹ 24 kopalnie o mo¿liwoœci

wydobycia na poziomie 60–65 mln ton,
� w roku 2030 ze wzglêdu na zasoby wêgiel eksploatowaæ bêdzie 16 kopalñ o mo¿liwoœci

wydobycia na poziomie 40–45 mln ton,
� w roku 2040 ze wzglêdu na zasoby wêgiel eksploatowaæ bêdzie 12 kopalñ o mo¿liwoœci

wydobycia na poziomie 30–35 mln ton,
� w roku 2050 ze wzglêdu na zasoby wêgiel eksploatowaæ bêdzie 10 kopalñ o mo¿liwoœci

wydobycia na poziomie 28–32 mln ton.
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Rys. 5. Problem wystarczalnoœci œwiatowych zasobów podstawowych noœników energii pierwotnej [ lata]
�ród³o: [2]

Fig. 5. The problem of scarcity of global basic carriers resources of primary energy [years]

Rys. 4. Struktura œwiatowych zasobów paliw kopalnych po przeliczeniu na toe [%]
�ród³o: [2]

Fig. 4. Structure of global resources of diggable fuels [%] calculated in toe

lata



Na rysunku 6 przedstawiono bazê zasobow¹ wêgla kamiennego.

Wydobycie wêgla brunatnego w Polsce

Podstaw¹ dzia³alnoœci górnictwa wêgla brunatnego w Polsce s¹ bogate zasoby geolo-
giczne. W ponad 100 rozpoznanych z³o¿ach zasoby perspektywiczne wêgla brunatnego
szacuje siê na oko³o 200 mld Mg. Udokumentowane geologiczne zasoby bilansowe wynosz¹
oko³o 14 mld Mg, a zasoby pozabilansowe okreœla siê na 4,9 mld Mg. Tylko czêœæ (w iloœci
3,0 mld Mg) zasobów bilansowych jest obecnie zagospodarowana, co stanowi oko³o 22% tej
kategorii zasobów.

Wydobycie wêgla brunatnego prowadzone jest obecnie w czterech kopalniach (pi¹ta
Sieniawa eksploatuje znikome iloœci wêgla na potrzeby lokalnych odbiorców), przy czym
trzy z nich s¹ kopalniami wieloodkrywkowymi (Adamów, Be³chatów, Konin), a jedna
(Turów) jest kopalni¹ jednoodkrywkow¹. Kopalnie te zlokalizowane s¹ w Polsce centralnej
i zachodniej, a wiêc w rejonach oddalonych od g³ównej bazy paliwowo-energetycznej kraju,
jak¹ stanowi górnictwo wêgla kamiennego na Górnym Œl¹sku [8].

Kopalnia Wêgla Brunatnego Adamów SA eksploatuje wêgiel brunatny w trzech odkryw-
kach: Adamów, KoŸmin, W³adys³awów. Jej zdolnoœæ wydobywcza wynosi 4,5–5,2 mln ton
na rok. Wydobywany wêgiel jest wykorzystywany w Elektrowni Adamów o mocy 600 MW.
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Rys. 6. Baza zasobowa wêgla kamiennego w Polsce
�ród³o: [2]

Fig. 6. Resources of hard coal in Poland



Wêgiel z odkrywek KWB Adamów jest stosunkowo ma³o zasiarczony, dlatego te¿ Elek-
trownia Adamów nie zosta³a dotychczas wyposa¿ona w instalacjê odsiarczania. W celu
utrzymania zdolnoœci wydobywczej kopalni do lat 2023/24 i w zwi¹zku z zakoñczeniem
eksploatacji wêgla w odkrywkach KoŸmin w 2009 roku i odkrywce W³adys³awów 2011 roku
planowane jest podjêcie oko³o roku 2010 eksploatacji w odkrywce KoŸmin Pó³noc [3].

Kopalnia Wêgla Brunatnego Be³chatów SA posiada zdolnoœæ wydobywcz¹ na poziomie
38,5 mln ton rocznie. Eksploatowany wêgiel spalany jest w elektrowni o mocy 4370 MW. Jest
to obecnie najwiêksza elektrownia w Europie bazuj¹ca na paliwie wêglowym. Elektrownia ta
wyposa¿ona jest w instalacjê odsiarczania spalin metod¹ mokr¹, a produkt odsiarczania,
tzw. gips techniczny, wykorzystywany jest w ca³oœci do produkcji gipsowych materia³ów
budowlanych. Czynna obecnie odkrywka Be³chatów zakoñczy eksploatacjê w 2017 roku,
w zwi¹zku z tym rozpoczêto budowê nowej odkrywki Szczerców, która bêdzie dostarczaæ
wêgiel równie¿ do nowej Elektrowni Be³chatów II o mocy 830 MW. Zakoñczenie eksploatacji
w odkrywce Szczerców przewiduje siê na okres od 2031 do 2035 (ze z³o¿em satelitarnym).

Kopalnia Wêgla Brunatnego Konin SA o ³¹cznej zdolnoœci wydobywczej oko³o 15 mln
ton eksploatuje obecnie trzy odkrywki: Kazimierz Pó³noc (do roku 2011), JóŸwin II B (do
roku 2020) oraz Lubstów (do roku 2009). Wêgiel z wymienionych odkrywek dostarczany
jest do dwóch Elektrowni: Konin o mocy 538 MW i P¹tnów o mocy 1200 MW (bloki
wêglowe). Elektrownie te s¹ czêœciowo wyposa¿one w instalacje odsiarczania (elektrownia
Konin). Dla zrekompensowania zaniku wydobycia koñcz¹cych dzia³alnoœæ odkrywek, prze-
widuje siê podjêcie eksploatacji w nastêpuj¹cych odkrywkach: Drzewce (od 2005 do
2021 roku), Tomis³awie (od 2009 do 2026 roku), Piaski (od 2010 do 2040 roku) i Oœci-
s³owo (od 2019 do 2040 roku) [3, 4].

Kopalnia Wêgla Brunatnego Turów SA jest najstarsz¹ kopalni¹ w polskim górnictwie
wêgla brunatnego. Jej zdolnoœæ wydobywcza wynosi oko³o 15 mln ton rocznie, nie jest
jednak wykorzystywana z powodu zmniejszonego zapotrzebowania na elektrowni wêgiel,
której moc wynosi 2109 MW. Elektrownia, podobnie jak kopalnia, jest gruntownie zmo-
dernizowana oraz wyposa¿ona w instalacje odsiarczania spalin (sucha metoda wapnikowa)
oraz kot³y fluidalne. Udokumentowane zasoby z³o¿a Turów umo¿liwiaj¹ funkcjonowanie
zespo³u górniczo-energetycznego do 2045 roku. Iloœæ wydobytego wêgla od pocz¹tku
dzia³alnoœci kopañ wêgla brunatnego pokazano na rysunku 7.
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Rys. 7. Iloœæ wêgla wydobytego od pocz¹tku dzia³alnoœci kopalñ do 2004 roku
�ród³o: [4]

Fig. 7. The amount of coal excavated since the beginning of mines operation till 2004



Prognoza zapotrzebowania na energiê elektryczn¹

W przesz³oœci powstawa³y ró¿ne programy próbuj¹ce przewidzieæ szybkoœæ wzrostu
gospodarczego — a co za tym idzie — równie¿ ewentualny wzrost zapotrzebowania na
energiê elektryczn¹ w Polsce.

W styczniu 2005 roku przedstawiono najnowszy dokument przyjêty przez rz¹d a miano-
wicie Politykê energetyczn¹ Polski do 2025 r. W dokumencie tym pokazano dwa scenariusze
rozwoju. W obu za³o¿ono 3% œrednioroczny wzrost zapotrzebowania na energiê elek-
tryczn¹ [7].
� scenariusz referencyjny z ³¹cznym wzrostem energii elektrycznej o 131,3 TW·h ze 141,5

do 272,8 TW·h,
� scenariusz przyspieszony z ³¹cznym wzrostem energii elektrycznej o 132,6 TW·h ze

141,5 do 274,1 TW·h.
Zapotrzebowanie energii elektrycznej w obu scenariuszach i wystêpuj¹ce ró¿nice przed-

stawiono w tabeli 3.

W tabeli 4 przedstawiono przyrosty zapotrzebowania na energiê elektryczn¹ w Polsce
w poszczególnych okresach dla wariantu referencyjnego.

Polska energetyka wed³ug prognoz z 2005 roku (tab. 2) oparta jest na paliwach sta³ych
i przez najbli¿sze 20 lat raczej nie nast¹pi¹ zmiany. Jednoczeœnie poziom wydobycia wêgla
brunatnego zostanie utrzymany na poziomie podobnym do dzisiejszego. Natomiast pla-
nowane wydobycie wêgla kamiennego wzroœnie ponad pó³torakrotnie. Najwiêkszy ponad
dziewiêciokrotny wzrost wykorzystania planowany jest dla gazu ziemnego. W przeci-
wieñstwie do zasobów wêgla brunatnego nowe zasoby wêgla kamiennego raczej nie zostan¹
odkryte poza obszarami obecnie eksploatowanymi. O mo¿liwoœciach odkrycia i udoku-
mentowania nowych z³ó¿ wêgla brunatnego poza obszarami, na których obecnie prowadzi
siê eksploatacjê tego surowca energetycznego œwiadczy odkrycie w XX wieku ogromnych
zasobów wêgla brunatnego w rejonie Legnicy.
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TABELA 3. Prognoza zapotrzebowania na energiê elektryczn¹ brutto w wariantach referencyjnym
i przyspieszonym w latach 2005–2025

TABLE 3. Forecast of the gross electricity demand in referential and advanced options in 2005–2025

Warianty 2003 2005 2010 2015 2020 2025

Referencyjny 141,5 146,0 168,5 191,8 225,6 272,8

Przyspieszony 141,5 148,1 176,8 205,6 237,3 274,1

Ró¿nice miêdzy wariantami — 2,1 8,3 13,8 11,7 1,3

�ród³o: [1]



Z³o¿e Legnica

Z³o¿e Legnica odkryto w latach piêædziesi¹tych, przy okazji poszukiwañ i dokumen-
towania z³ó¿ miedzi. Do dyspozycji znajduje siê tu piêæ pól eksploatacyjnych: Legnica
Zachód, Legnica Wschód, Legnica Pó³noc, Œcinawa i Ruja.

Parametry tych z³ó¿ przedstawiono poni¿ej w tabelach 3 i 4.
Z poni¿szego zestawienia wynika, ¿e jakoœæ wêgla brunatnego z³o¿a Legnica jest bardzo

dobra, a decyduj¹ce o op³acalnoœci eksploatacji wskaŸniki N:W, szczególnie w nawi¹zaniu
do tej jakoœci, wydaj¹ siê zachêcaj¹ce.

Za³o¿enia do eksploatacji z³o¿a

W latach 1996–1997 PIG Warszawa i Poltegor-Projekt Sp. z o.o. Wroc³aw, na zlecenie
KGHM Polska MiedŸ S.A., wykona³y opracowanie pt. „Ocena mo¿liwoœci zagospodarowa-
nia z³ó¿ wêgla brunatnego Legnica-Œcinawa”, którego zakres obejmowa³:
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TABELA 4. Prognoza zu¿ycia paliw do produkcji energii elektrycznej
(dane obejmuj¹ równie¿ ca³kowite zu¿ycie paliw na skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciep³a);

wariant referencyjny

TABLE 4. Forecast of fuel consumption for the production of electricity
data include total fuel consumption for joined production of electricity and heat). Referential option

Noœnik Jedn. 2003
2003 =

100
2005 2010 2015 2020 2025

2025 =
100

2025
2003

Wêgiel
brunatny

Mtoe 12,4 32,72 12,1 12,8 12,9 11,91 13,6 20,61 1,1

mln t 60,0 58,5 62,0 62,5 57,50 66,8

Wêgiel
kamienny

Mtoe 23,7 62,53 22,8 24,9 26,6 35,60 37,8 57,28 1,59

mln t 46,2 44,4 48,5 51,8 69,30 73,6

Produkty
naftowe

Mtoe 0,5 1,32 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,9 1,2

Gaz
ziemny

Mtoe 0,8 2,11 1,3 2,5 5,0 6,3 7,6 11,52 9,5

mld m3 0,6 1,6 2,1 4,1 5,2 6,2

Paliwo
j¹drowe

Mtoe — — — — — — 4,0 6,36 —

Energia
odnawialna

Mtoe 0,4 1,06 0,5 0,8 1,2 1,5 2,0 3,03 5,0

Pozosta³e
noœniki

Mtoe 0,1 0,26 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 2,0

Ogó³em Mtoe 37,9 100,0 37,4 41,8 46,5 56,10 66,0 100,0 1,74

�ród³o: [1]



� obliczenie zasobów wêgla i analizê jego jakoœci,
� analizê techniczno-ekonomiczn¹ wraz z ocen¹ mo¿liwoœci eksploatacji
� okreœlenie wp³ywu eksploatacji na œrodowisko.

Z³o¿e o geologicznych zasobach bilansowych oko³o 2,7 mld Mg wykszta³cone jest
w formie dwóch pok³adów o œredniej gruboœci oko³o 22 m. Jakoœæ wêgla brunatnego jest
bardzo dobra. Wartoœæ opa³owa wynosi oko³o 9450 kJ/kg, zawartoœæ popio³u 15–18%,
a siarki poni¿ej 1%.

Granice projektowanej eksploatacji z³o¿a wyznaczono przy nastêpuj¹cych kryteriach:
� maksymalny stosunek gruboœci nadk³adu do wêgla — N:W = 12:1,
� minimalna gruboœæ pok³adu wêgla — 3,0 m.

Na pó³noc od planowanej Kopalni Wêgla Brunatnego Legnica zlokalizowane jest drugie
z³o¿e wêgla brunatnego Œcinawa o zasobach oko³o 1 mld Mg, natomiast w kierunku po-
³udniowo-wschodnim zlokalizowane jest trzecie z³o¿e Ruja, o zasobach oko³o 0,3 mld Mg.
W tabeli 5 przedstawiono zasoby wêgla brunatnego w kompleksie z³ó¿ Legnica-Œcinawa.
S¹ to pod wzglêdem zasobnoœci jedne z najwiêkszych w Europie i na œwiecie z³ó¿ wêgla
tak¿e spe³niaj¹cych parametry okreœlone dla wêgla brykietowego. Natomiast w tabeli 7
zestawiono planowane wydobycie wêgla brunatnego z nowej Kopalni Legnica oraz wy-
dobycie wêgla z kopalñ czynnych.

Taki harmonogram wydobycia umo¿liwi³by utrzymanie udzia³u produkcji energii
elektrycznej z wêgla brunatnego przez najbli¿sze 60 lat na sta³ym w przybli¿eniu poziomie
20–30% poprzez produkcjê energii elektrycznej z Elektrowni Legnica o mocy oko³o
9000 MW.
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Rys. 8. Przekrój geologiczny i schemat eksploatacji
�ród³o: [5]

Fig. 8. Geological intersection and exploitation scheme
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TABELA 5. Zasoby wêgla brunatnego w kompleksie z³ó¿ Legnica-Œcinawa

TABLE 5. Lignite resources in the complex of Legnica-Œcinawa deposits

Wêgiel wytlewny

Lp. Z³o¿e

Geologiczne zasoby bilansowe

udokumentowane prognostyczne
razem

B C1 C2 D1 D2

1. Legnica Pó³noc — — 1 025,4 440,1 — 1 465,5

2. Legnica Wschód 483,1 339,5 18,7 — — 839,3

3. Legnica Zachód 168,4 618,6 76,7 — — 863,7

4. Ruja — — — 349,5 121,9 471,4

5. Œcinawa — — 1 568,6 342,8 — 1 911,4

6. Œcinawa-G³ogów — pole 4 — — — — 2 196,0 2 196,0

7. Œcinawa-G³ogów — pole 5 — — — — 779,0 779,0

8. Œcinawa-G³ogów — pole 6 — — — — 5 995,7 5 995,7

Ogó³em: 651,5 958,1 2 687,4 1�132,4 9 092,6 14 522,0

Wêgiel brykietowy

1. Legnica Pó³noc — — 467,5 — — 467,5

2. Legnica Wschód — 375,8 — — — 375,8

3. Legnica Zachód — 621,5 — — — 621,5

Ogó³em: — 997,3 467,5 — — 1 464,8

�ród³o: [6]

TABELA 6. Parametry geologiczno-górnicze pok³adów wêgla brunatnego w kompleksie z³ó¿
Legnica-Œcinawa (wartoœci œrednie)

TABLE 6. Geological and mining parameters of lignite resources in the complex of
Legnica-Œcinawa deposits (average values)

Lp. Z³o¿e
Powierzchnia

[km2 ]

G³êbokoœæ Mi¹¿szoœæ
wêgla
[m]

Liniowy
wspó³czynnik

N:W
stropu

[m ppt.]
sp¹gu

[m ppt.]

1. Legnica Pó³noc 38,51 186,1 209,1 23,0 8,1

2. Legnica Wschód 38,14 137,3 155,4 18,1 7,6

3. Legnica Zachód 37,33 137,8 158,8 21,0 6,6

4. Ruja 18,04 108,7 143,3 14,4 8,4

5. Œcinawa 57,84 192,0 214,6 22,6 9,1

6. Œcinawa-G³ogów — pole 4 79,20 208,0 232,0 25,0 8,3

7. Œcinawa-G³ogów — pole 5 24,48 229,3 256,5 27,2 8,4

8. Œcinawa-G³ogów — pole 6 164,34 256,6 286,8 30,2 8,5

9. Suma/œrednia wa¿ona 457,88 207,2 233,0 25,2 8,3

�ród³o: [6]
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TABELA 7. Planowane wydobycie wêgla [mln Mg]

TABLE 7. Planned lignite exploitation [Mt]

Lata

Kopalnie wêgla brunatnego

Adamów Be³chatów Konin Turów
Legnica

razem
front I front II

2004 4,2 36 10,6 13,2 64,0

2005 4,4 35,3 11,0 13,3 64,0

2010 4,4 40 10,4 13,8 68,6

2015 4,4 42,5 10,4 9,4 66,7

2020 4,4 37,3 10,4 9,4 61,5

2021 4,4 35,5 10,2 8,3 58,4

2022 3,3 36 10,2 8,3 4,5 62,3

2023 1,4 35 10,3 8,3 9,0 64,0

2024 35,7 10,3 8,3 9,7 64,0

2025 37,5 10,3 8,3 13,9 70,0

2030 17,5 4,2 8,3 30,0 10,0 70,0

2031 15,2 4,2 8,3 30,0 12,3 70,0

2032 9,7 4,2 8,3 30,0 17,8 70,0

2035 3,6 8,3 30,0 28,1 70,0

2040 0,6 8,3 30,0 30,0 68,9

2041 8,3 30,0 30,0 68,3

2042 8,3 30,0 30,0 68,3

2043 8,3 30,0 30,0 68,3

2044 8,3 30,0 30,0 68,3

2045 8,3 30,0 30,0 68,3

2046–50 5,5 150,0 150,0 305,5

2051–60 125,0 125,0 250,0

2061–65 110,0 106,8 216,8

Razem 83,7 1 000,70 287,2 408,0 1 800,00 3 579,60

�ród³o: [5]



Podsumowanie

1. Rz¹dowa prognoza zapotrzebowania na energiê elektryczn¹ ze wzglêdu na przewi-
dywany w niej wzrost zapotrzebowania na energiê powoduje potrzebê budowy nowych
elektrowni, poniewa¿ istniej¹ce elektrownie nie bêd¹ w stanie zapewniæ bezpieczeñstwa
energetycznego. Do 2025 roku prognozowany jest wzrost krajowego zu¿ycia energii
finalnej o 48–55%, energii pierwotnej o 41–50%, a energii elektrycznej o 80–93%, co
bêdzie generowaæ okreœlone potrzeby na noœniki energii pierwotnej [2].
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Rys. 9. Mapa zasobów wêgla brunatnego w kompleksie z³o¿owym Legnica-Œcinawa
�ród³o: [6]

Fig. 9. The map of lignite resources in the complex of Legnica-Œcinawa deposits



2. Prawdopodobnie ogromny wzrost wykorzystania, jako surowca, gazu ziemnego oraz
uruchomienie elektrowni j¹drowej bêd¹ przedsiêwziêciami, bardzo drogimi, a koszty
produkcji energii elektrycznej z tych noœników bêd¹ znacznie wy¿sze ni¿ z wêgla
brunatnego czy kamiennego.

3. Polska jako jeden z krajów licz¹cych siê w œwiatowej produkcji i wykorzystaniu wêgla
winna preferowaæ optymalny dla swoich warunków model gospodarki paliwowo-ener-
getycznej, uwzglêdniaj¹cy w³asn¹ bazê zasobow¹, koszty pozyskiwania paliwa i pro-
dukcji energii, a tak¿e specyficzne aspekty œrodowiskowe i spo³eczne [2].

4. Wydaje siê, ¿e tylko racjonalne wykorzystanie eksploatowanych obecnie i perspekty-
wicznych z³ó¿ wêgla brunatnego, takich jak Legnica, a co za tym idzie zwiêkszenie
udzia³u tego paliwa w bilansie energetycznym kraju, mo¿e zapewniæ strategiczne bezpie-
czeñstwo energetyczne Polski. Ponadto doœwiadczenia bran¿y energetycznej opartej na
tym surowcu, doœwiadczenia oœrodków badawczych, projektowych oraz za³óg kopalñ,
gwarantuj¹ najni¿sze koszty wytwarzania energii elektrycznej z tego paliwa.
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Legnica resources of lignite as source of natural energy and
component of polish energetic security

Abstract

The paper presents characteristic information about industrial resources of lignite and coal in
actives, under constructions and perspectives mines and open pits. The paper presents also trends of
developing polish energetic. It shows also perspectives of Legnica open pit.
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