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STRESZCZENIE. Jastrzêbska Spó³ka Wêglowa SA jest najwiêkszym producentem wêgla ortokok-
sowego w Polsce i Europie. Dla zapewnienie perspektyw dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa oraz
utrzymania wysokiej pozycji rynkowej konieczne jest wdro¿enie strategii ukierunkowanej na
zwiêkszenie dostêpnej bazy zasobowej. G³ównymi elementami strategii s¹: integracja trzech
s¹siaduj¹cych zak³adów górniczych: „Borynia”, „Jas-Mos” i „Zofiówka”, oraz udostêpnienie
i zagospodarowanie zasobów wêgla zalegaj¹cych w obrêbie nowych z³ó¿ „Bzie-Dêbina 1 —
Zachód” i „Paw³owice 1”.
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Jastrzêbska Spó³ka Wêglowa SA — producent wêgla

koksowego

W sk³ad struktury organizacyjnej Jastrzêbskiej Spó³ki Wêglowej SA wchodzi 6 zak³a-
dów, w tym 5 zak³adów górniczych: KWK „Borynia”, KWK „Jas-Mos”, KWK „Krupiñski”,
KWK „Pniówek” oraz KWK „Zofiówka”, prowadz¹cych dzia³alnoœæ w zakresie eksplo-
atacji z³ó¿ wêgla kamiennego na ³¹cznym obszarze 122 km2.

671

** Mgr in¿. — Jastrzêbska Spó³ka Wêglowa S.A., Jastrzêbie Zdrój.
** Dr in¿. — Jastrzêbska Spó³ka Wêglowa S.A., Jastrzêbie Zdrój; e-mail: j.plutecki@jsw.pl

Recenzent: dr in¿. Urszula OZGA-BLASCHKE



Zasoby przemys³owe wêgla udokumentowane w z³o¿ach kopalñ JSW S.A. wynosz¹
³¹cznie 451,7 mln ton (wed³ug operatu ewidencyjnego zasobów na dzieñ 31.12.2005 r. ), w
tym:
� KWK „Borynia” — 59,3 mln ton,
� KWK „Jas-Mos” — 58,8 mln ton,
� KWK „Krupiñski” — 54,5 mln ton,
� KWK „Pniówek” — 154,6 mln ton,
� KWK „Zofiówka” — 124,5 mln ton.

£¹czne zasoby operatywne wêgla okreœlane s¹ na poziomie 285,8 mln ton (wed³ug
operatu ewidencyjnego zasobów na dzieñ 31.12.2005 r. ), w tym:
� KWK „Borynia” — 37,2 mln ton,
� KWK „Jas-Mos” — 32,8 mln ton,
� KWK „Krupiñski” — 32,7 mln ton,
� KWK „Pniówek” — 98,0 mln ton,
� KWK „Zofiówka” — 85,1 mln ton.

£¹czna zdolnoœæ wydobywcza kopalñ kszta³tuje siê na poziomie œredniego wydobycia
dobowego w wysokoœci 54 000 ton. W 2006 roku planowane jest wydobycie ogó³em
13 654,4 tys. ton wêgla, w tym 10 638,0 tys. ton wêgla typu 35 oraz 790,6 tys. ton wêgla
typu 34.
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Rys. 1. Jastrzêbska Spó³ka Wêglowa SA — lokalizacja obszarów górniczych kopalñ

Fig. 1. Jastrzêbska Spó³ka Wêglowa SA — location of mine fields of collieries



Obecnie Jastrzêbska Spó³ka Wêglowa S.A. jest jedynym w Polsce i najwiêkszym
w Europie producentem wêgla ortokosowego (typu 35) stanowi¹cego podstawowy surowiec
do produkcji najwy¿szej jakoœci koksu hutniczego.

G³ównym odbiorcami wêgla produkowanego w JSW SA s¹: Zak³ady Koksownicze
„Zdzieszowice”, Koksownia „PrzyjaŸñ”, Mittal Steel Poland, Elektrownia Rybnik, Kom-
binat Koksochemiczny „Zabrze” oraz Zak³ady Koksownicze „Wa³brzych”.

Sprzeda¿ wêgla na rynki zagraniczne prowadzona jest poprzez „Wêglokoks” lub w eks-
porcie bezpoœrednim (Voest Alpinie).

Profil produkcji wêgla handlowego Jastrzêbskiej Spó³ki Wêglowej SA uwarunkowany
jest jakoœci¹ wêgli zalegaj¹cych w z³o¿ach kopalñ.

W strukturze udokumentowanych zasobów dominuje wêgiel ortokoksowy (typu 35)
stanowi¹cy 78,1% ³¹cznych zasobów operatywnych (223,2 mln ton). £¹czne zasoby wêgli
typu 35–37 wynosz¹ 250,3 mln ton, co stanowi 87,6% ³¹cznych zasobów operatywnych.

Analizuj¹c bazê zasobow¹ wêgla nale¿y zwróciæ uwagê na jednorodnoœæ struktury
jakoœciowej wêgla w z³o¿ach poszczególnych kopalñ. Fakt ten umo¿liwia optymalizacjê
technologii procesu wzbogacania urobku, co w po³¹czeniu z wysok¹ jakoœci¹ wydoby-
wanego wêgla pozwala na zwiêkszenie uzysku koncentratu wêgla koksowego z równo-
czesn¹ stabilizacj¹ jakoœci tego produktu.

Realizowane systematycznie badania pod k¹tem rozpoznania jakoœci z³ó¿ w perspekty-
wie ich eksploatacji do 2010 roku wskazuj¹ na to, i¿ wêgiel spe³niaæ bêdzie z powodzeniem
wymagania jakoœciowe stawiane wêglom wykorzystywanym do produkcji najwy¿szej ja-
koœci koksu wielkopiecowego.
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Rys. 2. Wielkoœæ i struktura zasobów operatywnych wêgla w z³o¿ach kopalñ JSW SA

Fig. 2. Amount and structure of coal reserves in deposits of collieries owned by Jastrzêbska Spó³ka Wêglowa SA



Podstawê produkcji koksu o wysokich parametrach wytrzyma³oœciowych stanowi¹
i stanowiæ bêd¹ wêgle ortokoksowe typu 35.2A z kopalñ „Zofiówka” i „Borynia”. Wysokie
parametry koksownicze wêgla, w szczególnoœci: wysoka spiekalnoœæ, ciek³oœæ ciasta plas-
tycznego (plastycznoœæ ) oraz systematycznie obni¿aj¹ca siê zawartoœæ czêœci lotnych
(obecnie na poziomie 23–25%) pozwalaj¹ na produkcjê koksu o niskiej reakcyjnoœci i wy-
sokiej wytrzyma³oœci, czyni¹ ten wêgiel najbardziej poszukiwanym sk³adnikiem do sporz¹-
dzania optymalnych mieszanek koksowniczych.
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Rys. 3. Struktura produkcji wêgla handlowego w JSW SA w latach 2002—2006

Fig. 3. Structure of coal production in Jastrzêbska Spó³ka Wêglowa SA
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Rys. 4. Struktura jakoœciowa zasobów wêgla kamiennego w z³o¿ach kopalñ JSW SA.

Fig 4. Quality structure of coal reserves in deposits of collieries owned by Jastrzêbska Spó³ka Wêglowa SA



Istotne znaczenie tak¿e wêgiel typu 35.2B, produkowany w KWK „Jas-Mos”, wyró¿-
niaj¹cy siê wysok¹ czystoœci¹, w szczególnoœci niskim udzia³em czêœci lotnych, siarki,
chloru, tlenków alkalicznych oraz minimaln¹ zawartoœci¹ fosforu (poni¿ej 0,01%) i dobrymi
parametrami technologicznymi. Wêgiel ten stosowany jako dodatek schudzaj¹co-stabi-
lizuj¹cy o niskim ciœnieniu rozprê¿ania do mieszanek koksowniczych, rekompensuj¹c braki
wêgli wysoko zmetamorfizmowanych, spowodowane likwidacj¹ Zag³êbia Dolnoœl¹skiego.

Wêgiel typu 35.1 produkowany w kopalni „Pniówek”, wyró¿niaj¹cy siê bardzo stabilna
czystoœci¹ z malej¹cym poziomem zwartoœci czêœci lotnych (obecnie na poziomie 27,0—
—27,5%) a równoczeœnie bardzo wysok¹ spiekalnoœci¹ i plastycznoœci¹, ju¿ w tej chwili
spe³nia rolê podstawowego tworzywa do sporz¹dzania mieszanek. Du¿e znaczenia ma tu
wysoki i stabilny poziom produkcji tego wêgla.

Zgodnie z aktualnymi prognozami wydobycie wêgla koksowego w JSW SA w latach
2007—2010 winno kszta³towaæ siê na poziomie 13,6 mln ton w skali roku, co przy
uwzglêdnieniu struktury jakoœciowej urobku oraz przedsiêwziêæ w zakresie modernizacji
procesu wzbogacania umo¿liwi skierowanie na rynek 10,6 mln ton koncentratu wêgla
koksowego typu 35 rocznie. Gwarantuje to utrzymanie wysokiej pozycji JSW SA na rynku
wêgla.

Utrzymanie pozycji przedsiêbiorstwa wymaga jednak¿e podjêcia przez JSW SA aktyw-
nych dzia³añ w zakresie optymalizacji wykorzystania zasobów wêgla zalegaj¹cych w z³o-
¿ach poszczególnych kopalñ oraz skutecznej realizacji strategii zwiêkszenia bazy zasobowej
zwi¹zanej z udostêpnieniem i przemys³owym zagospodarowaniem nowych z³ó¿ wêgla
koksowego.

Projektowane przedsiêwziêcie w zakresie poprawy

wykorzystania i zwiêkszenia bazy zasobowej

Wielkoœæ zasobów operatywnych w z³o¿ach poszczególnych kopalñ determinuje okres
¿ywotnoœci zak³adów górniczych, która wed³ug prognoz wynosi obecnie:
� KWK „Borynia” — 15 lat,
� KWK „Jas-Mos” — 15 lat,
� KWK „Krupiñski” — 10 lat,
� KWK „Pniówek” — 30 lat,
� KWK „Zofiówka” — 35 lat.

W powy¿szej prognozie uwzglêdniono, i¿ JSW SA realizowaæ bêdzie zarówno przed-
siêwziêcia w zakresie udostêpnienia zasobów w obrêbie obszarów koncesyjnych poszcze-
gólnych kopalñ, obejmuj¹ce:
� kontynuacjê budowy nowych poziomów wydobywczych w kopalniach: „Borynia” (po-

ziom „950” ), „Jas-Mos” (poziom „-800” ), „Pniówek” (poziom „1000” ),
� budowê nowego poziomu wydobywczego „1080” w KWK „Zofiówka”,
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� udostêpnienie i zagospodarowanie zasobów wêgla zalegaj¹cych we wschodniej czêœci
z³o¿a KWK „Krupiñski,

jak te¿ przedsiêwziêcia w zakresie poprawy efektywnoœci wykorzystania udostêpnionej
bazy zasobowej poprzez podjêcie eksploatacji pok³adów cienkich z zastosowaniem techniki
strugowej oraz podjêcie eksploatacji niewielkich, nieregularnych parcel pok³adów z zasto-
sowaniem systemów krótkofrontowych.

W warunkach przedstawionej prognozy, bez podejmowania dalszych zdecydowanych
dzia³añ w kierunku znacz¹cego zwiêkszenia bazy zasobowej, mo¿liwe jest utrzymanie
dzia³alnoœci górniczej w regionie jastrzêbskim do oko³o 2040 roku, przy czym od 2020 roku
pozycja Jastrzêbskiej Spó³ki Wêglowej SA wœród producentów wêgla ulega³aby stopniowej
marginalizacji.

W latach 2020—2030 w strukturze JSW SA funkcjonowa³yby dwa zak³ady wydo-
bywcze: KWK „Pniówek” i KWK „Zofiówka” o ³¹cznej zdolnoœci wydobywczej na po-
ziomie 5—6 mln ton wêgla rocznie. W latach 2030—2040 postêpowa³by dalszy spadek
zdolnoœci wydobywczych kopalñ „Pniówek” i „Zofiówka”, które w tym okresie zakoñ-
czy³yby sw¹ dzia³alnoœæ.

Urzeczywistnienie siê przedmiotowego scenariusza skutkowaæ bêdzie:
� ograniczeniem dostêpnoœci wêgla ortokoksowego (typu 35 ) na rynku krajowym,
� postêpuj¹cym os³abieniem pozycji JSW SA na rynku producentów wêgla, a tym samym

os³abieniem pozycji Grupy Wêglowo-Koksowej, w ramach której JSW SA pe³niæ bêdzie
rolê podmiotu dominuj¹cego,

� negatywnymi skutkami spo³eczno-gospodarczymi w regionie jastrzêbskim.
Z powy¿szych wzglêdów kluczowym elementem strategii funkcjonowania JSW SA staje

siê realizacja przedsiêwziêæ w zakresie zwiêkszenia bazy zasobowej, obejmuj¹cych:
� techniczn¹ i organizacyjn¹ integracjê trzech s¹siaduj¹cych kopalñ: „Borynia”, „Jas-

-Mos” i „Zofiówka”,
� udostêpnienie i przemys³owe zagospodarowanie zasobów wêgla koksowego zalega-

j¹cych w obrêbie z³ó¿ „Bzie-Dêbina 1 — Zachód” oraz „Paw³owice 1”,
które to przedsiêwziêcia przedstawiono w dalszej czêœci referatu.

Techniczna i organizacyjna integracja kopalñ

Wzrost g³êbokoœci eksploatacji oraz postêpuj¹cy ubytek zasobów w z³o¿ach kopalñ
prowadziæ bêd¹ nieuchronnie do stopniowego obni¿ania siê ich zdolnoœci wydobywczych.
Efekt ten, przy jednoczesnym utrzymywaniu pe³nej struktury technicznej i organizacyjnej
poszczególnych zak³adów górniczych, oddzia³ywaæ bêdzie negatywnie na rentownoœæ pro-
dukcji i w perspektywie wieloletniej wp³ynie na warunki funkcjonowania oraz pozycjê
JSW S.A. na rynku wêgla.

Maj¹c na uwadze zapobie¿enie przedstawionemu powy¿ej scenariuszowi w 2003 roku
w JSW SA opracowano koncepcjê zmiany struktury techniczno-organizacyjnej przedsiê-
biorstwa opart¹ na wykorzystaniu mo¿liwoœci integracji trzech s¹siaduj¹cych kopalñ: „Bo-
rynia”, Jas-Mos” i „Zofiówka”. Zgodnie z opracowan¹ koncepcj¹ techniczna i organizacyjna
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integracja trzech s¹siaduj¹cych zak³adów wydobywczych winna stworzyæ warunki dla
obni¿enia kosztów produkcji wêgla poprzez stopniow¹ redukcjê nadmiarowych i najmniej
efektywnych ogniw procesu technologicznego przy jednoczesnym maksymalnym wykorzy-
staniu zasobów zalegaj¹cych w z³o¿ach tych kopalñ.

Techniczny aspekt przygotowania pierwszego etapu procesu integracji kopalñ wi¹¿e siê
z wykonaniem w latach 2005—2008 zadañ inwestycyjnych w zakresie:
� wydr¹¿enia przekopu o d³ugoœci 2600 m, ³¹cz¹cego poziom „950” w kopalni „Borynia”

z poziomem „900” w KWK „Zofiówka” wraz z zabudow¹ uk³adów transportu oraz
wykonaniem systemu retencji urobku,

� modernizacji transportu pionowego oraz przeróbki mechanicznej urobku w KWK
„Zofiówka”, maj¹cej na celu zwiêkszenie zdolnoœci technologicznych tych ogniw do
17 000 t/dobê netto.
Realizacja przedmiotowych przedsiêwziêæ umo¿liwi od 2009 roku skierowanie urobku

wydobywanego w po³udniowej czêœci z³o¿a kopalni „Borynia” na szyb wydobywczy i za-
k³ad przeróbki mechanicznej kopalni „Zofiówka”. Jednoczeœnie ograniczony zostanie trans-
port pionowy i przeróbka mechaniczna urobku w kopalni „Borynia”, z perspektyw¹ ich
ca³kowitego wstrzymania w miarê malej¹cych zdolnoœci wydobywczych.

Drugim etapem procesu integracji technicznej kopalñ, projektowanym do realizacji
w 2013 roku, bêdzie zintegrowanie z KWK „Zofiówka” trzeciego zak³adu górniczego —
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Rys. 5. Schemat po³¹czeñ technologicznych pomiêdzy kopalniami: „Borynia”, „Jas-Mos” i „Zofiówka”

Fig. 5. Technological connection between neighbouring collieries: ”Borynia”, “Jas-Mos” and “Zofiówka” —
A scheme



kopalni „Jas-Mos”. Etap ten poprzedzony zostanie wykonaniem latach 2011—2012 prze-
kopu umo¿liwiaj¹cego po³¹czenie systemu transportu urobku na poziomie „–600” w kopalni
„Jas-Mos” z systemem transportu urobku na poziomie „900” w kopalni „Zofiówka”. Umo¿-
liwi to skierowanie pocz¹tkowo czêœci, a docelowo ca³oœci urobku z kopalni „Jas-Mos” na
szyb wydobywczy i zak³ad przeróbczy kopalni „Zofiówka”.

£¹czne nak³ady inwestycyjne zwi¹zane z przygotowaniem infrastruktury kopalñ: „Bo-
rynia, „Jas-Mos” i „Zofiówka” do integracji technicznej oszacowane zosta³y w wysokoœci
95,1 mln z³.

Realizacja przedsiêwziêæ w zakresie technicznej integracji kopalñ: „Borynia”, „Jas-
-Mos” i „Zofiówka” umo¿liwi podjêcie dalszych decyzji w zakresie integracji organiza-
cyjnej przedmiotowych zak³adów górniczych. Proces integracji organizacyjnej bêdzie dos-
tosowany do uwarunkowañ wewnêtrznych (m.in. kszta³towania siê zdolnoœci wydobyw-
czych kopalñ) oraz zewnêtrznych (m.in. sytuacja na rynku wêgla).

Rolê technologicznego centrum integracji pe³niæ bêdzie kopalnia „Zofiówka”, zaœ zmo-
dernizowane systemy transportu pionowego i przeróbki mechanicznej urobku tej kopalni
wykorzystane zostan¹ w procesie udostêpniania i zagospodarowywania zasobów w obrêbie
z³o¿a „Bzie-Dêbina 1 — Zachód”.

Realizacja przedsiêwziêcia w zakresie integracji technicznej i organizacyjnej integ-
racji s¹siaduj¹cych zak³adów wydobywczych winna przynieœæ efekty zwi¹zane miêdzy
innymi z:
� popraw¹ efektywnoœci wykorzystania zasobów, w tym miêdzy innymi poprzez stwo-

rzenie mo¿liwoœci eksploatacji zasobów w filarach,
� ograniczeniem kosztów produkcji poprzez dostosowanie zdolnoœci technologicznych

poszczególnych ogniw procesu produkcji (w szczególnoœci transportu pionowego i prze-
róbki mechanicznej wêgla ) do prognozowanych zdolnoœci wydobywczych,

� optymalizacj¹ wykorzystania zasobów ludzkich i œrodków technicznych,
� uproszczeniem struktury organizacyjnej.

Udostêpnienie i zagospodarowanie nowych z³ó¿
wêgla koksowego

Kluczowym elementem strategii zwiêkszenia bazy zasobowej JSW SA jest jednak¿e
realizacja przedsiêwziêæ inwestycyjnych w zakresie udostêpnienia i przemys³owego zagos-
podarowania dwóch nowych z³ó¿ wêgla kamiennego: „Bzie-Dêbina 1 — Zachód” oraz
„Paw³owice 1”.

Maj¹c na uwadze zamiar zagospodarowania przedmiotowych z³ó¿ w 2004 roku Jas-
trzêbska Spó³ka Wêglowa SA zawar³a umowy o ustanowienie u¿ytkowania górniczego
w celu wydobywania kopaliny z czêœci z³o¿a „Bzie-Dêbina” (z³o¿e „Bzie-Dêbina 1 —
Zachód”) i czêœci z³o¿a „Paw³owice” (z³o¿e „Paw³owice 1”).

Opracowane na zlecenie JSW SA dokumentacje geologiczne przedmiotowych z³ó¿
w pe³ni potwierdzi³y przewidywania zarówno w zakresie wielkoœci bazy zasobowej jak
równie¿ jakoœci wêgla.
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W obrêbie z³o¿a „Bzie-Dêbina 1 — Zachód” udokumentowano ³¹cznie 599,7 mln ton
zasobów bilansowych wêgli koksowych typu 34-37, wœród których dominuj¹ zdecydowanie
wêgle ortokoksowe typu 35.

W obrêbie z³o¿a „Paw³owice 1” udokumentowano ³¹cznie 300,3 mln ton zasobów
bilansowych wêgla typu 32-35 z wysokim udzia³em (ok. 78%) wêgla ortokoksowego typu 35.

Szacunkowe zasoby operatywne wêgla kamiennego w nowych z³o¿ach szacowane s¹
na poziomie 294,2 mln ton, w tym:
� 112,7 mln ton w obrêbie z³o¿a „Paw³owice 1”,
� 181,5 mln ton w obrêbie z³o¿a „Bzie-Dêbina 1 — Zachód”.

Odpowiada to ³¹cznej wielkoœæ zasobów operatywnych wêgla dokumentowanych
w z³o¿ach koncesyjnych piêciu kopalñ, zrzeszonych w strukturze Jastrzêbskiej Spó³ki
Wêglowej SA.

W bie¿¹cym roku JSW SA podpisa³a ze Skarbem Pañstwa — Ministrem Œrodowiska
umowy o korzystanie za wynagrodzeniem z informacji geologicznej, zawartej w doku-
mentacjach geologicznych z³ó¿ wêgla kamiennego: „Bzie-Dêbina 1 — Zachód” i „Paw-
³owice 1”.

Wnioski wyp³ywaj¹ce z opracowanych koncepcji udostêpnienia i zagospodarowania
zasobów wêgla zalegaj¹cych w obrêbie nowych z³ó¿ wskazuj¹, i¿:
� wielkoœæ i jakoœæ zasobów udokumentowanych w z³o¿ach wêgla: „Bzie-Dêbina 1 —

Zachód” i „Paw³owice 1” uzasadniaj¹ podjêcie dzia³añ dla ich udostêpnienia i prze-
mys³owego zagospodarowania,

� wyniki analizy prognozowanych warunków górniczo-geologicznych pozwalaj¹ stwier-
dziæ, ¿e przy podjêciu dzia³añ w zakresie profilaktyki zagro¿eñ naturalnych mo¿liwe jest
prowadzenie robót górniczych z zachowaniem bezpieczeñstwa zatrudnionej za³ogi oraz
bezpieczeñstwa ruchu zak³adu,

� zagospodarowanie zasobów w obrêbie z³ó¿ „Bzie-Dêbina 1 — Zachód” i „Paw³owice 1”
wi¹zaæ siê bêdzie ze wzrostem oddzia³ywania na œrodowisko, co jednak¿e nie stanowi
bariery dla realizacji przedmiotowej inwestycji.
Z uwagi na korzystne po³o¿enie nowych z³ó¿ — w s¹siedztwie czynnych kopalñ

JSW SA — udostêpnienie i zagospodarowanie zasobów zalegaj¹cych w ich obrêbie mo¿e
zostaæ zrealizowane w ramach:
� rozbudowy KWK „Zofiówka” w przypadku z³o¿a „Bzie-Dêbina 1 — Zachód”,
� rozbudowy KWK „Pniówek” w przypadku z³o¿a „Paw³owice 1”,
co umo¿liwia wykorzystanie infrastruktury technicznej czynnych kopalñ macierzystych
i wp³ywa na ograniczenie nak³adów inwestycyjnych.

W myœl docelowego projektu robót z³o¿e „Bzie-Dêbina 1 — Zachód” udostêpnione
zostanie od strony poziomu „900” w KWK „Zofiówka” dwoma upadowymi, dziêki czemu
mo¿liwe bêdzie wykorzystanie infrastruktury technicznej kopalni macierzystej w zakresie
g³ównych ogniw technologicznych: transportu poziomego i pionowego urobku, przeróbki
mechanicznej urobku, transportu materia³ów, przewietrzania, odwadniania.

W obrêbie z³o¿a „Bzie-Dêbina 1 — Zachód” na kierunku NW-SE wydr¹¿one zostan¹
wytyczne g³ówne, z których na kierunku NE-SW poprowadzone zostan¹: przecznice cen-
tralne, przecznice po³udniowe oraz pochylnie graniczne w pok³adzie 403/2, udostêpniaj¹ce
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poszczególne pok³ady w obrêbie nowego z³o¿a. W oparciu o wyrobiska szkieletu ka-
miennego wykonane zostan¹ roboty przygotowawcze w pok³adach oraz dalsze roboty
badawcze.

Przedstawiony powy¿ej zakres robót pozwala na ograniczenie nak³adów inwestycyjnych
oraz umo¿liwia skuteczne odwodnienie zalegaj¹cych w stropie karbonu warstw dêbowieckich.

Zgodnie z ramowym harmonogramem realizacji przedsiêwziêcia w latach 2007—2012
planowane jest wykonanie robót zwi¹zanych udostêpnieniem nowego z³o¿a, obejmuj¹cych:
zg³êbienie szybu 1-Bzie, wydr¹¿enie upadowych do projektowanego poziomu wydobyw-
czego „1110” oraz wykonanie wyrobisk na poziomie „1110” do zbicia z szybem 1-Bzie.
W latach 2012—2021 planowane s¹ roboty w zakresie budowy poziomu wydobywczego
„1110” oraz roboty górnicze dla udostêpnienia zasobów w poszczególnych pok³adach.
W dalszej kolejnoœci, w latach 2022—2029, planuje siê rozbudowê poziomu wydobyw-
czego „1110”, budowê poziomu wentylacyjnego „1000” oraz zg³êbienie peryferyjnego
szybu wentylacyjnego 2-Bzie.

Zgodnie projektem eksploatacja zasobów w obrêbie z³o¿a „Bzie-Dêbina 1 — Zachód”
rozpocznie siê w 2017 roku. W 2021 roku zdolnoœæ wydobywcza nowego pola winna
wynieœæ 6500 t/dobê. Budowa peryferyjnego szybu wentylacyjnego 2-Bzie pozwoli na
osi¹gniêcie w 2030 roku zdolnoœci wydobywczej z pola „Bzie-Dêbina 1 — Zachód”
w wysokoœci 12 000 t/dobê.

Pocz¹wszy od 2018 toku zdolnoœæ wydobywcza kopalni „Zofiówka”, obejmuj¹ca zdol-
noœci wydobywcze pola macierzystego oraz zdolnoœci wydobywcze pola „Bzie-Dêbina 1 —
Zachód”, kszta³towaæ siê bêdzie na poziomie 17 000 t/dobê.
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Rys. 6. Schemat udostêpnienia z³o¿a „Bzie-Dêbina 1 — Zachód”

Fig. 6. The way of access of coal deposits in panel “Bzie-Dêbina 1 — Zachód” — A scheme



£¹czne nak³ady inwestycyjne w latach 2006—2017, zwi¹zane z udostêpnieniem z³o¿a
„Bzie-Dêbina 1 — Zachód” i rozpoczêciem eksploatacji oszacowane zosta³y w kwocie
831,7 mln z³.

Koncepcja udostêpnienia zasobów zalegaj¹cych w obrêbie z³o¿a „Paw³owice 1” oparta
zosta³a na wykorzystaniu istniej¹cych wyrobisk na poziomach „830” i „1000” kopalni
„Pniówek”. Pozwoli to na wykorzystanie g³ównych ogniw technologicznych kopalni macie-
rzystej w trakcie procesu udostêpniania i eksploatacji zasobów w obrêbie nowego z³o¿a.

W obrêbie pola „Paw³owice 1” przewiduje siê budowê wyrobisk na nastêpuj¹cych
poziomach:
� na poziomie „1000” jako poziomie wydobywczym, kieruj¹cym urobek na drogi trans-

portu na poziomie „1000” w polu macierzystym kopalni „Pniówek”,
� na poziomie „1140” jako poziomie pomocniczym, s³u¿¹cym do transportu za³ogi i ma-

teria³ów do rejonów wydobywczych,
� na poziomie „830” w celu po³¹czenia wyrobisk wentylacyjnych z istniej¹cymi drogami

wentylacyjnymi w polu macierzystym kopalni „Pniówek”,
� na poziomie „930” jako dodatkowym poziomie wentylacyjnym, zlokalizowanym przy

szybie V.
Rozpoczêcie prac zwi¹zanych z udostêpnieniem zasobów w obrêbie pola „Paw³owice 1”

planowane jest w 2008 roku, kiedy to podjête zostanie dr¹¿enie przekopu kierunkowego
wschodniego poz. 1000. W dalszej kolejnoœci w obrêbie nowego z³o¿a planowane jest
wykonanie na kierunku SW-NE przecznicy centralnej na poziomie „1000”, a nastêpnie
przekopu miêdzypozimowego i przecznicy centralnej na poziomie „1140”.

Przecznica centralna na poziomie „1140” ³¹czyæ siê bêdzie z szybem VI (szyb wde-
chowy, materia³owy zjazdowy ), którego budowê zaplanowano w latach 2012—2016.
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Rys. 7. Schemat udostêpnienia z³o¿a „Paw³owice 1”

Fig. 7. The way of access of coal deposits in panel “Paw³owice 1” — A scheme



Pocz¹wszy od 2009 roku prowadzone bêd¹ tak¿e roboty udostêpniaj¹ce na poziomie
wentylacyjnym „830”. Po wykonaniu przekopu W-1 wydr¹¿ona zostanie pochylnia trans-
portowa w pok³adzie 356/1, do zbicia z przecznic¹ centraln¹ na poziomie 1000.

Zgodnie projektem eksploatacja zasobów w obrêbie z³o¿a „Paw³owice 1” rozpocznie siê
w 2018 roku. W 2022 roku zdolnoœæ wydobywcza nowego pola winna wynieœæ 6000 t/dobê,
zaœ od 2025 roku bêdzie siê ona kszta³towaæ na poziomie 7000 t/dobê.

Pocz¹wszy od 2018 roku zdolnoœæ wydobywcza kopalni „Pniówek”, bêd¹ca sum¹
zdolnoœci wydobywczych pola macierzystego oraz pola „Paw³owice 1”, kszta³towaæ siê
w wysokoœci 15 000 t/dobê.

£¹czne nak³ady inwestycyjne w latach 2007—2018, zwi¹zane z udostêpnieniem z³o¿a
„Paw³owice 1” i rozpoczêciem eksploatacji oszacowane zosta³y w kwocie 907,3 mln z³.

Analiza ekonomicznej efektywnoœci projektowanych przedsiêwziêæ inwestycyjnych
w zakresie rozbudowy kopalñ: „Zofiówka” i „Pniówek” poprzez udostêpnienie i zagos-
podarowanie nowych z³ó¿ wskazuje, i¿ przedsiêwziêcia te s¹ efektywne i op³acalne oraz
cechuj¹ siê niskim ryzykiem inwestycyjnym.

Realizacja przedmiotowych przedsiêwziêæ w zakresie zwiêkszenia bazy zasobowej
JSW SA poprzez udostêpnienie i zagospodarowanie zasobów w obrêbie z³ó¿: „Bzie-
-Dêbina 1 — Zachód” i „Paw³owice 1” umo¿liwi oparcie funkcjonowania Jastrzêb-
skiej Spó³ki Wêglowej SA, w wieloletniej perspektywie, na dwóch zak³adach górni-
czych o ³¹cznej, stabilnej zdolnoœci wydobywczej w wysokoœci 32 000 t/dobê, a tym
samym pozwoli na skierowanie na rynek 7,5 mln ton wêgla ortokosowego (typu 35)
w skali roku.

Podsumowanie

Jastrzêbska Spó³ka Wêglowa S.A. jest jedynym w Polsce i najwiêkszym w Europie
producentem wêgla ortokosowego (typu 35) stanowi¹cego podstawowy surowiec do pro-
dukcji najwy¿szej jakoœci koksu hutniczego. Utrzymanie wysokiej pozycji rynkowej przed-
siêbiorstwa wymaga podjêcia przez JSW SA aktywnych dzia³añ w zakresie optymalizacji
wykorzystania zasobów wêgla zalegaj¹cych w z³o¿ach poszczególnych kopalñ oraz sku-
tecznej realizacji strategii zwiêkszenia bazy zasobowej zwi¹zanej z udostêpnieniem i prze-
mys³owym zagospodarowaniem nowych z³ó¿ wêgla koksowego.

Kluczowymi elementami strategii zwiêkszania bazy zasobowej Jastrzêbskiej Spó³ki
Wêglowej SA s¹:
� techniczna i organizacyjna integracja trzech s¹siaduj¹cych zak³adów górniczych: KWK

„Borynia”, KWK „Jas-Mos” i KWK „Zofiówka”,
� rozbudowa KWK „Zofiówka” poprzez udostêpnienie i zagospodarowanie zasobów

zalegaj¹cych w obrêbie z³o¿a „Bzie-Dêbina 1 — Zachód”,
� rozbudowa KWK „Pniówek” poprzez udostêpnienie i zagospodarowanie zasobów zale-

gaj¹cych w obrêbie z³o¿a „Paw³owice 1”.
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Wielkoœæ i jakoœæ zasobów zalegaj¹cych w obrêbie nowych z³ó¿: „Bzie-Dêbina 1 —
Zachód” i „Paw³owice 1” uzasadnia podjêcie dzia³añ dla ich udostêpnienia i zagospo-
darowania. Wyniki analizy prognozowanych warunków górniczo-geologicznych pozwalaj¹
stwierdziæ, ¿e przy podjêciu dzia³añ w zakresie profilaktyki zagro¿eñ naturalnych mo¿liwe
jest prowadzenie robót górniczych z zachowaniem bezpieczeñstwa zatrudnionej za³ogi oraz
bezpieczeñstwa ruchu zak³adu.

Projektowane przedsiêwziêcia inwestycyjne s¹ ekonomicznie efektywne i cechuj¹ siê
niskim ryzykiem inwestycyjnym.

Skuteczna realizacji za³o¿eñ strategii zwiêkszenia bazy zasobowej pozwoli na zacho-
wanie wysokiej pozycji rynkowej Jastrzêbskiej Spó³ki Wêglowej SA, zaœ region jastrzêbski
pozostanie znacz¹cym zapleczem surowcowym dla krajowego sektora koksowniczego.
Udostêpnienie i zagospodarowanie zasobów w obrêbie nowych z³ó¿ umo¿liwi utrzymanie
produkcji najwy¿szej jakoœci koksu hutniczego w oparciu o krajowe zasoby wêgla orto-
koksowego.
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Andrzej TOR, Jacek PLUTECKI

The strategy of increasing of coal reserves
in Jastrzêbska Spó³ka Wêglowa SA

Abstract

Jastrzêbska Spó³ka Wêglowa is the biggest producer of hard coking coal both in Poland and
Europe. To safeguard the further existence and to keep its market position it is necessary to implement
strategy aimed at increasing of accessible deposits of coking coal. Main undertakings connected
with presented strategy are: merging of three neighbouring collieries: ”Borynia”, “Jas-Mos” and
“Zofiówka” into one structure, and gaining of access and further exploitation of coal deposits
in reserve panels “Bzie-Dêbina 1 — Zachód” and “Paw³owice 1”.
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