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Aspekty determinuj¹ce poszukiwanie mo¿liwoœci
utrzymania wydobycia wêgla koksowego

w kontekœcie sczerpywania siê z³ó¿
w rejonie miasta Jastrzêbie

Motto: Przyjdzie taki czas, i to ju¿ wkrótce,

¯e bêdziemy siê starali wyskrobaæ z wnêtrza ziemi

Ka¿d¹ tonê pozostawionego wêgla.

Bernard DrzêŸla

STRESZCZENIE. Przyczyn¹ napisania artyku³u jest œwiadomoœæ tego, co dzieje siê i co dziaæ siê
jeszcze mo¿e na rynkach surowców energetycznych w przysz³oœci, a tak¿e obserwowane
zjawisko ultra szybkiego ubytku zasobów wêgla koksowego. Zbli¿a siê szybkimi krokami
tzw. szczyt Hubbert’a (rys. 1), czyli maksimum wydobycia ropy naftowej, po którym nast¹pi
nieuchronny spadek wydobycia z nieuniknionym szaleñstwem cenowym i totalnym chaosem
na rynkach surowców energetycznych. Wizja zamkniêcia kopalñ w zwi¹zku ze sczerpaniem
siê z³ó¿ wêgla koksowego w rejonie Jastrzêbia sk³ania do przemyœleñ na temat przysz³oœci
górnictwa w tym regionie. Dlatego nale¿y chroniæ te zasoby, które jeszcze nie zosta³y
udostêpnione, przed nieuzasadnionym lokowaniem inwestycji na ich powierzchni a tak¿e
rozpocz¹æ studia nad innymi mo¿liwymi rozwi¹zaniami organizacyjno-technicznymi.

S£OWA KLUCZOWE: wêgiel koksowy, miêdzynarodowy rynek wêgla, zasoby wêgla, eksport wêgla,
prognozy
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Wprowadzenie

W okolicach Jastrzêbia ju¿ XIX w. poszukiwano z³ó¿ wêgla. W pierwszej kolejnoœci
odkryto z³o¿a solanki i powsta³o tam uzdrowisko. W trakcie dalszych poszukiwañ okaza³o
siê, ¿e jest tam równie¿ gaz ziemny i wêgiel. Gaz sprawia³ wiele trudnoœci. W roku 1903
wskutek wybuchu zniszczona zosta³a wie¿a wiertnicza. Trzy lata póŸniej zdarzy³o siê to
samo.

G³êbokoœæ otworów wiertniczych na pocz¹tku XX w. rzadko przekracza³a 300 m,
dlatego wiedza na temat z³ó¿ zalegaj¹cych w okolicach Jastrzêbia by³a co najmniej sk¹pa,
a wiarygodnoœæ w¹tpliwa. Pierwsz¹ kopalniê w tym rejonie wybudowano w Gorzyczkach –
nazywa³a siê „Fryderyk”. Na terenie Jastrzêbia nie budowano kopalñ, gdy¿ Ÿród³a solanek
leczniczych chroni³a obowi¹zuj¹ca ustawa.

Intensywne prace poszukiwawcze rozpoczê³y siê od roku 1951 i potwierdzi³y istnienie
du¿ych zasobów wêgla, zaburzeñ tektonicznych oraz zagro¿enia gazowego. Na pocz¹tku
decyzje przewidywa³y budowê miasta górniczego w okolicach Skoczowa i Ustronia, dlatego
wybudowano drogê szybkiego ruchu miêdzy Paw³owicami i Ustroniem. Droga mia³a s³u¿yæ
szybkiemu przemieszczaniu siê górników z osiedli górniczych do kopalñ. Pod koniec lat
szeœædziesi¹tych decyzje polityczne spowodowa³y budowê osiedla w miejscu budowy ko-
palñ. W rezultacie tych decyzji miasto wybudowano na znacznych zasobach wêgla
najbardziej poszukiwanego na rynkach wêglowych – wêgla ortokoksowego. Dane z roku
1983 wskazywa³y, ¿e zasoby wêgla w rejonie Jastrzêbia do g³êbokoœci 1000 m wynosz¹
oko³o 3,5 mld ton, z uwag¹, ¿e na wiêkszych g³êbokoœciach znajduj¹ siê „pokaŸne zasoby
wêgla” [2].

Z danych historycznych wynika, ¿e do chwili obecnej wydobyto w rejonie Jastrzêbia
516,3 mln ton, czyli nieco ponad 12% szacowanych zasobów. Trudno okreœliæ, jaka wiel-
koœæ szacowanych zasobów w wyniku eksploatacji zosta³a bezpowrotne utracona.

Obszar miasta Jastrzêbie w du¿ej swojej czêœci sk³ada siê z budynków wielokondygna-
cyjnych z tzw. „wielkiej p³yty”. Poniewa¿ wielka p³yta budowana by³a na zasadzie ³¹czenia
poszczególnych p³yt za pomoc¹ spawów, tote¿ trwa³oœæ budynków jest znacznie ogra-
niczona. Próby eksploatacji zasobów le¿¹cych pod zabudow¹ wielokondygnacyjn¹ za-
koñczy³y siê fiaskiem.

Jedn¹ z metod udostêpnienia zasobów znajduj¹cych siê pod miastem jest rozbiórka
budynków wielokondygnacyjnych i wybudowanie mieszkañ w innym miejscu. Czy to siê
op³aca? Mo¿e obecnie wydaæ siê to jeszcze iluzoryczne, ale za kilkanaœcie lub kilkadziesi¹t
lat odpowiedŸ stanie siê oczywista.

Rozbiórka budynków z wielkiej p³yty nie jest niczym nowym. po po³¹czeniu NRD i RFN
w landach wschodnich przyst¹piono do rozbiórki budynków wielkop³ytowych, uznaj¹c, ¿e
stanowi¹ zagro¿enie bezpieczeñstwa powszechnego, a materia³y budowlane z rozbiórki
zosta³y wykorzystane jako podk³ad do budowê autostrady.

We wschodniej czêœci Australii w rejonie miasta Moranbah 300 km na zachód od
Mackay, w zwi¹zku z udostêpnianiem zasobów wêgla rozebrano czêœæ budynków trzy-
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dziestotysiêcznego miasteczka, a mieszkañcom wybudowano nowe domy w innym rejonie.
Podobnie by³o w Polsce, gdzie przesiedlono ca³e wsie dla wybudowania zbiornika wodnego
w Niedzicy celem ujêcia zasobów wody. Decyduj¹cym elementem takich decyzji jest op³a-
calnoœæ ekonomiczna przedsiêwziêcia i perspektywiczna polityka gospodarcza pañstwa.

1. Prognozy œwiatowe

Trudno jest prognozowaæ op³acalnoœæ przedsiêwziêcia przebudowy miasta, nie
uwzglêdniaj¹c ogólnej sytuacji jaka mo¿e zaistnieæ w przysz³oœci. Cen¹ wêgla rz¹dzi rynek,
czyli uk³ad poda¿-popyt. Jeœli poda¿ na rynku wêgla koksowego bêdzie mala³a, a popyt rós³,
to cena bêdzie ros³a i trudno jest okreœliæ górn¹ granicê ceny wêgla. Ceny surowców
energetycznych tj. ropy naftowej, uranu, gazu i wêgla stanowi¹ jeden wspólny system
naczyñ po³¹czonych. Gwa³towny wzrost cen jednego z nich powoduje zmniejszenie popytu
na niego a zwiêkszenie popytu na tañsze surowce, co z kolei powoduje wzrost ich cen, a¿ do
osi¹gniêcia chwilowej stabilizacji poda¿y i popytu na rynkach energetycznych.

Przewidywania wskazuj¹, ¿e za oko³o 20 lat bary³ka ropy bêdzie kosztowaæ oko³o 95$.
Prognozy dotycz¹ce wêgla mówi¹ o wzroœcie o 100% ceny wêgla energetycznego tj. z 65$
do 130$ w roku 2021, a EIA prognozuje wzrost zu¿ycia wêgla z 5,4 mld ton w 2006 do 10,7
mld ton w 2030 roku.

Popyt na surowce sta³e, szczególnie w Chinach i Indiach, roœnie w tempie 2,2% rocznie
(inf. Energy Information Administration – EIA). Œwiatowa Rada Energetyczna (World

Energy Council – WEC) podaje, ¿e wêgiel bêdzie nadal istotnym Ÿród³em energii pier-
wotnej w przysz³oœci i prognozuje, ¿e w Europie do 2030 roku zapotrzebowanie na ten
surowiec wzroœnie o 100%, o oko³o 300 mln ton [3].

Przy takich œwiatowych prognozach d³ugoterminowych trudno nie podejmowaæ tematu
utrzymania zdolnoœci produkcyjnej wydobycia wêgla, szczególnie wêgla koksuj¹cego,
w rejonie Jastrzêbia. W prognozach przedstawionych przez JSW S.A., bez podejmowania
dalszych zdecydowanych dzia³añ w kierunku znacz¹cego zwiêkszenia bazy zasobowej,
mo¿liwe jest utrzymanie dzia³alnoœci górniczej w rejonie jastrzêbskim do oko³o 2040 roku,
przy czym od 2020 roku, pozycja JSW S.A. na rynku producentów wêgla koksowego by³aby
marginalna [7].

Œwiatowa produkcja surówki ¿elaza w 2005 roku by³a na poziomie 780 mln ton,
a œrednioroczne tempo wzrostu produkcji w latach 2000–2005 wynios³o 6,5%, w porów-
naniu do 0,4% tempa wzrostu produkcji zanotowanego w latach 1980–2000 [8].

W analizach i prognozach dotycz¹cych œwiatowej bran¿y hutniczej norma sta³o siê
rozpatrywanie globalnego rynku stali w kategoriach: Chiny – reszta œwiata. Rok 2005
w Europie i krajach NAFTA zakoñczy³ siê spadkiem produkcji stali, podczas gdy w Chinach
zanotowano prawie 25% wzrost. W roku bie¿¹cym prognozy zak³adaj¹ wzrost produkcji
równie¿ w pozosta³ych regionach œwiata: w krajach UE o 3,8%, w pozosta³ych krajach
europejskich o 10%, w Ameryce P³n. o 4,2%.
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W opinii australijskiej rz¹dowej agencji ABARE [8] œwiatowa produkcja stali w 2007
roku wzroœnie do 1,28 mld ton, a przy prognozowanym œrednim tempie wzrostu 3,7%
rocznie mo¿e osi¹gn¹æ w 2011 roku poziom 1,4 mld ton. W zweryfikowanej krótko-
terminowej prognozie I.I.S.I. [8] przewiduje, ¿e œwiatowa konsumpcja wyrobów stalowych
wzroœnie w 2007 roku o 5,8% do oko³o 1,2 mld ton. W opinii ekspertów, globalne
zapotrzebowanie na stal bêdzie ros³o w ci¹gu nastêpnych 10 lat w œrednim tempie 3,1%
rocznie.

W latach 2000–2005 œrednioroczny wzrost produkcji koksu w skali œwiata wyniós³
prawie 6%, a prognoza na lata 2006–2010 zak³ada tempo wzrostu na poziomie 4,9% rocznie
(do ok. 580 mln ton). Dominuj¹c¹ pozycjê w œwiatowej produkcji koksu (podobnie jak
i stali) maj¹ Chiny, które w 2005 roku wyprodukowa³y prawie 245 mln ton koksu. Udzia³
regionu azjatyckiego (w którym po Chinach znacz¹cymi producentami koksu s¹ Japonia,
Indie i Korea P³d.) w globalnej produkcji wynosi prawie 70%, natomiast krajów euro-
pejskich i by³ego ZSRR oko³o 22%. Czo³ow¹ pozycjê wœród g³ównych dostawców wêgli
koksowych na rynku miêdzynarodowym od lat utrzymuje Australia, posiadaj¹c 57% udzia³
w œwiatowym eksporcie. Kolejne miejsca zajmuj¹ Kanada, USA i Rosja. W nadchodz¹cych
latach sytuacja na œwiatowym rynku wêgla bêdzie determinowana rozwojem popytu ze
strony takich graczy jak Chiny, Indie, Brazylia i Rosja (w skrócie tzw. BRIC). W krajach
tych stal produkowana jest g³ównie w oparciu o proces wielkopiecowy, co przy prognozach
dalszego œwiatowego wzrostu produkcji hutniczej pozwala przewidywaæ kontynuacje wzro-
stu zapotrzebowania na wêgiel koksowy w d³u¿szym okresie. Tradycyjnie, uzgodnienia cen
kontraktowych miêdzy Australi¹ i Japoni¹ wyznaczaj¹ poziom cen dla pozosta³ych uczest-
ników rynków miêdzynarodowych [8].

528

Rys. 1. Wykres Hubbert’a [3]

Fig. 1. The Hubbert’s graph [3]



Na rysunku 3 przedstawiona jest prognoza porównawcza poziomu zapotrzebowania na
energiê elektryczn¹ na œwiecie. Istnieje du¿e prawdopodobieñstwo, ¿e nast¹pi gwa³towny
powrót do energetyki opartej na wêglu kamiennym.

Œwiat mówi zatem o wzroœcie popytu na wêgiel, a my w Polsce ograniczamy bez-
powrotnie dostêp do zasobów wêgla. Wed³ug prof. Andrzeja Lisowskiego [3] na skutek
rabunkowej gospodarki eksploatacji z³ó¿ w Polsce, zasoby operatywne wêgla kamiennego
zmniejszy³y siê z oko³o 12,6 do 4,7 mld ton.

Co gorsza, d³ugoterminowe plany potwierdzaj¹ ten smutny scenariusz. Planowany prze-
bieg eksploatacji wêgla kamiennego w polskich kopalniach obejmuj¹cy okres od roku 2010
do roku 2050 kszta³tuje siê nastêpuj¹co: w roku 2010 wêgiel bêd¹ eksploatowaæ 33 kopalnie
daj¹c wydobycie na poziomie 90–100 mln ton, w roku 2030 wêgiel eksploatowaæ bêdzie 16
kopalñ wydobywaj¹c 45 mln ton., a w 2050 roku ju¿ tylko 10 kopalñ bêdzie eksploatowaæ
30 mln ton wêgla rocznie [3].

Rysunek 4 przedstawia zasoby wêgla czo³owych eksporterów tego surowca tzn. USA,
Rosji, Indonezji, Chin, Australii oraz RPA.
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Rys. 2. Amerykañska prognoza eksportu i importu wêgla [4]

Fig. 2. US forecast of coking coal exports and imports [4]
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Rys. 3. Prognoza d³ugoterminowa zapotrzebowania na energiê elektryczn¹ opracowana przez Departament
Energii USA [10]

Fig. 3. Longterm forecast there is a growing demand for electric energy created by the U.S. Department of
Energy [10]

Rys. 4. Zasoby wêgla czo³owych eksporterów wêgla [10]

Fig. 4. Coal reserves of main coal exporters [10]



Jak podaje raport Energy Information Administration U.S. [10] 60% zasobów amery-
kañskich wêgla znajduje siê w trzech stanach: Illinois, Wyoming i Montana. Obserwuje siê
ci¹g³y spadek wydajnoœci produkcji oraz obni¿enie jakoœci produkowanego wêgla. Podobna
sytuacja wystêpuje w Australii. Jedn¹ z g³ównych przyczyn spadku wydajnoœci jest utrud-
niony dostêp do nowych z³ó¿ w zwi¹zku coraz wiêksz¹ g³êbokoœci¹ eksploatacji.

2. Zasoby wêgla koksowego w Polsce

2.1. Zasoby pod infrastruktur¹ wielokondygnacyjn¹ miasta Jastrzêbie

Obliczone szacunkowe zasoby przemys³owe dla pok³adów o mi¹¿szoœci równej lub
wiêkszej 1,8 m wraz z filarami ochronnymi miasta to oko³o 202 mln ton wêgla koksowego.
Zasoby te wystêpuj¹ w postaci ³agodnie opadaj¹cej antykliny od zachodu z nachyleniem od

5–22�. Wiod¹cym pok³adem jest pok³ad 510 o mi¹¿szoœci od 8,7 m na po³udniu obszaru do
11,2 m na pó³nocy.

Rysunek 5 przedstawia rejon miasta Jastrzêbie z zaznaczonymi obszarami górniczymi
oraz z polami rezerwowymi eksploatacji, mo¿liwymi do udostêpnienia w przysz³oœci.
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Rys. 5. Mapa obszarów górniczych w rejonie miasta Jastrzêbie [11]

Fig. 5. Map of mining areas in Jastrzêbie city region [11]



Obecnie trwaj¹ szeroko zakrojone prace na rzecz udostêpnienia z³o¿a Bzie-Dêbina,
a w dalszej kolejnoœci Paw³owice-Warszowice.

Rysunek 6 przedstawia skalê przedsiêwziêcia jakim by³oby wyburzenie budynków
celem wybrania zasobów wêgla. Na mapie przedstawiono oko³o 12 km2 obszaru miasta, na
którym znajduj¹ siê budynki wielokondygnacyjne. Na rysunku zaznaczono otwory poszu-
kiwawcze wiercone z powierzchni, na podstawie których szacowano wielkoœæ zasobów pod
miastem. W 4 otworach do g³êbokoœci 1100 m stwierdzono 6 pok³adów o mi¹¿szoœci
powy¿ej 1,8 m. Sumaryczna gruboœæ pok³adów wêgla w otworach wynosi od 11,4 do 15,8 m.
Na tej podstawie oszacowano zasobnoœæ z³o¿a pod miastem na oko³o 202 mln ton wêgla
koksowego.

2.2. Zasoby wêgla w rejonie Go³kowic

Zasoby wêgla, do których powinno siê powróciæ znajduj¹ siê tak¿e w rejonie Go³kowic.
Udokumentowane zosta³y w roku 1983 z uwagi na planowan¹ rozbudowê KWK „Mosz-
czenia”. Rozbudowê wstrzymano, a po po³¹czeniu kopalni „Jastrzêbie” i „Moszczenia” wy-
³¹czono zasoby z granic zasobów scalonej kopalni „Jas-Mos” i w³¹czono do bilansu kra-
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Rys. 6. Mapa miasta Jastrzêbie z zaznaczonymi budynkami do rozbiórki oraz otworami badawczymi [11]

Fig. 6. Map of Jastrzêbie city with marked buildings to demolition and exploratory bore-holes [11]



jowego jako odrêbne z³o¿e, które mo¿e byæ wykorzystane w przysz³oœci, a zagospo-
darowane po uzyskaniu stosownej koncesji i u¿ytkowania górniczego. Obszar rozpo-
znany jest wy³¹cznie 25 otworami wierconymi z powierzchni do g³êbokoœci 1510 m,
które pozwalaj¹ na doœæ dok³adne poznanie mi¹¿szoœci i jakoœci poszczególnych po-
k³adów, lecz rozpoznanie warunków górniczo-geologicznych, a zw³aszcza tektoniki,
jest na niskim poziomie. Zasoby sk³adaj¹ siê z wêgli ortokoksowych najbardziej po-
szukiwanych na rynku wêglowym typu 35.2A, 35.2B, 37.1, 37.2. W tabeli 1 scharak-
teryzowano zasobnoœæ poszczególnych pok³adów, ustalaj¹c kryterium mi¹¿szoœci po-
k³adu 1,7 m jako nadrzêdn¹ [6].

Zasoby wêgla w rejonie Go³kowic, choæ trudne technicznie do udostêpnienia i eksplo-
atacji, nie posiadaj¹ infrastruktury powierzchniowej wielokondygnacyjnej i wielkogaba-
rytowej, dlatego te¿ mog³yby zostaæ udostêpnione w niedalekiej przysz³oœci.

3. Ocena ekonomiczna [11]

Maj¹c œwiadomoœæ, ¿e dok³adne dokumentowanie zasobów trwa oko³o 5–6 lat, a kolejne
5 lat jest potrzebne na udostêpnianie z³o¿a lub 10 lat na budowê kopalni, to ju¿ dzisiaj nale¿y
szukaæ rozwi¹zañ i przygotowywaæ siê na sytuacjê popytow¹ na wêgiel koksowy.

Dla przyjêtych za³o¿eñ zawartych w tabeli 2 oszacowano zwrotnoœæ nak³adów i spraw-
dzenie postawionych tez.

WskaŸnik – koszty operacyjne/przychody, obliczony zosta³ na podstawie dziesiêciolet-
niego œredniego stosunku kosztów produkcji – koszty operacyjne do ceny zbytu wêgla.
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TABELA 1. Szacowane zasoby wêgla w rejonie pola Go³kowice [6]

TABLE 1. Estimated coal reserves in Go³kowice field [6]

Pok³ad
G³êbokoœæ zalegania

[m]
Œrednia mi¹¿szoœæ

[cm]
Zasoby

[tys. ton]

415/1-2 700–1000 215,0 7 990,0

418/1-2 700–1000 187,0 8 616,0

501/1-2 900–1000 175,0 13 633,0

503/1-2 800–1000 217,0 10 864,0

505/1 700–1000 202,0 8 161,0

506/1-2 700–1000 329,0 11 554,0

510/1-2 700–1000 580,0 2 295,0

63 113,0



Z przyjêtych za³o¿eñ wynika, ¿e inwestycja na pewno jest op³acalna, a tezy zawarte
w artykule s¹ z punktu widzenia ekonomicznego uzasadnione.

Podsumowanie

Prognozowany wzrost popytu na wêgiel koksowy w zwi¹zku z dynamicznie rozwi-
jaj¹cymi siê krajami Azji, spowoduje wzrost cen wêgla na rynkach œwiatowych. W czarnym
scenariuszu ekonomicznym nast¹pi wzrost cen wêgla, a z powodu wzrostu popytu, pañstwa
bêd¹ kupowaæ coraz wiêksze iloœci wêgla po coraz wiêkszych cenach – prawdopodobnie
bêdziemy mieæ do czynienia z paradoksem Giffena.

O ile w 2000 roku wskaŸnik uzale¿nienia UE od importu surowców energetycznych
wynosi³ 47% to w 2030 roku osi¹gnie 68%. W przypadku wêgla po zlikwidowaniu wszyst-
kich kopalñ wêgla we Francji i znacz¹cej redukcji eksploatacji w Wielkiej Brytanii i Niem-
czech oraz braku mo¿liwoœci zwiêkszenia wydobycia w Hiszpanii wspó³czynnik ten wzro-
œnie z 30 do 66% [9].

Polska korzystaj¹c ze swojej bazy zasobowej, zagospodarowania z³ó¿ i wieloletniego
doœwiadczenia w eksploatacji ma szansê w du¿ym stopniu wykorzystaæ tak¹ sytuacjê i w naj-
gorszym przypadku utrzymaæ dotychczasow¹ wielkoœæ produkcji i eksportu wêgla kamien-
nego. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e kopalnie musz¹ byæ rentowne i nie mog¹ absolutnie liczyæ
na ewentualne dofinansowanie z bud¿etu pañstwa polskiego.

Dalekowzroczne spojrzenie na zagadnienie wystarczalnoœci wêgla koksowego w Polsce
pozwoli ju¿ teraz nie zaprzepaœciæ szansy, jak¹ daje racjonalna gospodarka surowcami
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TABELA 2. Za³o¿enia do obliczeñ zwrotnoœci inwestycji

TABLE 2. The assumptions for the investment’s return calculation

Za³o¿enia

Cena wêgla [z³/t] 400

Wydobycie [t/rok] 5 000 000

Wsk. koszty operacyjne /przychodów 0,86

Podatek dochodowy 19%

Cykl ¿ycia projektu [lat] 40

Nak³ady inwestycyjne

Nak³ady na likwidacjê budynków 200 000 000

Nak³ady na budowê budynków 1 500 000 000

Nak³ady na udostêpnienie z³o¿a 1 000 000 000



takimi jak wêgiel koksowy. Brak podejmowania jakichkolwiek dzia³añ w celu ochrony
i racjonalnej gospodarki „czarnym z³otem” dyskredytuje nas wszystkich jako gospodarzy
i zarz¹dców surowcami energetycznymi.
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TABELA 3. Obliczenia zwrotnoœci inwestycji dla przyjêtych za³o¿eñ dla pierwszego roku inwestycji

TABLE 3. The calculation of the investment’s return for the accepted assumptions in the first year
and ten year of the investment

Lata

Wartoœæ
rezydualna FCFF
po szczegó³owej

prognozy

0 1 10

Przychody ze sprzeda¿y 2 000 000 000 2 000 000 000

(-)Koszty operacyjne 1 720 000 000 1 720 000 000

(=) EBIT 280 000 000 280 000 000

(=) EBIT (1-T) 226 800 000 226 800 000

(+) Amortyzacja 62 500 000 62 500 000

(-) CAPEX 2 700 000 000 0 0

nak³ady na likwidacjê budynków 200 000 000

nak³ady na budowê budynków 1 500 000 000

nak³ady na udostêpnienie z³o¿a 1 000 000 000

(+/-) zmiana KON

(=) FCFF -2 700 000 000 289 300 000 289 300 000 3 400 180 522

Kalkulacja WACC

udzia³ d³ugu (kredyty) 0% 0% 0%

koszt d³ugu [%] 10% 10% 10%

udzia³ kap. w³asnego 100% 100% 100%

koszt kap. w³asnego [%] 7% 7% 7%

WACC [%] 7% 7% 7%

NPV 947 323 412,34 z³

IRR 11,47%

NPVR 35%

Sprawdzenie 947 323 412 270 373 831,8 147 065 450,2 1 615 401 273
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Jan KUTKOWSKI, Mieczys³aw LUBRYKA, Krzysztof ZANIEWSKI

Determinants of the maintaining the coking coal output in the
context of coal resources depletion in the area of Jastrzêbie

Abstract

The reason of writing this article is the knowledge about what is happening and what will happen
on the fuels markets and also the noticing the fast coking coal reserves decrements. Hubbert’s peak is
approaching (maximum of oil output), after which the decrement of output will become a fact with the
price frenzy and total chaos on the fuels markets. The vision of closing down the mines because of
depleting the coal resources in the area of Jastrzêbie, induces thinking over the mining future in this
area. That is why the deposits, which have not been developed yet and are endangered because of the
unjustified investments in the area, should be protected.
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