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STRESZCZENIE. W zwi¹zku z akcesj¹ Polski do UE polskie górnictwo wêgla kamiennego musia³o
dostosowaæ swoje plany restrukturyzacyjne tego sektora do wymagañ unijnych. W programie
restrukturyzacji na lata 2004–2006 okreœlono, które kopalnie bêd¹ nadal funkcjonowaæ, które
zostan¹ po³¹czone, a które zamkniête. W zwi¹zku z tym znacznej redukcji uleg³a baza
zasobowa kopalñ czynnych.
W artykule dokonano analizy wielkoœci zasobów operatywnych podmiotów produkcyjnych
sektora w wymienionym okresie oraz przewidywanej ¿ywotnoœci kopalñ i spó³ek wêglowych
w oparciu o te zasoby i wydobycie poszczególnych kopalñ.

S£OWA KLUCZOWE: Wêgiel kamienny, restrukturyzacja górnictwa wêgla kamiennego, zasoby wêgla
kamiennego, ¿ywotnoœæ kopalñ

Wprowadzenie

W Polsce podstawowym paliwem do produkcji energii elektrycznej i ciep³a jest –
i w przewidywanej przysz³oœci pozostanie – wêgiel (kamienny i brunatny). Obecnie z wêgla
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wytwarza siê oko³o 95% energii elektrycznej, w tym oko³o 55% z wêgla kamiennego i oko³o
40% z wêgla brunatnego.

Koszty wêgla kamiennego kszta³tuj¹ siê na poziomie 18–20% ca³kowitych kosztów
energii elektrycznej, tj. od 300 do 360 z³/MW·h [10]. Cena energii elektrycznej produ-
kowanej z wêgla nale¿y obecnie do najni¿szych w porównaniu do energii pochodz¹cej
z innych noœników, a uwzglêdniaj¹c sytuacjê na rynkach ropy naftowej i gazu ziemnego,
w œredniej perspektywie czasowej nadal bêdzie nale¿a³a do najni¿szych.

Podobnie sytuacja kszta³tuje siê w produkcji ciep³a, gdzie œrednia cena ciep³a wytwo-
rzonego z wêgla jest najni¿sza. W 2005 roku [8] wynosi³a ona (bez us³ug przesy³owych):
� dla wêgla brunatnego – 17,07 z³/GJ,
� dla wêgla kamiennego – 22,61 z³/GJ.

Dla porównania œrednia cena wytworzonego ciep³a z oleju opa³owego lekkiego wynosi³a
53,08 z³/GJ, a ciê¿kiego – 23,75 z³/GJ, natomiast z gazu ziemnego wysokometanowego –
32,99 z³/GJ. Równie¿ ciep³o produkowane z tzw. ekologicznych noœników energii by³o
dro¿sze w porównaniu z ciep³em wytworzonym z wêgla. Jego cena kszta³towa³a siê od 22,95
z³/GJ dla biogazu i 23,82 z³/GJ dla biomasy, do 35,15 z³/GJ dla odpadów komunalnych.

S³usznie zatem – ze wzglêdu na ceny energii elektrycznej i ciep³a wytwarzanych z wêgla
kamiennego oraz na znacz¹ce zasoby tego wêgla w z³o¿ach kopalñ czynnych i udokumentowane
zasoby w z³o¿ach perspektywicznych obszarów górniczych – krajowy system bezpieczeñstwa
energetycznego w znacz¹cym stopniu oparty jest o wêgiel kamienny. Jednak ze wzglêdu na
obiektywny wzrost kosztów produkcji wêgla kamiennego w przysz³oœci, spowodowany m.in.
wzrostem g³êbokoœci eksploatacji i pogarszaj¹cymi siê warunkami geologiczno-górniczymi oraz
koniecznoœci¹ ograniczenia negatywnego oddzia³ywania dzia³alnoœci górniczej na œrodowisko,
w celu zminimalizowania dynamiki wzrostu tych kosztów, a tym samym cen energii elektrycznej
i ciep³a, sektor górnictwa wêgla kamiennego od momentu rozpoczêcia dostosowywania jego
dzia³alnoœci do wymogów gospodarki rynkowej, tj. od 1989 r., podj¹³ zakrojone na szerok¹ skalê
dzia³ania restrukturyzacyjne. W dalszej czêœci artyku³u przybli¿ono niektóre aspekty tych
dzia³añ, nakreœlonych w programie restrukturyzacji na lata 2004–2006, ze szczególnym
uwzglêdnieniem zmian wielkoœci zasobów operatywnych w z³o¿ach kopalñ czynnych.

D¹¿enie do zmniejszenia kosztów wydobycia prowadzi do znacznej redukcji bazy
zasobów operatywnych (przewidywanych do wydobycia [1, 2, 3, 4]), a w konsekwencji do
zamykania lub ³¹czenia kopalñ i skrócenia ¿ywotnoœci kopalñ czynnych. O skali problemu
mo¿e œwiadczyæ zmniejszenie siê iloœci zasobów operatywnych w z³o¿ach kopalñ czynnych
z 12,367 mld ton na koniec 1990 r., do 3,807 mld ton na koniec 2005 r., tj. o 69,2%.

1. Definicje i objaœnienia podstawowych pojêæ

Wed³ug Pañstwowego Instytutu Geologicznego zasoby geologiczne z³o¿a, jako suma
zasobów bilansowych i pozabilansowych, stanowi¹ ca³kowit¹ iloœæ kopaliny lub kopalin
w granicach z³o¿a.
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Zasoby bilansowe, to zasoby z³o¿a lub jego czêœci, którego cechy naturalne okreœlone
przez kryteria bilansowoœci oraz warunki wystêpowania umo¿liwiaj¹ podejmowanie jego
eksploatacji.

Zasoby pozabilansowe, to zasoby z³o¿a lub jego czêœci, którego cechy naturalne lub
warunki wystêpowania powoduj¹, i¿ jego eksploatacja nie jest mo¿liwa obecnie, ale prze-
widuje siê, ¿e bêdzie mo¿liwa w przysz³oœci w wyniku postêpu technicznego, zmian
gospodarczych itp.

Kryteria bilansowoœci [12], to zestaw parametrów geologicznych, górniczych, tech-
nicznych i ekonomicznych, jakie musi spe³niaæ nagromadzenie kopaliny, by móc byæ uznane
za z³o¿e.

Zasoby przemys³owe, to czêœæ zasobów bilansowych, która mo¿e byæ przedmiotem
ekonomicznie uzasadnionej eksploatacji w warunkach okreœlonych przez projekt zagos-
podarowania z³o¿a, optymalny z punktu widzenia technicznego i ekonomicznego przy
spe³nieniu wymagañ ochrony œrodowiska [13].

Zasoby nieprzemys³owe, to czêœæ zasobów bilansowych, których eksploatacja nie jest
mo¿liwa (w warunkach okreœlonych przez projekt zagospodarowania z³o¿a) z przyczyn
technicznych, ekonomicznych lub wymagañ ochrony œrodowiska.

Istniej¹ ró¿ne definicje zasobów operatywnych. Dla potrzeb niniejszej pracy, zgodnie
z [9], przyjêto, ¿e zasoby operatywne wêgla kamiennego s¹ czêœci¹ zasobów przemy-
s³owych pomniejszonych o tzw. straty w zasobach wêgla, wynikaj¹ce z prowadzonej
eksploatacji.

Dla potrzeb dzia³añ restrukturyzacyjnych w górnictwie wêgla kamiennego zasoby ope-
ratywne podzielono w „Planie dostêpu do zasobów wêgla kamiennego w latach 2004–2006
oraz planie zamkniêcia kopalñ w latach 2004–2007” [9] na zasoby operatywne I stopnia
(ca³kowite) oraz zasoby operatywne II stopnia (tzw. zasoby ³atwodostêpne).

Przez zasoby operatywne I stopnia rozumie siê zasoby teoretycznie mo¿liwe do wy-
dobycia. Za³o¿enie takie nie uwzglêdnia kryterium ekonomicznego, przy przyjêciu którego
zwykle nie ma uzasadnienia dla eksploatacji zasobów operatywnych do ich pe³nego sczer-
pania ze z³o¿a lub jego czêœci.

Przez zasoby operatywne II stopnia (bêd¹ce czêœci¹ zasobów I stopnia) rozumie siê
zasoby operatywne wêgla kamiennego na poziomach czynnych, w budowie oraz nie-
udostêpnione do g³êbokoœci 1000 m, zalegaj¹ce w pok³adach o gruboœci powy¿ej 150 cm,
poza filarami ochronnymi – w z³o¿ach kopalñ czynnych.

¯ywotnoœæ kopalñ wed³ug zasobów, obliczana jest jako stosunek zasobów opera-
tywnych odpowiednio: do zasobów I stopnia – tzw. ¿ywotnoœci I stopnia oraz do zasobów
II stopnia – tzw. ¿ywotnoœci II stopnia, w odniesieniu do wydobycia danej kopalni.

Wystarczalnoœæ zasobów operatywnych (uto¿samiana zwykle z ¿ywotnoœci¹ kopalñ),
jest to czas potrzebny do sczerpania ca³kowitych zasobów operatywnych danej kopalni przy
planowanym przez ni¹ poziomie wydobycia w tym okresie.
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2. Aspekt bazy zasobowej w za³o¿eniach programu

restrukturyzacji sektora górnictwa wêgla kamiennego

w latach 2004–2006

Od pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego wieku (tzn. po transformacji ustrojowej
jaka dokona³a siê w naszym kraju w 1989 r.) w polskim sektorze górnictwa wêgla ka-
miennego prowadzone s¹ intensywne dzia³ania restrukturyzacyjne. Podstaw¹ programow¹
tych dzia³añ w latach 2004–2006 by³ dokument „Restrukturyzacja górnictwa wêgla ka-
miennego w latach 2004–2006 oraz strategia na lata 2007–2010” [10]. W dokumencie tym,
uwzglêdniaj¹c zmiany poda¿owo-popytowe na zewnêtrznym rynku wêgla, za³o¿ono dwu-
wariantowoœæ planowanych procesów restrukturyzacyjnych:
� model docelowy – zak³ada³ koniecznoœæ wygaszenia oko³o 14 mln ton rocznych zdol-

noœci produkcyjnych oraz zmniejszenie zatrudnienia o 25,5 tys. osób do koñca 2006 r.,
� model alternatywny – zak³ada³ zmniejszenie zdolnoœci produkcyjnych o 7,8 mln ton/rok

oraz zmniejszenie zatrudnienia o 19,5 tys. osób do koñca 2006 r. (mia³ byæ zrealizowany
w warunkach utrzymywania siê korzystnej koniunktury na rynku wêgla oraz stabilnej
rentownoœci przedsiêbiorstw górniczych).
W obydwu wariantach za³o¿ono, ¿e w latach 2004–2006 redukcja zdolnoœci produk-

cyjnych nast¹pi wskutek:
� zamykania kopalñ (redukcja 4,4 mln ton/rok wskutek zamkniêcia trzech kopalñ –

w obydwóch wariantach),
� ³¹czenia kopalñ (w modelu docelowym redukcja 7,0 mln ton/rok wskutek po³¹czenia

oœmiu kopalñ w cztery jednostki produkcyjne; w wariancie alternatywnym redukcja
1,6 mln ton/rok wskutek po³¹czenia szeœciu kopalñ w trzy jednostki produkcyjne),

� likwidacji ruchów, pól i poziomów wydobywczych (w modelu docelowym 2,6 mln ton/rok;
w wariancie alternatywnym 1,8 mln ton/rok).
Przy kwalifikacji kopalñ do poszczególnych rodzajów planów (tj. planu dostêpu do

zasobów lub planu zamkniêcia kopalñ) zastosowano metodê kwalifikacji pozytywnej, tzn.
kopalnie, które spe³ni³y okreœlone kryteria, zakwalifikowane zosta³y do planu dostêpu do
zasobów wêgla kamiennego, natomiast pozosta³e kopalnie – do planu zamkniêcia kopalñ.
Na kwalifikacjê nie mia³a wp³ywu zak³adana dwuwariantowoœæ procesów restruktury-
zacyjnych. W procesie kwalifikacji kopalñ przyjêto kryteria bazuj¹ce na:
� przewidywanej wystarczalnoœci zasobów operatywnych,
� analizie rentownoœci ekonomicznej.

Kwalifikacja kopalñ zosta³a poprzedzona szczegó³ow¹ analiz¹ m.in. struktury ich za-
sobów operatywnych, z uwzglêdnieniem ich dostêpnoœci i ekonomicznej efektywnoœci ich
eksploatacji.

Weryfikacjê kopalñ pod k¹tem wystarczalnoœci zasobów przeprowadzono dla zasobów
operatywnych I i II stopnia. Przewidywana wystarczalnoœæ zasobów I stopnia (¿ywotnoœæ
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kopalñ wed³ug zasobów I stopnia) zdefiniowana zosta³a jako iloraz zasobów operatywnych
kopalñ wg stanu na 31.12.2003 r. i wydobycia wêgla w danej kopalni w 2003 r. Natomiast
przewidywana wystarczalnoœæ zasobów II stopnia (¿ywotnoœæ kopalñ wed³ug zasobów
II stopnia) zosta³a okreœlona jako iloraz zasobów operatywnych ³atwodostêpnych i wy-
dobycia w danej kopalni w 2003 r. Tak zdefiniowana wystarczalnoœæ zasobów by³a pod-
rzêdnym kryterium selekcji kopalñ wobec kryterium wystarczalnoœci zasobów I stopnia.

U podstaw tak w¹skiego okreœlenia wystarczalnoœci zasobów leg³o przekonanie, ¿e przy
nadwy¿ce zdolnoœci produkcyjnych w polskich kopalniach, eksploatacja wêgla powinna byæ
prowadzona w pok³adach o najlepszych warunkach geologiczno-górniczych, co poœrednio
uwzglêdnia równie¿ aspekty ekonomiczne, bezpieczeñstwa pracy oraz oddzia³ywania na
œrodowisko naturalne. Nie wyklucza³o to jednak mo¿liwoœci eksploatowania zasobów ope-
ratywnych, które nie zosta³y zakwalifikowane jako ³atwodostêpne, co oznacza³o, ¿e o eks-
ploatacji takich zasobów decydowa³o przedsiêbiorstwo górnicze w oparciu o analizê eko-
nomiczn¹ skutków tej eksploatacji.

W tabeli 1 przedstawiono ca³kowite zasoby operatywne, ¿ywotnoœæ kopalñ wg tych
zasobów oraz wydobycie wszystkich czynnych kopalñ wg stanu na dzieñ 31.12.2003 r.

Na dzieñ 31.12.2003 r. w Polsce funkcjonowa³o 41 kopalñ czynnych (w tym jedna
prywatna – Siltech Sp. z o.o.), w z³o¿ach których zlokalizowanych by³o oko³o 4,8 mld ton
zasobów operatywnych I stopnia, w tym oko³o 2,6 mld ton zasobów operatywnych II stopnia.
¯ywotnoœæ I stopnia kszta³towa³a siê w granicach od 7 lat dla ZG Piekary do 441 lat dla kopalni
Janina, a ¿ywotnoœæ II stopnia od 1 roku dla kopalñ Piekary, Pokój i Polska-Wirek do 204 lat
dla kopalni Janina (kopalnia Siltech Sp. z o.o. wszystkie zasoby operatywne ma zlokalizowane
w filarach ochronnych, co powoduje jej zerow¹ ¿ywotnoœæ wed³ug zasobów II stopnia).

W kopalniach zakwalifikowanych do planu dostêpu do zasobów na dzieñ 31.12.2003 r.
znajdowa³o siê 4,7 mld ton zasobów operatywnych I stopnia, przy czym 95,4% stanowi³y
zasoby wêgla energetycznego (4,5 mld ton), a resztê zasoby wêgla koksowego. W z³o¿ach
tych kopalñ zalega³o 2,6 mld ton zasobów operatywnych II stopnia (co stanowi³o 55,1%
zasobów I stopnia), z czego zasoby wêgla energetycznego wynosi³y 2,4 mld ton (93%),
a wêgla koksowego 0,18 mld ton (7%).

3. Zmiany wielkoœci zasobów operatywnych

w latach 2003–2005

W wyniku realizacji program restrukturyzacji w latach 2004–2006 (ze wzglêdu na
œwiatow¹ koniunkturê rynku wêgla realizowany by³ wariant alternatywny tego programu) na
dzieñ 31.12.2006 r. w sektorze górnictwa wêgla kamiennego funkcjonowa³y 33 kopalnie
czynne, w tym jedna prywatna (Siltech Sp. z o.o. – nie podlegaj¹ca rz¹dowemu programowi
restrukturyzacji). Liczba ta by³a identyczna jak na koniec 2005 r., który – w zwi¹zku
z okolicznoœci¹, ¿e zweryfikowane informacje o wielkoœci zasobów na 31.12.2006 r. bêd¹
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dostêpne dopiero w II po³owie 2007 r. – jest w niniejszym opracowaniu koñcowym rokiem
przeprowadzonych analiz w zakresie zmian wielkoœci zasobów operatywnych.

W latach 2004–2006 ca³kowita likwidacja zdolnoœci produkcyjnych w górnictwie wêgla
kamiennego wynosi³a 6,6 mln ton/rok [7]. Stan zdolnoœci produkcyjnych sektora na dzieñ
31.12.2006 r. wyniós³ 96,0 mln ton/rok wobec zak³adanych w programie restrukturyzacji
[10] 94,8 mln ton/rok. W ca³ym sektorze produkcja wêgla kamiennego obni¿y³a siê z 100,4
mln ton w 2003 r. do 94,4 mln ton w 2006 r., czyli o 6,0 mln ton, tj. o 5,98% (w 2005 r.
wydobycie wynosi³o 97,1 mln ton).

Wed³ug stanu na dzieñ 31 grudnia 2005 r. w czynnych kopalniach wêgla kamiennego
znajdowa³o siê 15 716,7 mln ton zasobów bilansowych oraz 11 143,1 mln ton zasobów
pozabilansowych [11]. Do zasobów przemys³owych zakwalifikowano 6 004,4 mln ton
zasobów bilansowych, z czego 3 807,3 mln ton stanowi³y zasoby operatywne (tab. 1 i 2).
W analizowanym okresie (2003–2005) najbardziej zmniejszy³ siê stan zasobów opera-
tywnych I stopnia w kopalniach: Polska-Wirek – o oko³o 61%, Chwa³owice – o oko³o 35%
i Boles³aw Œmia³y – o oko³o 29%, natomiast powiêkszy³ siê jedynie w czterech kopalniach,
w tym najbardziej w KWK Zofiówka – o oko³o 114% (na co wp³yw mia³o w³¹czenie do bazy
zasobowej kopalni macierzystej zasobów zalegaj¹cych w polu rezerwowym Bzie-Dêbina I)
i KWK Wieczorek – o oko³o 14%.

Wystarczalnoœæ zasobów operatywnych ca³kowitych (I stopnia) kszta³towa³a siê na
koniec 2005 r. w granicach od 7,6 lat w KWK Polska-Wirek do 73,8 lat w KWK Halemba.

Spoœród 33 jednostek produkcyjnych funkcjonuj¹cych na koniec 2005 r., a¿ 13 wyczer-
pie swoje udokumentowane zasoby operatywne do roku 2030. Wystarczalnoœæ zasobów
operatywnych na poziomach czynnych i w budowie w 15 podmiotach produkcyjnych by³a
ni¿sza, ni¿ wystarczalnoœæ zasobów operatywnych ogó³em, co oznacza, ¿e przy obecnym
udokumentowaniu tych zasobów, a¿ 18 podmiotów nie ma ju¿ dalszej mo¿liwoœci in-
westowania w udostêpnienie posiadanej bazy zasobowej. Do roku 2030 wyczerpi¹ siê na
poziomach czynnych i w budowie zasoby operatywne w 22 jednostkach produkcyjnych.

Z analiz przeprowadzonych w spó³kach wêglowych wynika, ¿e do roku 2015, w wyniku
prowadzonej eksploatacji nast¹pi zakoñczenie wydobycia na 18 poziomach wydobywczych,
w tym na 12 poziomach w Kompanii Wêglowej S.A., na 4 poziomach w Katowickim
Holdingu Wêglowym S.A. oraz na 2 poziomach w Jastrzêbskiej Spó³ce Wêglowej S.A.
W zwi¹zku z tym spó³ki wêglowe planuj¹ uruchomienie w tym czasie dziewiêciu nowych
poziomów wydobywczych – 3 w KW S.A., 2 w KHW S.A., 2 w PKW S.A., 1 w JSW S.A.
i 1 w LW Bogdanka S.A. [11].

W tabeli 2 przedstawiono bazê zasobow¹ spó³ek wêglowych wed³ug stanu na 31.12.2005 r.
Œrednia wystarczalnoœæ zasobów operatywnych zalegaj¹cych na poziomach czynnych
i w budowie, przy planowanej przez spó³ki wêglowe eksploatacji do 2015 roku wynosi oko³o
27 lat. Natomiast œrednia wystarczalnoœæ zasobów operatywnych w skali ca³ego sektora,
przy poziomie wydobycia poszczególnych kopalñ, planowanym do 2015 roku, wynosi oko³o
40 lat (patrz tab. 1).

W wyniku prowadzonej eksploatacji z³ó¿ wêgla kamiennego w kopalniach czynnych, na
koniec 2015 r. pozostanie oko³o 2 830 mln ton ca³kowitych zasobów operatywnych, w tym
na poziomach aktualnie czynnych oraz w budowie oko³o 1 530 mln ton [11].
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TABELA 1. Zasoby operatywne wêgla kamiennego w kopalniach czynnych oraz ich wystarczalnoœæ
(¿ywotnoœæ kopalñ wg zasobów I stopnia) na tle wydobycia w latach 2003 i 2005

(na podstawie [9,11])

TABLE 1. The efficient resources of coal in working coal mines and their lifespan
(according to 1st grade resources) against a background of output in years 2003 and 2005

(based on [9,11])

Lp. Podmiot
Wydobycie [tys.Mg]

Zasoby operatywne
ogó³em na dzieñ

[tys.Mg]

Wystarczalnoœæ zasobów
operatywnych na dzieñ

[lata]

w 2003 r. w 2005 r. 31.12.2003 r. 31.12.2005 r. 31.12.2003 r. 31.12.2005 r.

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
ZG Bytom III (od 2005 r.
po³¹czony z ZG Centrum) 1 348,6 – 37 787 – 28 –

2.

ZG Centrum
(od 2005 r. po³¹czony
z ZG Bytom III)

1 636,0 – 38 765 – 24 –

2.1.

KWK Bobrek-Centrum
(po³¹czone ZG Bytom III
i ZG Centrum)

– 2 789,0 – 66 946 – 24,2

3. ZG Piekary 3 173,0 2 987,2 23 779 25 259 7 11,3

4.
ZG Bytom II
(zamkniêty w 2004 r.) 1 202,3 – 9 732 – 8 –

5. KWK Boles³aw Œmia³y 1 443,9 1 561,1 40 529 28 612 28 19,0

6. KWK Knurów 2 946,3 2 732,3 130 094 126 081 44 38,2

7.

KWK Makoszowy
(po³¹czona w 2005 r.
z KWK Soœnica)

2 758,9 – 131 601 – 48 –

8.

KWK Soœnica
(po³¹czona w 2005 r.
z KWK Makoszowy)

2 506,1 – 73 487 – 29 –

8.1.
KWK
Soœnica-Makoszowy – 5 277,6 – 198 888 – 40,2

9. KWK Szczyg³owice 2 642,5 3 204,8 209 706 205 468 79 73,4

10.

KWK Brzeszcze
(w 2004 r. po³¹czona
z KWK Silesia)

2 090,1 – 79 058 – 38 –

11.

KWK Silesia
(w 2004 r. po³¹czona
z KWK Brzeszcze)

1 143,5 – 37 011 – 32 –

11.1. KWK Brzeszcze-Silesia – 3 204,8 – 114 966 – 35,5
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TABELA 1. cd.
TABLE 1. cont.

1 2 3 4 5 6 7 8

12.

KWK Janina (od 2004 r.
jako ZG Janina, w 2005 r.
w³¹czona do
Po³udniowego Koncernu
Wêglowego S.A.)

1 908,0 – 841 009 – 441 –

13. KWK Piast 6 000,0 5 370,0 175 083 165 589 29 37,3

14. KWK Ziemowit 4 390,6 4 449,8 178 454 164 312 41 38,1

15. KWK Halemba 3 225,1 3 162,6 224 404 213 926 70 73,8

16. KWK Pokój 1 891,0 1 523,6 32 405 29 288 17 17,6

17. KWK Polska-Wirek 1 888,6 1 715,8 29 832 11 618 16 7,6

18. KWK Bielszowice 2 781,6 2 494,0 182 882 154 507 66 63,9

19. KWK Chwa³owice 2 550,9 2 656,0 240 604 155 718 94 52,0

20. KWK Jankowice 2 981,2 3 908,5 141 615 139 695 48 39,9

21. KWK Marcel 2 276,5 2 496,0 123 344 104 774 54 32,3

22.

KWK Anna
(w 2004 r. po³¹czona
z KWK Rydu³towy)

1 750,7 – 21 559 – 12 –

23.

KWK Rydu³towy
(w 2004 r. po³¹czona
z KWK Anna)

2 290,8 – 58 538 – 26 –

23.1. KWK Rydu³towy-Anna – 3 521,0 – 73 846 – 27,8

24. Kompania Wêglowa S.A. 56 826,2 52 594,0 3 061 278 1 979 493 b.d. 41,7

25.
KWK Katowice-Kleofas
(zamkniêta w 2004 r.) 1 273,4 – 13 904 – 11 –

26. KWK Murcki 2 720,5 2 565,6 144 173 141 157 53 53,3

27. KWK Mys³owice 1 329,8 1 789,9 25 577 21 673 19 10,4

28. KWK Weso³a 3 504,9 3 608,4 221 013 210 248 63 59,5

29. KWK Wieczorek 1 965,2 1 544,5 23 018 26 181 12 14,9

30.
KWK Wujek (w 2004 r.
po³¹czona z KWK Œl¹sk) 2 229,8 – 51 241 – 23 –

31.
KWK Œl¹sk (w 2004 r.
po³¹czona z KWK Wujek) 1 418,4 – 38 796 – 27 –

31.1.
KWK Wujek
(razem z ruchem Œl¹sk) – 3 536,4 – 83 596 – 23,4



641

TABELA 1. cd.
TABLE 1. cont.

1 2 3 4 5 6 7 8

32. KWK Staszic 3 444,8 3 836,6 219 905 207 624 64 51,8

33.
KWK Kazimierz-Juliusz
Sp. z o.o. 953,3 822,2 18 905 17 548 20 27,4

34.
Katowicka Grupa
Kapita³owa 18 840,1 17 703,5 756 532 708 027 b.d. 39,6

35. KWK Borynia 2 363,7 2 227,3 35 501 37 208 15 19,3

36. KWK Jas-Mos 2 955,0 2 072,8 34 648 32 811 12 15,5

37. KWK Krupiñski 2 162,8 2 243,9 36 214 32 728 17 15,7

38. KWK Pniówek 3 672,2 3 674,0 104 627 97 973 28 27,1

39.

KWK Zofiówka (wraz
z polem rezerwowym
Bzie-Dêbina I)

2 491,4 2 607,0 39 765 85 118 16 41,1

40.
Jastrzêbska Spó³ka
Wêglowa S.A. 13 645,1 12 825,0 250 755 285 838 b.d. 24,6

41.
Lubelski Wêgiel
Bogdanka S.A. 4 843,6 5 373,4 255 267 247 163 53 25,3

42. KWK Budryk S.A. 3 397,9 3 208,3 302 394 237 246 89 71,6

43.

ZGE Sobieski-Jaworzno
III Sp. z o.o.
(w 2005 r. w³¹czona do
Po³udniowego Koncernu
Wêglowego S.A.)

2 857,2 – 131 610 – 46 –

44.

Po³udniowy Koncern
Wêglowy S.A.
(powsta³ w 2005 r.
z po³¹czenia ZG Janina
Sp. z o.o. i ZG
Sobieski-Jaworzno III
Sp. z o.o.)

– 5 282,3 – 348 253 – 56,4

44.1.
ZGE Sobieski-
-Jaworzno III – 3 080,0 – 125 418 – 41,2

44.2. ZG Janina – 2 202,3 – 222 835 – 70,8

45. SILTECH Sp. z o.o. 101,0 122,5 1 449 1 233 14 10,3

46. Kopalnie – Spó³ki 11 199,7 13 986,5 690 720 833 895 b.d. 42,0

47. Razem 105 511,1 97 109,0 4 759 285 3 807 253 b.d. 39,5



TABELA 2. Zasoby wêgla kamiennego w spó³kach wêglowych wg stanu na dzieñ 31.12.2005 r. [11]
(bez SILTECH Sp. z o.o.)

TABLE 2. The coal’s resources in coal mine companies according to state of 31.12.2005 [11]
(without SILTECH Ltd.)

Wyszczególnienie

Zasoby [tys. ton]

pozabilansowe bilansowe przemys³owe operatywne
operatywne

na dzieñ
31.12.2003 r.

Spó³ki wêglowe razem 9 279 377 12 360 194 4 728 215 2 973 358 4 068 565

Kompania Wêglowa S.A. 6 178 779 8 385 126 3 224 813 1 979 493 3 061 278

Katowicka Grupa

Kapita³owa S.A.
1 763 242 2 750 853 1 051 685 708 027 756 532

Jastrzêbska Spó³ka

Wêglowa S.A.
1 337 356 1 224 215 451 717 285 838 250 755

Kopalnie – spó³ki 1 863 728 3 353 187 1 273 639 832 662 690 720

LW Bogdanka S.A. 426 687 590 257 320 380 247 163 255 267

KWK Budryk S.A. 252 613 683 634 345 507 237 246 302 394

PKW S.A. 1 184 428 2 079 296 607 752 348 253 131 610*

Zasoby ogó³em 11 143 105 15 713 381 6 001 854 3 806 020 4 759 285

* W 2003 r. nie istnia³ jeszcze PKW S.A., podana wartoœæ dotyczy ZGE Sobieski-Jaworzno III Sp. z o.o.

Podsumowanie

Z prezentowanych w niniejszym artykule treœci wynikaj¹ nastêpuj¹ce g³ówne wnioski:
1. Realizacja rz¹dowego programu restrukturyzacji górnictwa wêgla kamiennego w latach

2004–2006 [10] mia³a na celu m.in. zmniejszenie zdolnoœci produkcyjnych tego sektora,
co skutkowa³o znacznym ubytkiem bazy zasobowej w z³o¿ach kopalñ czynnych. Tylko
w latach 2004–2005 zasoby operatywne w tych z³o¿ach zmniejszy³y siê o oko³o 1 mld ton
(tj. o oko³o 21%) w stosunku do roku 2003, a liczba kopalñ czynnych uleg³a w tym czasie
redukcji z 41 do 33 (tab.1).

2. Najwiêkszy ubytek zasobów operatywnych (tab. 2) zanotowa³a Kompania Wêglowa
S.A. – z 3,061 mld ton w 2003 r. do 1,973 mld ton na koniec 2005 r., tj. o oko³o 64,5%.
W Katowickiej Grupie Kapita³owej S.A. ubytek ten by³ znacznie mniejszy i wyniós³
oko³o 6,4% (zasoby operatywne zmniejszy³y siê z 756,5 tys. ton do 708,0 tys. ton).
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Natomiast zwiêkszy³a siê baza tych zasobów w Jastrzêbskiej Spó³ce Wêglowej S.A. –
z 250,8 tys. ton do 285,8 tys. ton, tj. o oko³o 14%, a tak¿e w kopalniach – spó³kach –
z 690,7 tys. ton do 832,7 tys. ton, tj. o oko³o 20,6%.

3. Tak du¿y ubytek zasobów operatywnych w ci¹gu zaledwie dwóch lat realizacji rz¹do-
wego programu restrukturyzacji spowodowa³ znaczny spadek wystarczalnoœci tych
zasobów w istniej¹cych kopalniach czynnych (tab. 1). Wystarczalnoœæ zasobów opera-
tywnych ca³kowitych (I stopnia) kszta³towa³a siê na koniec 2005 r. w granicach od 7,6 lat
w KWK Polska-Wirek do 73,8 lat w KWK Halemba. Zasoby operatywne w z³o¿ach
kopalñ czynnych (wed³ug stanu na 31.12.2005 r.) zapewniaj¹ oko³o 40-letni¹ ich wy-
starczalnoœæ dla ca³ego sektora (œrednio), przy planowanym poziomie wydobycia w
perspektywie do roku 2015. Przy czym zasoby na poziomach czynnych i w budowie
zostan¹ sczerpane ca³kowicie do roku 2030 w 22 z 33 istniej¹cych na koniec 2006 r.
kopalñ.

4. W wyniku prowadzonej eksploatacji z³ó¿, w tym na dziewiêciu nowych poziomach
wydobywczych, na koniec 2015 r. do wydobycia pozostanie oko³o 2,8 mld ton zasobów
operatywnych (1,5 mld ton na poziomach aktualnie czynnych i w budowie), co zapewni
wystarczalnoœæ tych zasobów na dalsze oko³o 29 lat, przy obecnym poziomie wydobycia.
Poniewa¿ ju¿ w roku 2030 dwie trzecie istniej¹cych obecnie kopalñ zakoñczy eksplo-
atacjê zasobów na poziomach czynnych i w budowie, w celu zapewnienia bezpieczeñ-
stwa energetycznego kraju i koniecznego poziomu wydobycia wêgla kamiennego,
ju¿ dzisiaj istnieje potrzeba – w zwi¹zku z d³ugim okresem przygotowania i reali-
zacji inwestycji górniczych – opracowania strategii zagospodarowania górniczego ist-
niej¹cych i udokumentowanych zasobów nieudostêpnionych w kopalniach czynnych
i w perspektywicznych obszarach górniczych oraz w polach rezerwowych kopalñ
czynnych.
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Henryk CHROSZCZ

The influence of the government’s restructuring program
for the coal mining industry restructuring between 2004

and 2006 on changes in efficient resources size
(according to condition dated 31 december 2005)

Abstract

On account of Polish accession to European Union Polish coal mining industry had to adjust its
restructuring plans to meet EU standards. The restructuring program for years 2004–2006 determined
which coal mines would still work, which would be joined and which would be closed. Due to this
program the resources base of working mines underwent considerable reduction.

The article analysis the changes in efficient resources size related to production subjects of coal
mining industry between 2004 and 2006.

The article examines predictions about mines’ lifespan and coal mine companies pursuant to the
resources and output of individual coal mines.

KEY WORDS: coal mine, coal mine industry restructuring, coal mine resources, mines’ lifespan
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