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Zasoby wêgla brunatnego w Polsce i pespektywy
ich wykorzystania

STRESZCZENIE. Wêgiel brunatny jest obok wêgla kamiennego podstawowym surowcem energe-
tycznym do produkcji energii elektrycznej w Polsce. Pochodzi z niego oko³o 35% najtañszej
energii elektrycznej. Obecnie energia z wêgla brunatnego jest o oko³o 25% tañsza ni¿ energia
elektryczna z wêgla kamiennego i o ponad po³owê od energii elektrycznej z gazu czy
energetyki wiatrowej. Dlatego wêgiel brunatny powinien mieæ w przysz³oœci podstawowe
znaczenie w zapewnieniu bezpieczeñstwa energetycznego kraju. Bezpieczeñstwo energe-
tyczne Polski wymaga dywersyfikacji Ÿróde³ zaopatrzenia w energiê. Rozwój polskiej ener-
getyki winien opieraæ siê w pierwszym rzêdzie na krajowych surowcach energetycznych, tj.
na wêglu brunatnym i wêglu kamiennym. By³oby du¿ym b³êdem gospodarczym nie w pe³ni
wykorzystaæ „polskie z³oto” – wêgiel, a opieraæ rozwój energetyki na surowcach importo-
wanych. Wykorzystanie rodzimych surowców energetycznych w okresie kilkudziesiêciu lat
daje tak¿e, co nie jest bez znaczenia, zatrudnienie dla wielu dziesi¹tków tysiêcy ludzi
w sektorze górniczym, energetycznym i w sektorach wspó³pracuj¹cych.

S£OWA KLUCZOWE: z³o¿a wêgla brunatnego, energetyka, kopalnie odkrywkowe, produkcja energii
elektrycznej
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Wprowadzenie

Na œwiecie rocznie wydobywa siê ponad 900 mln Mg wêgla brunatnego. W przysz³oœci
wydobycie to bêdzie wzrasta³o i przekroczy 1 mld Mg na rok. Polska z wydobyciem oko³o
60 mln Mg plasuje siê na 7 miejscu na œwiecie.

Liderem s¹ Niemcy z wydobyciem ponad 180 mln Mg na rok i produkcji ponad 26%
energii elektrycznej z tego paliwa. Plany niemieckie zak³adaj¹ kontynuacje tego poziomu
wydobycia na dalsze 40–50 lat [2, 4, 5].

Mo¿na zauwa¿yæ, ¿e w niektórych krajach udzia³ w krajowej produkcji energii elek-
trycznej przekracza ponad 50%, a w Polsce oko³o 35%. Wiêcej ni¿ Polska wydobywaj¹ tzw.
kraje turystyczne Grecja czy Turcja. Odkrywkowa eksploatacja wêgla brunatnego nie
przeszkadza w tych krajach w rozwoju turystyki na poziomie œwiatowym. Wszystkie kraje
na œwiecie posiadaj¹ce zasoby wêgla brunatnego eksploatuj¹ to paliwo i produkuj¹ z niego
najtañsza energiê elektryczn¹. Rozwój wydobycia wêgla brunatnego w Polsce do 2007 roku
przedstawia rysunek 1. Maksymalne wydobycie uzyskano w 1988 roku. Najwiêkszy procen-
towy udzia³ produkcji energii elektrycznej z wêgla brunatnego wynosi³ wówczas 40%. Od
tego okresu nast¹pi³ spadek wydobycia i produkcji energii elektrycznej z tego paliwa.

Wêgiel brunatny w polskiej energetyce pe³ni od lat rolê paliwa strategicznego, o czym
œwiadczy oko³o 9000 MW mocy zainstalowanych w elektrowniach opalanych wêglem
brunatnym i roczna produkcja energii elektrycznej tych elektrowni, która przekracza 50 TW�h.
Stanowi to oko³o 25% mocy zainstalowanej w polskich elektrowniach.

Obecny poziom wydobycia bêdzie utrzymywa³ siê przez oko³o 15 lat a nastêpnie, jeœli
nie zostanie uruchomione wydobycie wêgla brunatnego na nowych perspektywicznych
z³o¿ach Legnica-Œcinawa czy Gubin-Mosty, zacznie spadaæ. Nowe zag³êbie górniczo-ener-
getyczne aby powsta³o wymaga czasu minimum 15–20 lat.

Spadek wydobycia spowoduje spadek produkcji energii elektrycznej z tego paliwa, co
jest w sprzecznoœci do potrzeb energetycznych Polski w tym czasie. Mo¿liwoœci wydo-
bywcze wêgla brunatnego i produkcji energii z tego paliwa z dotychczasowych czynnych
rejonów (czynnych kopalñ) przedstawiono na rysunkach 2 i 3.

Natomiast dotychczasowe analizy potrzeb energetycznych przedstawione w Polityce
energetycznej Polski do 2025 roku z 2005 r. i w Programie dla elektroenergetyki z 2006 r.
zak³adaj¹ podwojenia do 2030 roku produkcji energii elektrycznej. Dla tych potrzeb w okre-
sie do 2030 roku nale¿y w naszym kraju zainstalowaæ oko³o 45 tys. MW nowych mocy
i mocy zmodernizowanych w istniej¹cych (starych) elektrowniach dla poprawy sprawnoœci
z poziomu 30–35% do poziomu 45–50% dla dostosowania si³owni do nowych wyzwañ
ekologicznych. Bardzo istotnym zagadnieniem jest ci¹g³e podwy¿szanie sprawnoœci elek-
trowni opalanych wêglem brunatnym w celu zmniejszenia emisji CO2 do atmosfery. Do tego
okresu zostanie wy³¹czonych ponad 15 tys. MW mocy w „starych” blokach energetycznych
(tab. 1).

Budowane i uruchamiane oraz planowane w najbli¿szym czasie do budowy elektrownie:
P¹tnów II 464 MW, £agisza 460 MW, Be³chatów II 830 MW czy blok 500 MW w Turowie
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to nie nowe moce – to „moce zamieniaj¹ce stare bloki energetyczne”, które zastan¹ w tych
elektrowniach wy³¹czone.
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Rys. 1. Wydobycie wêgla brunatnego w Polsce do 2007 roku [8]

Fig. 1. Total output of lignite in Poland until 2007

Rys. 2. Planowane wydobycie w czynnych kopalniach bez uruchomienia wydobycia w nowych regionach
górniczych wêgla brunatnego [8]

Fig. 2. Planning output of lignite in currently operating mines without new mining regions



1. Zasoby wêgla brunatnego w Polsce

W naszym kraju rozpoznano ponad 150 z³ó¿ i obszarów wêglonoœnych. Udokumento-
wano ponad 24,5 mld Mg zasobów, a w tym 14 mld Mg w z³o¿ach pewnych, ponad 60 mld Mg
w zasobach oszacowanych. Natomiast mo¿liwoœæ wystêpowania w obszarach potencjalnie
wêglonoœnych ocenia siê na ponad 140 mld Mg (tab. 2 i 3). Nasz kraj ma wielkie bogactwo.
Tym dzisiaj w pe³ni niedocenianym bogactwem jest wêgiel brunatny. Ze wzglêdu na iloœæ,
jakoœæ i dostêpnoœæ zasobów autorzy zak³adaj¹, ¿e wêgiel brunatny bêdzie pe³ni³ rolê stra-
tegicznego paliwa w polskiej energetyce przez co najmniej 50, a nawet 100 lat [3, 4, 5].
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Rys. 3. Spadek zainstalowanej mocy w elektrowniach na wêgiel brunatny bez uruchomienia wydobycia
w nowych regionach górniczych wêgla brunatnego [8]

Fig. 3. The fall of installed power in lignite based power plants without new mining regions

TABELA 1. Przewidywania potrzeb energetycznych w Polsce do 2030 roku [8]

TABLE 1. Prognosis of electricity demand in Poland until 2030

Opis Wartoœæ

Roczny przyrost zapotrzebowania na energiê elektryczn¹ 4%

W 2007 roku moc zainstalowana 34 673 MW

Do 2030 roku wypadn¹ stare bloki 15 000 MW

Do 2030 roku nale¿y zainstalowaæ 45 000 MW

W 2030 roku moc zainstalowana powinna wynieœæ 65 000 MW



W ostatnim okresie przedstawiono wyniki ró¿nych waloryzacji i rankingów z³ó¿ wêgla
brunatnego w Polsce. Najnowsz¹ charakterystykê i ocenê polskich z³ó¿ wêgla brunatnego
dokonali autorzy: Jacek R. Kasiñski, S³awomir Mazurek i Marcin Piwocki w monografii pt.
„Waloryzacja i ranking z³ó¿ wêgla brunatnego w Polsce” w 2006 roku. W opracowaniu
autorzy dokonali analiz ponad 150 z³ó¿ wêgla brunatnego i przedstawili charakterystykê
z³ó¿ w ujêciu: z³ó¿ g³ównych, satelickich do z³ó¿ g³ównych i lokalnych oraz podzia³ ze
wzglêdu na zasoby geologiczne, tj. ma³e do 150 mln Mg, œrednie od 150–300 mln Mg
i najwiêksze powy¿ej 300 mln Mg. Dokonali równie¿ waloryzacji ekonomicznej z³ó¿
metod¹ sumy rang i metod¹ punktu utopijnego oraz ustalili ranking z³ó¿ wêgla brunatnego
w Polsce. Dla sporz¹dzenia wszelkiego rodzaju ocen i list rankingowych podstawowe zna-
czenie ma waloryzacja ekonomiczna. Jest rzecz¹ oczywist¹, ¿e w warunkach gospodarki
rynkowej z³ó¿, których eksploatacja nie bêdzie przynosiæ zysku, nie bêd¹ eksploatowane
z powodu braku zainteresowania potencjalnych inwestorów. W tabeli 4 dokonano porówna-
nia miejsca na liœcie rankingowej z³ó¿ wêgla brunatnego waloryzowanych metod¹ punktu
utopijnego oraz metod¹ sumowania rang [3].
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TABELA 2. Rejony z³o¿owe wêgla brunatnego w Polsce [3]

TABLE 2. Lignite deposits in Poland

Nazwa rejonu z³o¿owego Wa¿niejsze z³o¿a wystêpuj¹ce w regionie

Zachodni Turów, Mosty, Babina, Gubin, Cybinka, Sieniawa, S³ubice-Rzepin

Pó³nocno-zachodni Trzcianka, Wiêcbork, Nak³o

Legnicki Legnica, Œcinawa, Ruja

Wielkopolski Mosina, Krzewino-Czempin, Szamotu³y, Gostyñ, Góra

Koniñski
P¹tnów, Adamów, Lubstów, Drzewce, Tomis³awice, M¹koszyn-Grochowiska,

Morzyczyn, Dêby Szlacheckie, Piaski, Izbica Kujawska

£ódzki RogoŸno

Be³chatowski Be³chatów- Szczerców-Kamieñsk, Z³oczew, Gorzkowice-Rêczno, Wieruszów

Radomski G³owaczów, Wola Owadowska, Owadów

TABELA 3. Ca³kowite geologiczne zasoby wêgla brunatnego w Polsce w mln Mg [5]

TABLE 3. Lignite reserves in Poland in mln Mg

Wyszczególnienie Razem Bilansowe Pozabilansowe Prognostyczne
Poza

kryteriami
Teoretyczne

Z³o¿a udokumentowane 24 575 13 984 4 879 4 208 1 504

Z³o¿a perspektywiczne 58 231 51 583 6 648

Obszary wêglonoœne 141 690 141 690

Razem 224 496 13 984 4 879 55 791 8 152 141 690



Z analizy waloryzacji ekonomicznej i wykonanego rankingu z³ó¿ wynika, ¿e na czele
klasyfikacji – „najlepszych” polskich z³ó¿ wêgla brunatnego s¹ dwa strategiczne z³o¿a:
Gubin i Legnica-Zachód.

Wykonana waloryzacja ekonomiczna jest „wa¿na” na okres jej wykonania. Dlatego
nale¿y j¹ ci¹gle badaæ i uaktualniaæ.

1.1. Z³o¿e wêgla brunatnego Legnica

W okolicach Legnicy, na obszarze pomiêdzy G³ogowem, a W¹dro¿em Wielkim, wystê-
puj¹ bardzo bogate z³o¿a wêgla brunatnego, których zasoby geologiczne przekraczaj¹
15 mld Mg (rys. 1 i 2). Centralnym elementem kompleksu jest z³o¿e Legnica, w sk³ad
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TABELA 4. Porównanie miejsca na liœcie rankingowej z³ó¿ wêgla brunatnego waloryzowanych
metod¹ punktu utopijnego oraz metod¹ sumowania rang [3]

TABLE 4. The comparison of lignite deposits using two methods: utopia point and total ranks

Lp. Nazwa z³o¿a
Zasoby bilansowe

[mln Mg]

Analiza metod¹ punktu
utopijnego

[pkt]

Analiza metod¹
sumowania rang

[pkt]

1 Gubin 1 050,8 31 701 18

2 RogóŸno 772,8 16 997 15

3 Mosina 1580,9 14 146 19

4 Radomierzyce 503,7 12 603 17

5 Gubin-Brody 1934,3 12 431 12

6 Legnica-Zachód 863,6 8 627 21

7 Z³oczew 485,6 7 357 19

8 Czempin 1 011,1 6 610 17

9 Gostyñ 1 988,8 5 047 18

10 Rzepin 249,5 3 925 15

11 Nak³o 254,1 2 481 14

12 Trzcianka 610,2 2 411 14

13 Naramowice 212,4 2 369 17

14 Legnica-Wschód 839,3 2 320 18

15 Piaski 103,6 2 078 15

16 Szamotu³y 829,4 1 715 20

17 Czempin Miasto 361,1 1 516 16

18 G³owaczów 76,3 1 298 13



którego wchodz¹ trzy pola: Legnica-Pó³noc, Legnica-Wschód i Legnica-Zachód, o ³¹cznych
bi- lansowych zasobach geologicznych ponad 3 mld Mg. Obok z³o¿a Legnica w sk³ad kom-
pleksu wchodz¹: z³o¿a Ruja, Œcinawa i obszar perspektywiczny Œcinawa-G³ogów, w sk³ad
którego wchodzi 11 pól z³o¿owych. Wêgiel ze z³o¿a Legnica jest w ca³oœci wêglem
energetycznym dobrej jakoœci, a jego znaczna czêœæ zasobów spe³nia kryteria dla wêgla
brykietowego i wytlewnego (tab. 5).

Kompleks z³o¿owy Legnica-Œcinawa jest rejonem o ogromnych zasobach wêgla bru-
natnego, niew¹tpliwie najbogatszym Polsce i jednym najbogatszym w Europie. Zasoby
bilansowe wynosz¹ ³¹cznie 14 522 mld Mg (tab. 5). W piêciu udokumentowanych z³o¿ach
³¹czne zasoby okreœlono na 5,551 mld Mg, a w trzech najwiêkszych polach z³o¿a Œcinawa-
-G³ogów, bezpoœrednio s¹siaduj¹cym ze z³o¿em Œcinawa – na 8,971 mld Mg.

Perspektywy dalszego powiêkszenia zasobów rysuj¹ siê w trzech rejonach:
� w rejonie pó³nocnym, na obszarze pomiêdzy z³o¿ami: Legnica-Pó³noc i Œcinawa,
� w rejonie zachodnim, na zachód od z³ó¿ Legnica-Zachód (na terenach opuszczonych

przez armiê rosyjsk¹),
� w rejonie po³udniowym, na po³udnie od z³ó¿ Ruja [6, 7].

187

Rys. 4. Miejsce wystêpowania z³ó¿ legnickich i gubiñskich oraz z³o¿a Radomierzyce w rejonie z³ó¿
turoszowskich [7]

Fig. 4. The view of lignite deposits in Legnica, Gubin and Radomierzyce in Turoszów lignite basin



1.2. Z³o¿a wêgla brunatnego rejonu Gubin-Mosty-Brody

Na podstawie wieloletnich badañ mo¿na stwierdziæ, ¿e na obszarze z³o¿owym Gubin-
-Mosty-Brody wystêpuj¹ znaczne zasoby wêgla brunatnego rysunek 4 i 6. £¹czne zasoby
udokumentowane (kat. C2-B) i prognostyczne (kat. D2-D1) o cechach bilansowych wynosz¹
4,215 mld Mg. Najwiêksze zasoby znajduj¹ siê w rozleg³ym z³o¿u pok³adowym utwo-
rzonym przez z³o¿a: Gubin, Gubin-Zasieki-Brody i Lubsko o sumarycznych zasobach
bilansowych udokumentowanych oraz prognostycznych w iloœci 3230 mld Mg (tab. 6).
Bardzo wa¿nym pozytywnym elementem w przysz³ych rozwa¿aniach nad ewentualnym
zagospodarowaniem tych z³ó¿ jest fakt, ¿e teren przysz³ej budowy kopalni czy elektrowni
jest ma³o zabudowany a wodê do ch³odzenia elektrowni mo¿na pobieraæ z rzeki Odry.

Na podstawie wieloletnich badañ mo¿na stwierdziæ, ¿e na obszarze z³o¿owym Gubin-
-Mosty wystêpuj¹ znaczne zasoby wêgla brunatnego. £¹czne zasoby udokumentowane (kat.
C2-B) i prognostyczne (kat. D2-D1) o cechach bilansowych wynosz¹ 4,215 mld Mg. Naj-
wiêksze zasoby znajduj¹ siê w rozleg³ym z³o¿u pok³adowym utworzonym przez z³o¿a:
Gubin, Gubin-Zasieki-Brody i Lubsko o sumarycznych zasobach bilansowych udokumen-
towanych oraz prognostycznych w iloœci 3,230 mld Mg. Bardzo wa¿nym pozytywnym
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TABELA 5. Zasoby wêgla brunatnego w kompleksie z³ó¿ Legnica-Œcinawa [3]

TABLE 5. Lignite reserves in complex deposits of Legnica-Scinawa

Lp. Z³o¿e

Geologiczne zasoby bilansowe [mln Mg]

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

OGÓ£EM: 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

OGÓ£EM: - 997,3 467,5 - - 1 464,8



elementem w przysz³ych rozwa¿aniach nad ewentualnym zagospodarowaniem tych z³ó¿ jest
fakt, ¿e teren przysz³ej budowy kopalni czy elektrowni jest ma³o zabudowany.

1.3. Z³o¿e wêgla brunatnego Z³oczew i RogóŸno

Rozmieszczenie z³ó¿: Z³oczew i RogoŸno na tle KWB „Adamów” i „Be³chatów” przed-
stawiona na rysunku 7 a zasoby geologiczne w tabeli 7.
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Rys. 5. Mapa zasobów wêgla brunatnego w kompleksie z³o¿owym Legnica-Œcinawa [3]

Fig. 5. The view of lignite deposits in complex deposits of Legnica-Œcianawa
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TABELA 6. Wêgle brunatne obszaru Gubin-Mosty-Brody; dane charakterystyczne z³ó¿ [3]

TABLE 6. Lignite of Gubin-Mosty-Brody deposits; profile dates of deposits

Nazwa z³o¿a lub
obszaru

Zasoby bilansowe
[mln Mg] Gruboœæ

wêgla œr.
[m]

N:W œr.
Popielnoœæ

œr. Ad

[%]

Wartoœæ
opa³owa

œr. Qi
r

[kJ/kg]

Siarka
ca³kowita

œr. S t
r

[%]

Powierzchnia
[km2]

kat. C2-B kat. D2-D1

Gubin 288,7 854,6 18,9 6,7 : 1 15,62 9 257 0,82 73,3

Mosty 175,4 161,1 18,1 7,6 : 1 17,17 9 482 0,90 20,5

Babina-Pustków 20,9 19,2 9,0 - 14,10 9 420 0,70 4,3

Babina-¯arki 142,2 - 9,0 - 18,28 9 332 0,55 12,0

Z³o¿a perspektywiczne o zasobach prognostycznych

Gubin-Zasieki-Brody - 1 934,3 18,8 7,2 : 1 16,62 9 536 1,33 145,4

Chlebowo - 83,5 20,1 8,4: 1 19,58 9 344 1,08 17,4

Lubsko - 152,8 12,3 9,6 : 1 19,27 9 204 1,09 44,6

Na p³n.wsch. od
Mostów

- 332,6 16,4
11,7 :

1
18,37 9 262 1,26 130,1

Trzebiel-Tuplice - 50,0 10,0 - 16,90 9 550 0,76 4,0

Rys. 6. Z³o¿e Gubin–Mosty [3, 7]

Fig. 6. Gubin-Mosty lignite deposits
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Rys. 7. Z³o¿e Z³oczew i RogoŸno [3,7]

Fig. 7. Z³oczew and RogóŸno lignite deposits

TABELA 7. G³ówne parametry geologiczno-górnicze wybranych perspektywicznych z³ó¿ wêgla
brunatnego [5]

TABLE 7. The main parameters of selected perspective lignite deposits

Nazwa z³o¿a/ kompleksu
z³o¿owego

Kategoria
rozpoznania

Zasoby
bilansowe
[mln Mg]

Wartoœæ

opa³owa œr. Qi
r

[kJ/kg]

Siarka
ca³kowita œr.

S t
r [%]

Popielnoœæ
œr. Ad

[%]

Liniowe
N:W

Legnica-Œcinawa od B do D2 14 522 8 500–9 996 0,54–2,58 11,20–18,58 6,6 do 9,1

Gubin-Mosty-Brody od B do D2 4 215 9 204–9 550 0,55–1,26 14,10–19,58 6,7 do 11,7

Z³oczew C2 486 8 462 1,18 21,67 4,5

Dêby Szlacheckie-Izbica
Kujawska

C1 113 8 377 1,46 25,19 9,0

RogóŸno od C1 do D1 623 9 265 2,32 21,73 4,3

Radomierzyce D1 180 7 880 0,65 31,61 4,3

Tomis³awice B+C1 55 8 967 0,49 10,8 6,9

Piaski B+C1+C2 114 8 194 0,69 12,1 7,7

Oœcis³owo C1 50 8 626 1,15 13,57 8,7

M¹koszyn-Grochowiska C1+C2 50 8 009 0,38 12,1 7,8



1.4. Koniñskie z³o¿a wêgla brunatnego

Na rysunku 8 pokazano rozmieszczenie z³ó¿ eksploatowanych i perspektywicznych
KWB „Adamów” i „Konin”, w tym po³o¿enie z³ó¿; Tomis³awice, Piaski, Oœcis³owo, Dêby
Szlacheckie, M¹koszyn-Grochowiska i RogoŸno oraz udostêpniane pole centralne z³o¿a
KoŸmin w Kopalni Adamów. G³ówne parametry górniczo-geologiczne wymienionych z³óŸ
przedstawiono w tabeli 7.

2. Strategia rozwoju bran¿y w oparciu o perspektywiczne

z³o¿a wêgla brunatnego

Z analizy waloryzacji ekonomicznej i wykonanego rankingu z³ó¿ wynika, ¿e na czele
klasyfikacji – „najlepszych” polskich z³ó¿ wêgla brunatnego do zagospodarowania w pierw-
szej kolejnoœci s¹ dwa strategiczne z³o¿a:
� z³o¿e Legnica-Œcinawa-G³ogów (o zasobach bilansowych ok. 14,5 mld Mg),
� z³o¿e Gubin-Mosty-Brody (o zasobach bilansowych ok. 4,25 mld Mg).
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Rys. 8. Z³o¿a eksploatowane i perspektywiczne KWB „Adamów” i „Konin” [3, 7]

Fig. 8. Extract and perspective deposits in Adamów Mine and Konin Mine



Bardzo interesuj¹cymi z punktu widzenia wyd³u¿enia czasu funkcjonowania Kopalñ
i pracy Elektrowni w czynnych zag³êbiach górniczo-energetycznych jest zagospodarowanie:
� w Be³chatowie – z³o¿a Z£OCZEW z zasobami ok. 486 mln Mg,
� w Turowie – z³o¿a Radomierzyce z zasobami ok. 180 mln Mg,
� w zag³êbiu koniñsko-turkowskim – z³ó¿; Tomis³awice, Piaski, Oœcis³owo, Dêby Szla-

checkie, M¹koszyn-Grochowiska i RogoŸno oraz udostêpniane pole centralne z³o¿a
KoŸmin. Strategiê rozwoju wydobycia w odkrywkach czynnych i na z³o¿ach perspekty-
wicznych przedstawiono na rysunku 9 [6, 7, 8].

2.1. Strategia górniczo-energetyczna z³ó¿ legnickich

W pierwszym etapie zagospodarowania z³o¿a Legnica przewiduje siê eksploatacjê z³o¿a
jednym frontem eksploatacyjnym o zdolnoœci wydobywczej oko³o 25–30 mln Mg/rok. Pod-
stawowym odbiorc¹ wêgla brunatnego z kopalni „Legnica”, bêdzie elektrownia o mocy
4 � 1150 MW, tj. 4600 MW przewidywana do budowy nad rzek¹ Odr¹, w bezpoœrednim
s¹siedztwie kopalni.

Po 7 latach od rozpoczêcia budowy przewiduje siê, w zale¿noœci od koniunktury,
mo¿liwoœæ uruchomienia drugiego frontu eksploatacyjnego i podwojenie wydobycia wêgla.
Po uruchomieniu drugiego frontu wydobywczego ³¹czne wydobycie mo¿e siêgn¹æ oko³o
50–60 mln Mg/rok, co pozwoli na pokrycie zapotrzebowania na paliwo elektrowni o ³¹cznej
mocy oko³o 9000 MW przy sprawnoœci netto ponad 48%, w pe³ni zastêpuj¹c po roku 2030
obecne elektrownie pracuj¹ce w Polsce w oparciu o wêgiel brunatny. Z czterech Scenariuszy
Zagospodarowania z³o¿a Legnica najlepszym w œwietle wskaŸników ekonomicznych i eko-
logicznych jest Scenariusz I z udostêpnieniem wêgla w Polu Zachodnim.

Wskazuj¹ na to:
� zanieczyszczona powierzchnia Pola Zachodniego metalami ciê¿kimi przez Hutê Legni-

ca,
� najmniejsza kubatura wkopu udostêpniaj¹cego w stosunku do wkopów zlokalizowanych

na Polu Wschodnim i Pó³nocnym,
� najmniejsza zabudowa powierzchni pod któr¹ zalega wêgiel,
� najwy¿sza wartoœæ opa³owa wêgla.

Opracowana koncepcja zagospodarowania z³o¿a przewiduje [1]:
� wydobycie docelowe 24 mln ton/rok – razem cykl przygotowania i budowy – 12

lat,
� budowê elektrowni o mocy 4 � 1150 = 4600 MW i zak³ad produkcji wodoru w iloœci

oko³o 500 ton/rok.
W elektrowni przewidziano zabudowê alternatywnie nastêpuj¹cych zespo³ów:

� py³owych konwencjonalnych PC o mocy 1150 MW ze spalaniem powietrznym i spraw-
noœci¹ netto 48,5%,

� py³owych ze spalaniem tlenem Qxy-fuel ze sprawnoœci¹ netto 39% i sk³adowaniem CO2

w zbiornikach po wyeksploatowanym gazie ziemnym na Ni¿u Polskim w odleg³oœci od
elektrowni 80 do 120 km.
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Opracowane analizy ekonomiczne przewiduj¹ nastêpuj¹ce wskaŸniki zagospodarowania
z³o¿a Legnica.

Cena energii elektrycznej przy cenie wêgla 70 z³/tona:
� ze spalaniem w powietrzu 160 z³/MW�h
� ze spalaniem w tlenie i lokowaniem CO2 pod ziemi¹ 234 z³/MW�h

2.2. Strategia górniczo-energetyczna z³ó¿ gubiñskich

W rejonie Gubina na z³o¿u Gubin-Mosty-Brody mo¿na zbudowaæ podobn¹ kopalnie
i elektrownie jak na z³o¿u Legnica, tj. w pierwszym etapie, wydobycie powinno siê
kszta³towaæ na poziomie oko³o 25 mln Mg na rok a docelowo oko³o 50 mln Mg rok. Doce-
lowo paliwo zabezpieczy pracê elektrowni o mocy oko³o 4600 MW (9000 MW) i o spraw-
noœci ponad 48% netto. Termin uruchomienia wydobycia i produkcji energii elektry cznej
z tego wêgla brunatnego uzale¿niony jest od terminu uruchomienia zagospodarowania
z³ó¿ legnickich. W harmonogramie przedstawionym na rysunku 9 za³o¿ono, ¿e wydobycie
rozpoczyna siê oko³o 2030 roku. W realizacji kolejnoœæ zagospodarowania tych z³ó¿ mo¿e
byæ odwrotna. Bardzo wa¿nym pozytywnym elementem w przysz³ych rozwa¿aniach nad
ewentualnym zagospodarowaniem tych z³ó¿ jest fakt, ¿e teren przysz³ej budowy kopalni
czy elektrowni jest ma³o zabudowany a wodê do ch³odzenia elektrowni mo¿na pobieraæ
z rzeki Odry. W zagospodarowaniu z³ó¿ gubiñskich sprzyja fakt, ¿e po drugiej stronie
granicy Niemcy wydobywaj¹ z tej samej platformy z³o¿owej wêgla brunatnego w kopalni
Jänschwalde 15 mln Mg wêgla i spalaj¹ go w elektrowni o tej samej nazwie o mocy 3000
MW.

2.3. Za³o¿enia do eksploatacji z³o¿a Z³oczew
w BOT KWB „Be³chatów”

Z³o¿e wêgla brunatnego Z³oczew jest jednym ze z³ó¿ satelitarnych z³o¿a Be³chatów,
zlokalizowanym w odleg³oœci ca 40 km od elektrowni Be³chatów. Zagospodarowanie wêgla
poprzez dostawy do funkcjonuj¹cej Elektrowni pozwoli³oby na wyd³u¿enie pracy nowo-
budowanego bloku o mocy 833 MW o oko³o 100 000 godzin poza rok 2038, tj. oko³o 14 lat.
Oddanie do eksploatacji bloku 833 MW o wysokiej sprawnoœci brutto oko³o 45,4% (o spraw-
noœci netto 41,7%) planujê siê w 2010 roku. W tym miejscu nale¿y zaznaczyæ, ¿e ¿ywotnoœæ
bloków nr 1 i 2 w Elektrowni Be³chatów o mocy 360 MW jest ograniczona ich czasem pracy
tylko do 220 tys. godzin. Pozosta³e bloki, 10 sztuk, poddawane s¹ Kompleksowemu Prog-
ramowi Rekonstrukcji Technicznej i Modernizacji z terminem zakoñczenia 2012 rok.
Powy¿sza modernizacja wyd³u¿y ¿ywotnoœæ tych bloków do 320 tys. godzin pracy. W do-
celowym bilansie mocy Elektrowni Be³chatów po uruchomieniu nowego bloku 850 MW
i wycofaniu dwóch bloków o mocy 2 razy 360 MW nast¹pi przyrost mocy tylko o oko³o
138 MW.
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2.4. Za³o¿enia do eksploatacji z³o¿a Radomierzyce
w BOT KWB „Turów”

W Elektrowni „Turów” zakoñczono odnowê techniczno-ekologiczn¹ bloków o nr 1–6.
Blok nr 7 zosta³ ca³kowicie wy³¹czony z pracy a bloki 8, 9, i 10 poddawane s¹ gruntownym
remontom z terminem zakoñczenia na koniec 2012 roku. Obecna moc elektrowni wynosi
2088 MW na pierwotne 2200 MW. W zwi¹zku z likwidacj¹ bloku nr 7 istnieje mo¿liwoœæ
zainstalowaniu na jego miejscu nowoczesnej jednostki wytwórczej o mocy 500 MW.
Wstêpne plany zak³adaj¹ uruchomienie tego bloku oko³o 2015 roku. Udokumentowane
zasoby wêgla brunatnego w z³o¿u Turów i w perspektywicznym z³o¿u Radomierzyce
w pe³ni uzasadniaj¹ budowê nowego bloku o mocy 500 MW. W przypadku nie uruchomie-
nia tego nowego bloku deficyt mocy w Elektrowni Turów bêdzie na poziomie 112 MW,
a w przypadku uruchomienia bloku 500 MW bêdzie nadwy¿ka w stosunku do mocy pierwot-
nej – przed modernizacj¹ – na poziomie 388 MW.

2.5. Za³o¿enia do eksploatacji z³ó¿ perspektywicznych
w zag³êbiu koniñsko-turkowskim dla Elektrowni ZE PAK

Kopalniami które dostarczaj¹ wêgiel brunatny do Zespo³u Elektrowni P¹tnów-Ada-
mów-Konin ( ZE PAK S.A.) jest KWB Adamów S.A. i KWB Konin S.A.

W KWB Adamów S.A. uruchamiane jest obecnie wydobycie z pola centralnego z³o¿a
KoŸmin. Po wyczerpaniu zasobów ze z³ó¿ Adamów, W³adys³awów i KoŸmin w 2023 roku
wed³ug obecnej strategii zakoñczy pracê Kopalnia i Elektrownia „Adamów” o mocy 600 MW.

Obecnie trwaj¹ rozwa¿ania nad przed³u¿eniem pracy Elektrowni „Adamów”. Plany te
mog¹ byæ zrealizowane wed³ug dwóch scenariuszy:
1. Kopalnia „Adamów” zagospodaruje z³o¿e Piaski udokumentowane przez KWB „Ko-

nin”, a Kopalnia „Konin” w zamian zagospodaruje z³o¿e Dêby Szlacheckie-Izbica
Kujawska i M¹koszyn-Grochowiska – wówczas nale¿a³oby wybudowaæ na miejscu
bloków 120 MW w Elektrowni „Adamów” – jeden blok 464 MW o sprawnoœci jak
w Elektrowni „P¹tnów II”.

2. Kopalnia „Adamów” zagospodaruje z³o¿e RogóŸno – wówczas mo¿liwe jest wybudo-
wanie jednego lub dwóch bloków 850 MW o sprawnoœci ponad 46% w miejscu obecnie
pracuj¹cych bloków Elektrowni „Adamów”.
W KWB „Konin” dla realizacji wydobycia przynajmniej do 2046 roku uruchamiane

bêdzie z³o¿e Tomis³awie, Piaski i Oœcis³owo w rezerwie do ewentualnego zagospoda-
rowania pozostaj¹ z³o¿a Dêby Szlacheckie-Izbica Kujawska i M¹koszyn-Grochowiska.

Natomiast w Elektrowni „P¹tnów” rozpocz¹³ pracê na pocz¹tku 2008 roku blok 464 MW
o sprawnoœci brutto 44% (o sprawnoœci netto 41%) w Elektrowni P¹tnów II i planowana jest
modernizacja 4 bloków 200 MW z 6-ciu w Elektrowni „P¹tnów I”. Zmodernizowane bloki
winny mieæ zdecydowanie wiêksz¹ sprawnoœæ ni¿ tzw. „stare”, co w sposób zdecydowany
poprawi³oby zmniejszenie emisji CO2 w elektrowni „P¹tnów”. Elektrownia „Konin” z moc¹
oko³o 193 MW pracowaæ bêdzie g³ównie jako elektrociep³ownia dla miasta Konina.

195



W tym regionie mog¹ wyst¹piæ dwa scenariusze w rozwoju mocy ZE PAK S.A. w 2030
roku:
1. Scenariusz minimalny:

Elektrownia „Adamów” – 0 mocy,
Elektrownia „Konin” – 193 MW,
Elektrownia „P¹tnów”: 464 MW – Elektrownia „P¹tnów II” i 900 MW – Elektrownia

„P¹tnów I”.
Razem 1557 MW na oko³o 2800 MW mocy pierwotnej.

2. Scenariusz maksymalny:

Elektrownia „Adamów” – 850 lub 1700 MW,
Elektrownia „Konin” – 193 MW,
Elektrownia „P¹tnów”: 464 MW – Elektrownia „P¹tnów II” i 900 MW – Elektrownia

„P¹tnów I”.
Razem 3257 lub 2407 MW na oko³o 2800 MW mocy pierwotnej zainstalowanej po

wybudowaniu ZE PAK.
£¹czne maksymalne mo¿liwe wydobycie wêgla brunatnego, przy wydobyciu wêgla

w kopalniach czynnych i perspektywicznych, przedstawiono na rysunku 9. Wydobycie po
roku 2030 mo¿e osi¹gn¹æ poziom 120–140 mln Mg rocznie.

Na rysunku 11 przedstawiono prognozê zapotrzebowania i produkcjê energii elektry-
cznej w Polsce do 2030 roku. Dla porównania przyjêto maksymalne zapotrzebowanie na
energie elektryczn¹ wg prognoz 2006 roku (linia koloru zielonego).

Rysunek 11 przedstawia sytuacjê energetyczn¹ w Polsce po zagospodarowaniu pierw-
szego z³o¿a perspektywicznego Legnica (wp³yw uruchomienia wydobycia i produkcji ener-
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Rys. 9. £¹czne maksymalne wydobycie wêgla brunatnego w kopalniach czynnych i w perspektywicznych [7, 8]

Fig. 9. Total output of lignite in currently operate mines and in prospective mines
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Rys. 10. Maksymalna moc elektrowni opalanych wêglem brunatnym przy zagospodarowaniu z³ó¿ w kopalniach
czynnych i perspektywicznych

Fig. 10. Maximal power of lignite-based power plants with lignite from currently operate mines and in
prospective mines

Rys. 11. Prognoza zapotrzebowania i produkcji na energiê elektryczn¹ przy wykorzystaniu obecnie czynnych
kopalñ wêgla brunatnego i z³ó¿ perspektywicznych [7, 8]

(Za³o¿enie: Produkcja energii elektrycznej z innych Ÿróde³ wzrasta z 113 TW�h w 2008 r. do 130 TW�h w 2030 r.)

Fig. 11. The forecast of demand and production of electricity in currently operate lignite mines and in
perspective lignite mines

(Assumption: Production of electricity from other sources will increase from 113 TW�h in 2008 to 130 TW�h in 2030)



gii elektrycznej ze z³ó¿ Z³oczew i Gubin-Mosty odnotowany bêdzie po 2030 roku).
Produkcja energii elektrycznej z Elektrowni Legnica powoduje zmniejszenie deficytu pro-
dukcji energii elektrycznej w 2030 roku do poziomu 110 TW�h. Ten brak pokrycia zapo-
trzebowania na energiê elektryczn¹ stawia dla Polski bardzo du¿e wyzwania. W tym miejscu
mo¿na postawiæ pytanie, na jaki rozwój energetyki nasz kraj powinien siê zdecydowaæ – czy
na energetykê atomow¹ czy na dalszy rozwój energetyki oparty na w³asnych rodzimych
surowcach energetycznych, tj. wêglu kamiennym i brunatnym a powsta³e braki uzupe³niaæ
energetyk¹ atomow¹.

Nakreœlone maksymalne plany zagospodarowania perspektywicznych z³ó¿ wêgla bru-
natnego w Polsce umo¿liwiaj¹ do 2075 roku wydobyæ ponad 7,0 mld Mg wêgla z prze-
znaczeniem g³ównie do spalania w nowoczesnych elektrowniach o sprawnoœci netto ponad
48% i z maksymalnym ograniczeniem emisji zanieczyszczeñ a w tym CO2.W bilansie
wydobycia wêgla nie uwzglêdniono dodatkowego wydobycia wêgla ze z³o¿a RogoŸno dla
ewentualnych nowych bloków w Elektrowni „Adamów”– temat ten jest tylko zasygnali-
zowany. Pracuj¹ce elektrownie na wêgiel brunatny powinny produkowaæ g³ównie energiê
elektryczn¹ bezemisyjn¹. Przewidujê siê równie¿ zgazowanie wêgla wydobytego dla pro-
dukcji paliw p³ynnych i gazowych. Planuje siê równie¿ prowadzenie prób ze zgazowaniem
wêgla w z³o¿u. Na przyk³ad koncepcja kopalni i elektrowni „Legnica” przewiduje zbudo-
wanie zak³adu zgazowania dla ponad 7 mln Mg wêgla brunatnego na rok z mo¿liwoœci¹
produkcji oko³o 500 tys. Mg wodoru, 30 tys. Mg siarki i ponad 140 tys. Mg argonu.
Produkcja energii elektrycznej oraz paliw p³ynnych i gazowych by³aby zasadniczym wk³a-
dem bran¿y wêgla brunatnego w zapewnieniu bezpieczeñstwa energetycznego naszego
kraju na XXI wiek-wiek bardzo niepe³nych dostaw importowanych paliw p³ynnych i ga-
zowych jak równie¿ „szalej¹cych” cen tych paliw.

Przedstawione plany dzia³alnoœci bran¿y nale¿y uznaæ za realny wariant przed³u¿enia
eksploatacji wêgla brunatnego, to jednak z pewnoœci¹ nie wyczerpuj¹ one wszystkich
mo¿liwoœci z efektywnym wydobyciem tego paliwa (rys. 9). Plany takie powinny opieraæ siê
na nowej strategii energetycznej dla Polski okreœlaj¹cej potrzeby energetyczne kraju w na
nastêpne 30–50 lat. Zawieraæ powinny analizê techniczno-ekonomiczn¹, sporz¹dzan¹ dla
ró¿nych Ÿróde³ pochodzenia energii elektrycznej. Dok³adna analiza wykaza³aby niew¹t-
pliwie, ¿e wêgiel brunatny powinien byæ baz¹ do produkcji energii elektrycznej na skalê
znacznie wiêksz¹ ni¿ ma to miejsce obecnie. Je¿eli z bilansu energetycznego wynika³oby
wiêksze zapotrzebowanie na energiê z wêgla brunatnego, to nale¿a³oby zaplanowaæ tak¿e
wczeœniejsze zagospodarowanie szeregu innych z³ó¿ wêgla brunatnego; na przyk³ad Czem-
pin, Krzywin i Gostyñ w Rowie Poznañskim (bez najwiêkszego Mosina) o zasobach rzêdu
3,5 mld ton umo¿liwiaj¹ ekonomiczne wydobycie 35 mln ton wêgla w roku przez 100 lat.
Wykorzystanie wêgla brunatnego nawet z zastosowaniem technologii zerowej emisji CO2,
zwiêkszy cenê energii o oko³o 50%, ale na pewno nie spowoduje utraty jego konku-
rencyjnoœci. Istotn¹ cech¹ krajowych z³ó¿ wêgla brunatnego w Polsce jest ich roz³o¿enie na
znacznej przestrzeni kraju w oddaleniu od z³ó¿ wêgla kamiennego, co umo¿liwia budowê
i rozk³ad obiektów wytwarzania energii, i skraca drogê jej transportu oraz zwiêksza bezpie-
czeñstwo dostaw [1].
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Podsumowanie

Bardzo pilnym i strategicznym zadaniem jest przygotowanie do eksploatacji nowych
zag³êbi górniczo-energetycznych, które w przysz³oœci zast¹pi³yby produkcjê energii elek-
trycznej z dotychczas eksploatowanych rejonów wydobycia wêgla brunatnego. Jest to
zadanie nie tylko dla górnictwa i energetyki, ale dla ca³ej gospodarki kraju. W opraco-
wywanej Polityce Energetycznej Polski do 2030 pozycja górnictwa i energetyki opartej na
wêglu brunatnym winna byæ doceniona jako producenta 35% najtañszej energii elektrycznej
w naszym kraju. Zadania zwi¹zane z budow¹ nowych kopalñ i elektrowni na wêgiel
brunatny powinny znaleŸæ siê w rz¹dowym programie funkcjonowania i rozwoju polskiej
energetyki jako inwestycja celu publicznego o znaczeniu krajowym, a wêgiel brunatny
nale¿y uznaæ za surowiec strategiczny wraz z okreœleniem g³ównych obszarów jego wydo-
bycia.

Wa¿nym zagadnieniem jest dokoñczenie rozpoznania i udokumentowania najbardziej
perspektywicznych z³ó¿ wêgla brunatnego w Polsce. Szereg z³ó¿ posiada tylko kategoriê
rozpoznania D2-D1. Po dokoñczeniu rozpoznania nale¿a³oby okreœliæ przydatnoœæ poszcze-
gólnych z³ó¿ do eksploatacji oraz zabezpieczyæ wybrane z³o¿a w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego.

Zagospodarowanie perspektywicznych z³ó¿ wêgla brunatnego: Legnica, Gubin-Mosty,
Z³oczew, RogoŸno, Piaski, KoŸmin, Oœcis³owo, Tomis³awice, Dêby Szlacheckie – Izbica
Kujawska czy M¹koszyn-Grochowiska pozwoli³oby za oko³o 30–40 lat na podniesienie
poziomu wydobycia wêgla brunatnego w Polsce do poziomu oko³o 120–140 mln Mg rocznie
i utrzymanie go na tym poziomie, przez co najmniej 50–100 lat. Ten poziom wydobycia
wêgla brunatnego gwarantowa³by podwojenie obecnej produkcji energii elektrycznej
z wêgla brunatnego do poziomu 15–20 tys. MW. Ta produkcja energii elektrycznej bêdzie
stanowi³a w tym okresie mniej ni¿ 30% ogólnej produkcji energii elektrycznej, tj. mniej ni¿
obecnie. Dlatego bran¿a górnictwa wêgla brunatnego nie d¹¿y do pe³nego „opanowania”
rynku energii elektrycznej w XXI wieku. Pozostawia ponad 70% na energetykê z wêgla
kamiennego, gazu, energii odnawialnej czy energetyki atomowej. Bardzo wa¿nym tematem
na okres maksymalnych cen ropy i gazu na œwiecie jest mo¿liwoœæ produkcji paliw p³ynnych
i gazowych z wêgla brunatnego. Produkcja taniej energii elektrycznej oraz paliw p³ynnych
i gazowych jest du¿ym wk³adem bran¿y dla zapewnienia bezpieczeñstwa energetycznego
w naszym kraju. Dlatego nie zagospodarowanie najwiêkszych z³ó¿ wêgla brunatnego w Eu-
ropie: Legnica i Gubin-Mosty i z³ó¿ perspektywicznych w czynnych obecnie rejonach
wydobycia wêgla brunatnego by³oby najwiêkszym „grzechem zaniechania”.

Przedstawiona propozycja utrzymania poziomu produkcji energii elektrycznej oraz pa-
liw p³ynnych i gazowych z najtañszego paliwa jakim jest wêgiel brunatny jest to optymaln¹
ofert¹ energetyczn¹ dla Polski na XXI wiek.
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Zbigniew KASZTELEWICZ

Lignite deposits in Poland and perspectives of their utilization

Abstract

Lignite with hard coal is the basic energetic resources to production of electricity in Poland. The
share in whole electricity production in Poland is about 35% and this is the cheapest electricity.
Currently the electricity from lignite is 25% cheaper than electricity from hard coal and the price of
electricity is half cheaper than electricity from natural gas or wind power. These arguments should be
the most importance in the future to provide energy safety. The polish energy policy needs di-
versification of energy sources. The development of polish power industry should base mainly on
indigenous energy resources: lignite and hard coal. It will be a big mistake not utilize a “polish gold” –
coal, and base on imported sources. The utilization of indigenous energy resources in the future gives
also a works for many thousands of people in mining sector, power industry and cooperative sectors.

KEY WORDS: lignite deposits, power industry, open-pit mines, electricity production

200


