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STRESZCZENIE. Deficyt wydobycia wêgla kamiennego zmusza do zbilansowania jego zasobów.
Bilans ten dowodzi, i¿ Polska posiada zasoby wystarczaj¹ce dla zapewnienia bezpieczeñstwa
energetycznego kraju.

S£OWA KLUCZOWE: wêgiel kamienny, z³o¿e niezagospodarowane

Realna perspektywa deficytu energii elektrycznej ka¿e dokonaæ analizy podstawowych
czynników które go spowoduj¹. Wœród wielu elementów sk³adaj¹cych siê na zaspokojenie
potrzeb energetycznych Polski, obok takich, jak: zdolnoœæ do wytwarzania energii, zdolnoœæ
i sprawnoœæ jej przesy³u, koszty jej wytwarzania – fundamentalnym pytaniem jest pytanie
o dostêp do surowców energetycznych, a wœród nich wêgla kamiennego i towarzysz¹cego mu
metanu.

Wêgiel kamienny pozostanie podstawowym obok wêgla brunatnego surowcem energetycz-
nym kraju. Roczne zu¿ycie tego surowca w elektroenergetyce na poziomie oko³o 45 mln ton,
wobec znacznych zasobów geologicznych wêgla kamiennego pozwala d³ugofalowo prog-
nozowaæ jego u¿ytecznoœæ bez wzglêdu na sposób jego energetycznego wykorzystania.
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Wariantów jest wiele: od prostego spalania, po ca³¹ gamê czystych technologii wêglowych.
Bez wzglêdu jednak na sposób jego energetycznego wykorzystania wymaga on jednak –
przynajmniej wspó³czeœnie – przede wszystkim wydobycia z ziemi.

Na tym etapie podstawowym zagadnieniem jest zbilansowanie rozpoznanych geologicznie
zasobów. Dziœ z ca³¹ odpowiedzialnoœci¹ mo¿na mówiæ o nastêpuj¹cych zidentyfikowanych
z³o¿ach wêgla kamiennego wystêpuj¹cych w nastêpuj¹cych obszarach górniczych (tab. 1).
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TABELA 1. Zestawienie niezagospodarowanych z³ó¿ wêgla kamiennego

TABLE 1. Balance sweet of hard coal undeveloped deposits

Lp. Nazwa z³o¿a
Kategoria

rozpoznania

Zatwierdzone zasoby niezagospodarowanych
z³ó¿ wêgla kamiennego [tys.ton]

bilansowe pozabilansowe

1 Anna –Pole Po³udniowe C1, C2 37 558 33 011

2 Brzezinka A, B, C1, C2 556 101 128 427

3 Bzie – Dêbina C1, C2 106 262 82 975

4 Bzie – Dêbina 1 C1, C2 393 039 7 563

5 Æwiklice C1, C2 499 332 94 138

6 Go³kowice C1, C2 77 078 154 978

7 Jejkowice C1, D 309 502 124 523

8 Kobiór – Pszczyna C2 3 063 505 1 888 639

9 Libi¹¿ – D¹b C1, C2 11 371 8 176

10 Libi¹¿ – Janina C1 12 865 5 006

11 Miêdzyrzecze C2 403 864 199 088

12 Miko³ów C1, C2 267 420 312 395

13 Oœwiêcim – Polanka C2 1 863 474 608 911

14 Paruszowiec C1, C2 348 020 99 084

15 Paw³owice C1, C2 355 109 85 307

16 Silesia-Dankowice – Jawiszowice C1, C2 115 684 13 914

17 Spytkowice C2 624 456 37 352

18 Studziennice C1, C2, D 1 055 993 324 781

19 Tenczynek C2 64 543 13 621

20 Warszowice – Paw³owice P³n. A, B, C1, C2 220 632 156 602

21 Wis³a I i Wis³a II C2 1 141 740 109 888

22 Wis³a Pó³noc C2 303 969 6 196

23 Wujek – czêœæ po³udniowa C1, C2 253 428 —

24 Za Rowem Be³ckim C2, D 342 502 103 010

25 Zator C2 347 145 19 216

26 Zebrzydowice C2 108 439 59 956

27 ¯ory – Suszec C1, C2 2 100 212 63 964



U¿yteczne z punktu widzenia potencjalnego projektowania eksploatacji powy¿szych za-
sobów wêgla jest przynajmniej ogólne okreœlenie tych zasobów wraz z bardzo generaln¹ wizj¹
ich udostêpnienia.

Z³o¿e Anna – Pole Po³udniowe
Z³o¿e zlokalizowane jest w powiecie wodzis³awskim, w rejonie Górnoœl¹skiego Zag³êbia

Wêglowego. Na obszarze oko³o 36 km2 znajduj¹ siê 4 pok³ady o mi¹¿szoœci do 1,6 m wêgla
ortokoksowego typ 35.2, metakoksowego typ 36 i semikoksowego typ 37.2, zalegaj¹ce nie
g³êbiej ni¿ 1000 m pod ziemi¹.

Kopalina cechuje siê œredni¹ zawartoœci¹ popio³u oko³o 22%, wartoœci¹ opa³ow¹ powy¿ej
26 000 kJ/kg i nisk¹, bo wynosz¹c¹ mniej ni¿ 0,5% zawartoœci¹ siarki.

Fakt, i¿ powierzchniê z³o¿a g³êboko zalegaj¹cego w 24% stanowi¹ obszary komunalnie
zagospodarowane decyduje o stosunkowo wysokiej dogodnoœci do eksploatacji z punktu wi-
dzenia ochrony powierzchni.

Uwzglêdniaj¹c najbardziej wymagaj¹ce kryteria bilansowoœci pok³adów wêgla stwierdziæ
mo¿na, ¿e zasoby tego z³o¿a zakwalifikowane jako bilansowe i zbadane w kategorii roz-
poznawania C1 i C2 – wynosz¹ oko³o 37, 5 mln ton.

Z³o¿e Brzezinka
Zlokalizowane na terenach powiatów mys³owickiego, jaworznickiego i sosnowieckiego

z³o¿e stanowi obszar oko³o 18,5 km2, na którym zalega w formie pok³adów o mi¹¿szoœci od 1m
do 14 m oko³o 500 tysiêcy ton wêgla p³omiennego typ 31.2 oraz gazowo-p³omiennego typ 32.1
i 32.2. Sp¹g z³o¿a na poziomie oko³o 1200 m ogranicza zasoby wêgli o œredniej wartoœci popio³u
od 15%, wartoœci opa³owej oko³o 25 000 kJ/kg i zawartoœci siarki oko³o 1%.

Znacznym utrudnieniem technologicznym dla potencjalnej eksploatacji górniczej jest silnie
bo, w 50% zagospodarowana komunalnie powierzchnia oraz niezwykle zró¿nicowana mi¹¿-
szoœæ pok³adów karboñskich warstw ³aziskich, orzeskich, rudzkich po siod³owe o znacznej
gruboœci.

Z³o¿e Bzie – Dêbina
Zasoby tego z³o¿a zalegaj¹ na terenach powiatu cieszyñskiego i pszczyñskiego. Na obszarze

oko³o 12 km2 do g³êbokoœci 100 m zidentyfikowano 10 pok³adów wêgla o mi¹¿szoœci do 4,40 m.
Pok³ady te stanowi¹ zasoby wêgla przede wszystkim gazowo-koksowego typ 34.2, orto-

koksowego typ 35.1 i 35.2 oraz semikoksowego typu 37.1 i 37.2.
Parametry jakoœciowe to œrednio 19% popio³u, 27 000 kJ/kg wartoœci opa³owej i oko³o 0,8%

siarki ca³kowitej. O atrakcyjnoœci tego z³o¿a decyduj¹ ponadto s³abo zurbanizowane tereny na
powierzchni w 70% zajête terenami rolnymi i leœnymi, a równie¿ zasoby bilansowe wynosz¹ce
oko³o 106 mln w tym w 60% wêgla ortokoksowego i semikoksowego.

Z³o¿e Bzie – Dêbina 1
Obszar zlokalizowany w powiatach – pszczyñskim i jastrzêbskim o bardzo dogodnej dla

eksploatacji górniczej powierzchni, któr¹ w 80% stanowi¹ grunty rolne i leœne. W z³o¿u
zbilansowano oko³o 400 mln. ton wêgli gazowo-koksowych typ 34.1; 34.2 oraz ortokoksowych
typ 35, które stanowi¹ a¿ 90% zasobów.

Na powierzchni oko³o 18 km2 znajduj¹ siê 32 pok³ady, których sp¹g znajduje siê na
g³êbokoœci 1300 m. W pok³adach o mi¹¿szoœci od 0,6–4,5 m zalegaj¹ wêgle o zawartoœci
popio³u oko³o 19%, wartoœci opa³owej œrednio 27 000 kJ/kg oraz zawartoœci siarki od 0,7%.

151



Z³o¿e Æwiklice
Z³o¿e zalega w powiecie pszczyñskim pod powierzchni¹ zagospodarowan¹ w 75%

rolniczo.
W 18 pok³adach wêgli p³omiennych typu 31.2 oraz gazowo p³omiennych typu 32.1 i 32.2 ,

na powierzchni oko³o 40 km2 zbilansowano ³¹cznie oko³o 500 mln ton wêgla.
Pok³ady te gromadz¹ wêgiel o zawartoœci popio³u oko³o 14%, wartoœci opa³owej oko³o

25 000 kJ/kg i zawartoœci siarki oko³o 1%. Mi¹¿szoœæ wynosi od 0,6–3,3 m.
Z³o¿e Go³kowice
Po³o¿one w powiecie wodzis³awskim na powierzchni 13 km2 z³o¿e gromadzi w 20

pok³adach oko³o 77 mln ton wêgla. W pok³adach nawierconych o g³êbokoœci 1500m znajduj¹
siê zasoby wêgla ortokoksowego typ 35, metakoksowego typ 36 oraz semikoksowego 37.1
i 37.2.

Wêgiel cechuje siê zawartoœci¹ popio³u oko³o 17%, wartoœci¹ opa³ow¹ oko³o 28 000 kJ/kg
przy œredniej zawartoœci siarki oko³o 0,9%. Z³o¿e to cechuje bardzo ró¿norodna mi¹¿szoœæ
pok³adów od 0,7–6,5 m oraz s³abo zurbanizowan¹ powierzchni¹ obszaru. Zbadane w kat. C2
z³o¿e daje gwarancjê zalegania w nim bogatych wêgli koksowych z przewag¹ typu 35 –
wynosz¹c¹ oko³o 70% ca³oœci zasobów.

Z³o¿e Jejkowice
Z³o¿e zalega w znakomitej czêœci w powiecie rybnickim na g³êbokoœci do 1000 m.

W 13 pok³adach o mi¹¿szoœci od 0,6 do 3,5 m zalega w 50% wêgiel gazowo-p³omienny typu 32
oraz gazowo-koksowy typu 34.

£¹cznie w 13 pok³adach, licz¹c do g³êbokoœci 1000 m zalega oko³o 300 mln ton wêgla
o œredniej zawartoœci popio³u 14%, wartoœci opa³owej oko³o 27 000 kJ/kg oraz œredniej
zawartoœci siarki oko³o 1,2%.

Z³o¿e Kobiór – Pszczyna
Z³o¿e to jest zasobem 3 mld ton wêgla zlokalizowanego do g³êbokoœci 1000 m w pok³adach

o mi¹¿szoœci od 0,6 do 3,0 m. Zawiera ono zasoby w 85% wêgla gazowo-p³omiennego
i gazowego typu 32.1 i 33.

Olbrzymi, bo wynosz¹cy 170 km2 obszar z³o¿a zawiera pok³ady wêgla o zawartoœci popio³u
oko³o 18% wartoœci opa³owej oko³o 25 000 kJ/kg, oraz zawartoœci siarki oko³o 0,8%. Ca³e
zasoby zbadane s¹ w kategorii C2 i zalegaj¹ w 75% pod terenami niezurbanizowanymi, jednak
w 10% pod zbiornikami wodnymi.

Z³o¿e Libi¹¿ – Daj
Zalegaj¹ce w rejonie Chrzanowa i powiatu oœwiêcimskiego pok³ady wêgla p³omiennego

typu 31 zawieraj¹ wêgle o œredniej zawartoœci popio³u oko³o 18%, œredniej wartoœci opa³owej
oko³o 21 000 kJ/kg, oraz zawartoœci siarki powy¿ej 2%. W 4 pok³adach wêgla na obszarze oko³o
3,2 km2 znajdujê siê oko³o 11 mln ton wêgla.

Z³o¿e Libi¹¿ – Janina
Zlokalizowane w powiatach chrzanowskim i oœwiêcimskim z³o¿e o powierzchni leœnej

zawiera w 5 pok³adach wêgiel p³omienny typu 31.1.
Wêgiel ten zalegaj¹cy do g³êbokoœci 450 m posiada 9,5% popio³u, 22 000 kJ/kg wartoœci

opa³owej oraz ponad 2% siarki. Jego ³¹czne zasoby wynosz¹ oko³o 13 mln ton.
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Z³o¿e Miedzyrzecze
Z³o¿e to znajduje siê w powiecie pszczyñskim, bieruñsko-lêdziñskim na powierzchni oko³o

21 km2. Zalega w nim w pok³adach o mi¹¿szoœci do 3 m oko³o 400 mln ton wêgla w 80%
gazowo-p³omiennego typu 32.2.

Wêgiel zawiera oko³o 17% popio³u, jego wartoœæ opa³owa wynosi oko³o 25 000 kJ/kg, zaœ
zawartoœæ siarki oko³o 0,7%. Ca³e z³o¿e zbadane jest w kat. C2.

Z³o¿e Miko³ów
W powiatach tyskim i miko³owskim na powierzchni oko³o 28 km2 zalega oko³o 270 mln ton

wêgla. 70% tych zasobów to wêgle p³omienne i gazowo-p³omienne typu 31 i 32, reszta, tzn.
oko³o 90 mln ton, to wêgle gazowo-koksowe i ortokoksowe. Wêgle zawieraj¹ œrednio 13%
popio³u i posiadaj¹ 28 800 kJ/kg wartoœci opa³owej. Zawartoœæ siarki nie przekracza 1%. Z³o¿e
zbadane jest w kat. C2.

Z³o¿e Oœwiêcim – Polanka
W powiatach wadowickimi i oœwiêcimskim, w 60% pod terenem rolnym, zalega w 26

pok³adach oko³o 2 mld ton wêgla p³omiennego i gazowo-p³omiennego typów 31.2 i 32.2.
Wêgle te posiadaj¹ oko³o 17% popio³u, ich œrednia wartoœæ opa³owa wynosi 23 000 kJ/kg,

a zawartoœæ siarki od 1%. Powierzchnia z³o¿a wynosi 130 km2 i obejmujê do poziomu 1000 m
pok³ady o mi¹¿szoœci od 0,6 do 6 m. Z³o¿e zbadane jest w kat. C2 i D1.

Z³o¿e Paruszowiec
W powiecie rybnickim, znajduje siê na powierzchni 19 km2 z³o¿e zawieraj¹ce 32 pok³ady

wêgli gazowo-p³omiennych i gazowo-koksowych typu 32.2 i 34.2. Wêgle te maj¹ œredni¹
zawartoœæ popio³u oko³o 19% oraz wartoœæ opa³ow¹ oko³o 25 000 kJ/kg. Zawartoœæ siarki
ca³kowitej wynosi 1%.

Pok³ady grupy siod³owej osi¹gaj¹ mi¹¿szoœæ do 12 m i zalegaj¹ wraz z pok³adami grupy
rudzkiej do g³êbokoœci 1000 m. Bilansowe zasoby tego z³o¿a wynosz¹ oko³o 350 mln ton wêgla
zbadanego po po³owie w kat C1 i C2.

Z³o¿e Paw³owice
Zlokalizowane w powiecie pszczyñskim z³o¿e o powierzchni 26 km2 zalega pod terenami

leœnymi i rolnymi. W 18 pok³adach na g³êbokoœci do 1000 m znajduje siê 350 mln ton wêgla
w po³owie energetycznego i w po³owie gazowo-koksowego.

Wêgiel posiada oko³o 17% popio³u i 1,4% siarki zaœ jego wartoœæ opa³owa wynosi oko³o
26 000 kJ/kg. Pok³ady maj¹ mi¹¿szoœæ od 0,6 do 3 m.

Z³o¿e Silesia – Dankowice – Jawiszowice
Z³o¿e o powierzchni 7 km2 znajdujê siê w powiatach bielskim i oœwiêcimskim. Zalega w nim

19 pok³adów wêgla energetycznego typ 31 – 32 o mi¹¿szoœci od 0,6 do 5,4 m. Pok³ady zalegaj¹
do g³êbokoœci oko³o 400 m.

Z³o¿e Spytkowice
Zlokalizowane w woj. ma³opolskim z³o¿e wêgla energetycznego typ 31.2 zawiera w 10 po-

k³adach o gruboœci od 0, 6 do 6,5 m – 660 mln ton wêgla.
Wartoœæ opa³owa tego wêgla wynosi oko³o 22 000 kJ/kg, zawartoœæ popio³u oko³o 18%

a siarki ca³kowity do 0,6%. Powierzchnia z³o¿a ma 80 km2 i stanowi¹ ja tereny leœne, rolne
i nieu¿ytki. Pok³ady zalegaj¹ do g³êbokoœci 640 m.
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Z³o¿e Studzienice
1 miliard ton wêgla zalega pod powierzchni¹ obszaru górniczego wynosz¹cego 57 km2 na

terenie powiatów pszczyñskiego i tyskiego. Pod terenami leœnymi i rolnymi znajduje siê na
g³êbokoœci od 300 do 1000 m, ³¹cznie 25 pok³adów wêgla typu 32.1 i 32.2.

Wêgiel posiada 19% popio³u, wartoœæ opa³ow¹ oko³o 25 000 kJ/kg, zawartoœæ siarki oko³o
0,8%. Wszystkie zasoby zbadane s¹ w kat C2.

Z³o¿e Tenczynek
W powiecie krakowskim znajduj¹ siê z³o¿a wêgla energetycznego typu 31.2. Wêgiel posia-

da zawartoœæ popio³u oko³o 17%, siarki oko³o 1,6% przy wartoœci opa³owej ponad 21 000 kJ/kg.
W 11 pok³adach o gruboœci do 7 m na obszarze o powierzchni 26 km2 zalega 65 mln ton

wêgla w zasobach zbadanych w kat. C2.
Z³o¿e Warszowice – Paw³owice pó³noc
W powiecie pszczyñskim znajduje siê obszar 35 km2, pod którym zalega 13 pok³adów wêgla

w 70% koksowego i w 30% energetycznego.
Wêgiel ten posiada 17% popio³u, oko³o 0,6% siarki i œredni¹ wartoœæ opa³ow¹ 26 000 kJ/kg.
Pok³ady zalegaj¹ pomiêdzy poziomem 400 a 1000 m, zaœ na powierzchni znajduj¹ siê w 90%

tereny rolne i leœne. £¹czne zasoby wynosz¹ 220 mln ton.
Z³o¿e Wis³a I, Wis³a II
W powiecie chrzanowskim na g³êbokoœci od 600 do 900 m pod obszarami rolnymi i leœ-

niczymi znajduje siê z³o¿e wêgla typ 31.2.
W 20 pok³adach zalega 1,1 mld ton wêgla o zawartoœci popio³u oko³o 17%, siarki do 1%

i wartoœci opa³owej oko³o 22 000 kJ/kg. Obszar górniczy wynosi 37 km2 i wyznacza z³o¿e
pok³adów o mi¹¿szoœci od 0,6 do 6,5 m.

Z³o¿e Wis³a Pó³noc
W województwie ma³opolskim, pod obszarami leœnymi i rolnymi, w tym Parku Krajo-

brazowego, zalega na powierzchni 53 km2: 303 mln ton wêgla energetycznego typu 31.2.
Wêgiel ten cechuj¹ nastêpuj¹ce parametry: zawartoœæ siarki – 1%, zawartoœæ popio³u – 18%,
wartoœæ opa³owa – 22 000 kJ/kg. 14 pok³adów zalega na poziomie od 350 m do 1000 m.,
posiadaj¹ one mi¹¿szoœæ od 0,7 do 7 m.

Z³o¿e Wujek – czêœæ po³udniowa
W granicach miasta Katowice pod silnie zurbanizowan¹ powierzchni¹ zalega na g³êbokoœci

od 250 do 1000 m na obszarze 7,2 km2, 48 pok³adów wêgla energetycznego i koksowego.
£¹cznie zasoby wynosz¹ 253 mln ton. 70% tych zasobów zalega w filarach. Spoœród

zbadanych w kat C2 zasobów wêgla znajduje siê oko³o 225 mln ton wêgla energetycznego,
reszta – czyli oko³o 28 mln ton – wêgiel typu 34-35. Pok³ady te maja mi¹¿szoœæ od 0,7
do 3,0 m.

Parametry tych pok³adów to: zawartoœæ popio³u – 20%, zawartoœæ siarki – 0,8%, wartoœæ
opa³owa – 24 000 kJ/kg

Z³o¿e za Rowem Be³ckim
W powiecie miko³owskim znajduje siê wynosz¹cy 27 km2 obszar zawieraj¹cy 17 pok³adów

wêgla energetycznego. Pok³ady maja mi¹¿szoœæ od 0,7 do 2,5 m i gromadz¹ wêgiel o œredniej
zawartoœci popio³u – 19%, siarki 1,0% i wartoœci opa³owej 25 000 kJ/kg. Pok³ady zalegaj¹
poni¿ej poziomu 500 m. Zasoby ³¹czne wynosz¹ 340 mln ton i s¹ zbadane w kat C2.
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Z³o¿e Zator
W województwie ma³opolskim na g³êbokoœci od 210 do 1000 metrów zalega 340 mln ton

wêgla energetycznego. Na powierzchni wynosz¹cej 60 km2 znajduj¹ siê obszary rolne oraz
zbiorniki wodne. Pok³ady wêgla typu 31 i 32 posiadaj¹ œredni¹ zawartoœæ popio³u 14%, siarki
1% oraz wartoœæ opa³ow¹ 22 000 kJ/kg.

W 7 pok³adach o gruboœci od 0,6 do 6,0 m zalega wêgiel u¿yteczny energetycznie, zbadany
w kat C2.

Z³o¿e Zebrzydowice
W po³udniowej czêœci województwa œl¹skiego, na obszarze 40 km2 zalegaj¹ na g³êbokoœci

od 600 do 1300 m pok³ady wêgla o œredniej zawartoœci popio³u – 19%, siarki 0,7% i o wartoœci
opa³owej oko³o 27 000 kJ/kg.

Zasoby, zbadane w kat C2 gromadz¹ w 25% wêgiel typu 32 i 33 oraz w 75% wêgiel
gazowo-koksowy typu 34.2. £¹czne zasoby to 108 mln ton.

Z³o¿e Suszec
W rejonie gminy Orzesze i ¯ory zalega na obszarze 28 km2 z³o¿e 42 pok³adów wêgla

koksowego typ 35 i metanowego-typ 36. Pod obszarami leœnymi i rolnymi na g³êbokoœci do
1050 m zalegaj¹ pok³ady o mi¹¿szoœci od 0,6 do 3,0 m.

Z³o¿e zbadane w kat C2 zawiera 2,1 mld ton wêgla.
Przedstawione powy¿ej informacje dowodz¹, i¿ na terenie Polski znajduj¹ siê zasoby wêgla

kamiennego, których wydobycie zagwarantuje krajowi bezpieczeñstwo energetyczne w za-
kresie produkcji energii elektrycznej oraz wystarczaj¹cy do potrzeb poziom wydobycia wêgla
koksowego.

Z powy¿szej informacji, która powsta³a po zbilansowaniu wiedzy i informacji, znajduj¹cych
siê w zak³adach górniczych oraz Przedsiêbiorstwach Geologicznych w Katowicach, Sosnowcu
i w Warszawie, mo¿na z ca³¹ odpowiedzialnoœci¹ stwierdziæ, ¿e z punktu widzenia posiadanych
zasobów geologicznych wêgla kamiennego, Polska jest i mo¿e byæ przez najbli¿sze kilka-
dziesi¹t lat pañstwem samowystarczalnym.

Jerzy MARKOWSKI, Bartosz MARKOWSKI

Analysis of accessibility of undeveloped coal seams

Abstract

The hard coal extraction deficit causes the need of balancing the resources. The balance proves, that
Poland has sufficient resources to provide the energetic safety of the country itself.
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