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STRESZCZENIE. W artykule przeanalizowano wydobycie wêgla kamiennego jego sprzeda¿ na rynku
krajowym oraz ceny zbytu (loco kopalnia) w kraju wêgla energetycznego i koksowego.
Dokonano oceny zmian w podstawowych procesach dzia³alnoœci górnictwa wêgla kamiennego,
w aspekcie zwiêkszaj¹cego siê importu tego noœnika energii.
Wykazano zale¿noœci pomiêdzy obni¿aniem wielkoœci wydobycia, sprzeda¿y wêgla w kraju,
a zwiêkszaj¹cym siê importem wêgla kamiennego oraz wskazano na zagro¿enia dla polskiego
wêgla na rynku krajowym.

S£OWA KLUCZOWE: wydobycie i sprzeda¿ wêgla kamiennego w kraju, ceny zbytu wêgla kamiennego
(loco kopalnia), zapasy wêgla w kopalniach, import wêgla energetycznego i koksowego

Wprowadzenie

Wiêkszoœæ krajów europejskich pozyskuje du¿e iloœci paliw z importu. Do g³ównych
powodów uzasadniaj¹cych ten fakt nale¿y zaliczyæ przede wszystkim:

1) brak lub ograniczenia poda¿y w³asnych Ÿróde³ niektórych paliw oraz
2) zró¿nicowanie i zrównowa¿enie struktury noœników krajowego bilansu energetycznego.
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Stopieñ zaanga¿owania ka¿dego kraju na rynkach poszczególnych noœników energetycz-
nych uzale¿niony jest w g³ównej mierze od zapotrzebowania gospodarki krajowej na paliwa,
zdolnoœci produkcyjnych noœników tworz¹cych krajowy bilans energetyczny oraz relacji eko-
nomicznych na rynkach paliw.

Mimo rynkowego charakteru gospodarek krajów europejskich, import paliw traktowany jest
raczej jako niezbêdne uzupe³nienie zasobów krajowych ani¿eli produkt wy³¹cznie rynkowy.

Przy ocenie wp³ywu importu paliw na bezpieczeñstwo energetyczne kraju trzeba braæ pod
uwagê nastêpuj¹ce czynniki:
� strukturê geograficzn¹ importu,
� uwarunkowania geopolityczne,
� stabilnoœæ dostaw i rzetelnoœæ dostawców,
� kszta³towanie siê cen,
� klauzule kontraktów.

Przeprowadzaj¹c analizy oraz dokonuj¹c ocen zagadnieñ zwi¹zanych z bezpieczeñstwem
energetycznym kraju nale¿y uwzglêdniaæ fakt, ¿e Polska dysponuje znacznymi zasobami paliw
sta³ych (wêgla kamiennego i brunatnego), a ograniczonymi zasobami paliw wêglowodorowych
(gazu i ropy). Dlatego te¿ w zwi¹zku z tymi uwarunkowaniami oraz struktur¹ bilansu paliwo-
wego kraju wszelkie wa¿niejsze decyzje importowe powinny byæ optymalizowane przy zasto-
sowaniu kryteriów ekonomicznych, potrzeb ochrony œrodowiska i zrównowa¿onego rozwoju.

W niniejszym artykule autorzy przedstawiaj¹ zmiany i relacje zachodz¹ce w ostatnich latach
w podstawowych elementach dzia³alnoœci polskiego górnictwa wêgla kamiennego polegaj¹ce
na:
� obni¿aniu wydobycia wêgla kamiennego,
� zmniejszaniu sprzeda¿y wêgla kamiennego w kraju,
� obni¿aniu stanu zapasów na sk³adowiskach przykopalnianych,
� wzroœcie importu wêgla kamiennego.

Omówiono zmiany, jakie zasz³y w okresie ostatnich czterech lat, tj. w latach 2004–2007.
Taki czasokres analizy przyjêto z uwagi na istotne zmiany w podstawowych dziedzinach
dzia³alnoœci górnictwa.

1. Produkcja, sprzeda¿ oraz ceny zbytu wêgla kamiennego

w kraju w latach 2004–2007

W latach 2004–2007 wielkoœæ wydobycia wêgla kamiennego obni¿y³a siê ³¹cznie o 11,9 mln ton,
z czego wydobycie wêgla energetycznego obni¿y³o siê o 9,0 mln ton, a wêgla koksowego
o 2,9 mln ton. Najwy¿sze spadki wydobycia wêgla energetycznego nast¹pi³y w latach 2005–
–2007 (³¹cznie 9,3 mln ton), natomiast wêgla koksowego w latach 2004–2005 (2,5 mln ton).

Sprzeda¿ wêgla kamiennego w kraju w latach 2004–2007 obni¿y³a siê ³¹cznie o 3,3 mln ton,
z czego sprzeda¿ wêgla energetycznego o 1,6 mln ton, a wêgla koksowego o 1,7 mln ton.
Najwy¿sze spadki sprzeda¿y w kraju wêgla energetycznego i koksowego nast¹pi³y w latach
2004–2005 (odpowiednio o: 0,9 mln ton i 2,5 mln ton).
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TABELA 1. Wydobycie wêgla kamiennego w Polsce w latach 2004–2007

TABLE 1. Hard coal production in 2004-2007

Lp. Wyszczególnienie 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r.

1. Wêgiel kamienny ogó³em [tys. ton] 99 269,8 97 109,0 94 404,8 87 406,8

2. – energetyczny 82 744,4 83 037,7 79 833,8 73 770,4

3. – koksowy 16 525,4 14 071,3 14 571,0 13 636,4

4. Udzia³ wêgla energetycznego [%] 83,4 85,5 84,6 84,4

5. Udzia³ wêgla koksowego [%] 16,6 14,5 15,4 15,6

Rys. 1. Wydobycie wêgla kamiennego w kraju w poszczególnych miesi¹cach lat 2004–2007

Fig. 1. Hard coal production on monthly basis in 2004–2007

TABELA 2. Sprzeda¿ wêgla kamiennego w kraju w latach 2004–2007

TABLE 2. Hard coal sale in 2004–2007

Lp. Wyszczególnienie 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r.

1. Wêgiel kamienny ogó³em [tys. ton] 78 059,5 74 707,3 77 757,9 74 808,2

2. – energetyczny 64 926,9 64 064,4 66 628,6 63 365,9

3. – koksowy 13 132,6 10 643,0 11 129,3 11 442,3

4. Udzia³ wêgla energetycznego [%] 83,2 85,8 85,7 84,7

5. Udzia³ wêgla koksowego [%] 16,8 14,2 14,3 15,3



Ceny zbytu (loco kopalnia) wêgla sprzedawanego w kraju w latach 2004–2007 wzros³y
o 2,8%, przy czym ceny wêgla energetycznego w tym okresie wzros³y o 13,1%, a wêgla
koksowego obni¿y³y siê o 15,7%. W 2006 r. nast¹pi³ znacz¹cy spadek cen wêgla koksowego na
rynku krajowym, który w porównaniu do 2005 r. wyniós³ 25,5%.

Sta³e obni¿anie siê zapasów wêgla kamiennego od 2005 r. na sk³adowiskach przyko-
palnianych ze stanu 3,6 mln ton, do stanu 2,3 mln ton na koniec 2007 r. by³o skutkiem 10%
obni¿enia wydobycia, przy utrzymuj¹cym siê poziomie sprzeda¿y wêgla kamiennego w kraju.

Reasumuj¹c, zmiany jakie zasz³y w podstawowych kierunkach dzia³alnoœci górnictwa wêgla
kamiennego, tj. wydobyciu wêgla kamiennego, jego sprzeda¿y w kraju, cen zbytu oraz zapasów
w kopalniach, nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w latach 2004–2007:
� znacznie obni¿y³o siê wydobycie wêgla energetycznego (o 10,8%), przy równoczesnym

nieznacznym (o 2,4%) spadku jego sprzeda¿y,
� wyst¹pi³ znaczny spadek wydobycia (o 17,5%) oraz sprzeda¿y wêgla koksowego na rynku

krajowym (o 12,9%), przy równoczesnym obni¿eniu siê œredniej ceny zbytu (o 15,7%),
� nast¹pi³ wzrost stanu zapasów na sk³adowiskach przykopalnianych (o 13,1%).
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Rys. 2. Sprzeda¿ wêgla kamiennego w kraju w poszczególnych miesi¹cach lat 2004–2007

Fig. 2. Hard coal sale on monthly basis in 2004–2007

TABELA 3. Ceny zbytu wêgla kamiennego w kraju w latach 2004–2007

TABLE 3. The hard coal sale price in 2004–2007 [z³/tonê]

Lp. Wyszczególnienie 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r.

1. Wêgiel kamienny ogó³em 183,28 190,15 181,42 188,50

2. Wêgiel energetyczny 149,76 160,14 165,61 169,40

3. Wêgiel koksowy 348,97 370,78 276,07 294,25



2. Import wêgla kamiennego do Polski w latach 2004–2007

Powy¿sze zmiany doprowadzi³y do powstania warunków sprzyjaj¹cych zwiêkszaniu im-
portu wêgla kamiennego do Polski. Lata 2004–2007 charakteryzuj¹ siê sta³ym, dynamicznym
wzrostem importu wêgla kamiennego. Import w tym okresie wzrós³ prawie 2,5-krotnie
(z 2,4 mln ton w 2004 r. do 5,8 mln ton w 2007 r.). Import wêgla energetycznego w tych latach
wzrós³ o 72,3%, a wêgla koksowego niemal 4-krotnie. Tak dynamiczny rozwój importu wêgla
koksowego spowodowa³ zmianê struktury importu. W 2004 r. dominowa³ wêgiel energetyczny,
a jego udzia³ w imporcie ogó³em stanowi³ 67,9%. Wêgiel koksowy stanowi³ oko³o 1/3 importu.
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Rys. 3. Ceny zbytu wêgla kamiennego w kraju w poszczególnych miesi¹cach lat 2004–2007

Fig. 3. The hard coal sale price on monthly basis in 2004–2007

TABELA 4. Stany zapasów wêgla kamiennego w kopalniach w latach 2004–2007

TABLE 4. The hard coal stocks at mines in 2004–2007

Lp. Wyszczególnienie 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r.

1. Wêgiel kamienny ogó³em [tys. ton] 1 995,0 3 578,8 3 256,0 2 257,1

2. – energetyczny 1 845,9 3 158,4 3 116,5 2 197,6

3. – koksowy 149,1 420,4 139,5 59,5

4. Udzia³ wêgla energetycznego [%] 92,5 88,3 95,7 97,5

5. Udzia³ wêgla koksowego [%] 7,5 11,7 4,3 2,6



W 2007 r. import wêgla energetycznego obni¿y³ siê do 48,6% ogó³em importu, natomiast udzia³
wêgla koksowego wzrós³ do 51,4%.

Równoczeœnie nastêpowa³ systematyczny wzrost udzia³u importu wêgla kamiennego za-
równo w imporcie ogó³em energii pierwotnej (z 4,4% w 2004 r. do 9,3%w 2007 r.), jak
i w zu¿yciu krajowym wêgla kamiennego (z 2,9% do 6,8%).

Strukturê oraz kierunki importu wêgla kamiennego w poszczególnych latach przedstawiono
poni¿ej.

2004 r.

W 2004 r. import wêgla kamiennego wyniós³ 2,4 mln ton i by³ nieznacznie ni¿szy od importu
w 2003 r. (o 0,1 mln ton), przy czym import wêgla energetycznego wyniós³ 1,6 mln ton (ni¿szy
o 0,5 mln ton, tj. o 23,0%), natomiast import wêgla koksowego wyniós³ 0,8 mln ton (wzrost
o 0,4 nln ton, tj. o 92,4%).

W 2004 r. import wêgla kamiennego w poszczególnych miesi¹cach kszta³towa³ siê w gra-
nicach od 166,5 tys. ton (sierpieñ) do 247,8 tys. ton (styczeñ). W okresie styczeñ–sierpieñ
import mia³ tendencjê malej¹c¹ (spadek w tym okresie o 32,8%), potem natomiast zarysowa³a
siê tendencja wzrostowa (wzrost o 28,4%).

Zu¿ycie wêgla kamiennego w kraju w 2004 r.wynios³o 82 773,7 tys. ton (1 883,4 PJ), co
stanowi³o 49% ogó³u (3 840,7 PJ) zu¿ycia energii pierwotnej w kraju. Import wêgla kamiennego
stanowi³ 4,4% w imporcie ogó³em energii pierwotnej oraz 2,9% w zu¿yciu krajowym wêgla
kamiennego.

Import wêgla energetycznego w ci¹gu roku obni¿y³ siê z 204,6 tys. ton w styczniu do
137,4 tys. ton w grudniu (o 32,8%), natomiast import wêgla koksowego charakteryzowa³ siê
tendencj¹ odwrotn¹ i wzrós³ z 43,2 tys. ton w styczniu do 76,5 tys. ton w grudniu (o 77,2%).

Najwiêksze (63,1%) iloœci wêgla zaimportowano z Rosji – ³¹cznie 1,5 mln ton. Przedmiotem
importu by³ g³ównie wêgiel energetyczny, który stanowi³ 96,9% (importu rosyjskiego wêgla
ogó³em).

Drugim co do wielkoœci importerem by³a Republika Czeska, z której zaimportowano
0,6 mln ton (25,8% importu wêgla ogó³em), przy czym by³ to przede wszystkim wêgiel koksowy
stanowi¹cy 92,1% importu wêgla ogó³em z tego kraju.

2005 r.

Import wêgla kamiennego wyniós³ 3,4 mln ton i by³ wy¿szy od importu w 2004 r. o 1,0 mln
ton. W 2005 r. po raz pierwszy w powojennej historii górnictwa wêgla kamiennego wielkoœæ
importu wêgla przekroczy³a 3,0 mln ton. Import wêgla energetycznego wyniós³ 2,5 mln ton
i wzrós³ w porównaniu do 2004 r. o 0,9 mln ton (o 53,1%), natomiast import wêgla koksowego
wyniós³ 0,9 mln ton , a jego wzrost wyniós³ 12,6% (97,5 tys. ton).

Wielkoœæ importowanego wêgla w poszczególnych miesi¹cach kszta³towa³a siê w granicach
od 215,2 tys. ton (maj) do 406,5 tys. ton (grudzieñ). W okresie lipiec–sierpieñ zaznaczy³a siê
tendencja wzrostowa, która ukszta³towana zosta³a rosn¹cym importem wêgla energetycznego
(dwukrotny wzrost), przy wzroœcie importu wêgla koksowego o 8,9%.

Porównuj¹c import w kolejnych miesi¹cach 2004 r. i 2005 r. nale¿y stwierdziæ, ¿e w ka¿dym
miesi¹cu 2005 r. import by³ wy¿szy od importu w analogicznych miesi¹cach 2004 r.

Zu¿ycie wêgla kamiennego w kraju w 2005 r.wynios³o 80 438,1 tys. ton (1 907,4 PJ), co
stanowi³o 48,9% ogó³u (3894,2 PJ) zu¿ycia energii pierwotnej w kraju. Import wêgla ka-
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miennego stanowi³ 5,6% w imporcie ogó³em energii pierwotnej oraz 4,2% w zu¿yciu krajowym
wêgla kamiennego.

W 2005 r. import wêgla kamiennego pochodzi³ g³ównie z Rosji. Z tego kraju zaimportowano
2,4 mln ton. Stanowi³o to 70,8% importu ogó³em. Udzia³ wêgla z Rosji w imporcie ogó³em,
w porównaniu do 2004 r., wzrós³ zatem o 7,7 punktu procentowego.

Z Rosji importowano g³ównie wêgiel energetyczny (2,3 mln ton). W odniesieniu do 2004 r.
nast¹pi³ znaczny (o 34,7%, tj. o 0,8 mln ton) wzrost importu rosyjskiego wêgla kamiennego.

Drugim co do wielkoœci importerem wêgla kamiennego w 2005 r. by³a Republika Czeska,
gdzie zakupiono na rynek polski 0,6 mln ton (96,5% stanowi³ wêgiel koksowy). Udzia³ importu
z Republiki Czeskiej w 2005 r. w imporcie ogó³em wyniós³ 17,2% (spadek w porównaniu do
2004 r. o 8,6 punktu procentowego).

2006 r.

Import wêgla kamiennego wyniós³ 5,2 mln ton i by³ wy¿szy ni¿ w 2005 r. o 1,8 mln ton
(o 55,2%). Import wêgla energetycznego wyniós³ 3,1 mln ton i wzrós³ w porównaniu do 2005 r.
o 0,6 mln ton (o 23,5%), natomiast import wêgla koksowego wyniós³ 2,1 mln ton (wzrós³
o 1,3 mln, tj. prawie 2,5-krotnie).

W poszczególnych miesi¹cach 2006 r. import wêgla kamiennego kszta³towa³ siê w gra-
nicach od 363,4 tys. ton (lipiec) do 497,6 tys. ton (grudzieñ). W okresie lipiec–grudzieñ import
mia³ tendencjê rosn¹c¹ (podobnie, jak w 2005 r.).

Import wêgla energetycznego w tym okresie wzrós³ o 40,4%, a import wêgla koksowego
o 32,6%. Porównuj¹c import w kolejnych miesi¹cach 2005 r. i 2006 r. nale¿y stwierdziæ, ¿e
w ka¿dym miesi¹cu 2006 r. import by³ wy¿szy od importu w analogicznych miesi¹cach 2005 r.

Zu¿ycie wêgla kamiennego w kraju w 2006 r.wynios³o 86 129,0 tys. ton (2031,8 PJ),
co stanowi³o 49,6% ogó³u (4096,2 PJ) zu¿ycia energii pierwotnej w kraju. Import wêgla
kamiennego stanowi³ 8,1% w imporcie ogó³em energii pierwotnej oraz 6,1% w zu¿yciu kra-
jowym wêgla kamiennego.

Podobnie jak rok wczeœniej, import wêgla kamiennego pochodzi³ g³ównie z Rosji. Z tego
kraju zaimportowano 3,3 mln ton (64,1% importu ogó³em). W porównaniu do udzia³u w 2005 r.,
udzia³ importu wêgla z Rosji uleg³ obni¿eniu o 6,7 punktu procentowego).

Podobnie jak poprzednio, z Rosji zaimportowano g³ównie wêgiel energetyczny – jego
wysokoœæ wynios³a 2,7 mln ton (wzrost w porównaniu do 2005 r. o 0,4 mln ton). Import wêgla
koksowego z Rosji wyniós³ 0,6mln ton i zwiêkszy³ siê ponad 8-krotnie w porównaniu do 2005 r.

Republika Czeska w 2006 r. by³a nadal drugim co do wielkoœci importerem wêgla ka-
miennego, z której zaimportowano 1,5 mln ton wêgla kamiennego. Udzia³ importu wêgla
z Republiki Czeskiej w imporcie ogó³em wyniós³ 28,7% (wzrost w porównaniu do 2005 r.
o 11,5 punktu procentowego).

Z Republiki Czeskiej importowano g³ównie wêgiel koksowy w iloœci 1,3 mln ton (ponad
2-krotny wzrost w porównaniu do 2005 r.).

2007 r.

Import wêgla kamiennego wyniós³ 5,8 mln ton i by³ wy¿szy ni¿ w 2006 r. o 0,6 mln ton
(o 10,6%). Import wêgla energetycznego wyniós³ 2,8 mln ton i w porównaniu do 2006 r. obni¿y³
siê o 0,3 mln ton (o 8,9%), natomiast import wêgla koksowego wyniós³ 3,0 mln ton (wzrost
o 0,8 mln ton, tj. 38,8%).
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Import wêgla kamiennego w poszczególnych miesi¹cach 2007 r. kszta³towa³ siê w granicach
od 422,9 tys. ton (lipiec) do 561,2 tys. ton (listopad). W okresie ca³ego roku mo¿na wyró¿niæ
dwa okresy:
� od stycznia do kwietnia – import ulega³ obni¿eniu,
� od sierpnia do listopada – nastêpowa³ wzrost importu.

W grudniu nast¹pi³ spadek importu wêgla kamiennego, do poziomu 0,5 mln ton, tj. poni¿ej
importu w pierwszym miesi¹cu roku.

Porównuj¹c import w kolejnych miesi¹cach 2006 r. i 2007 r. zauwa¿a siê, ¿e jedynie
w marcu i sierpniu 2007 r., import by³ ni¿szy od importu w analogicznych miesi¹cach 2006 r.
W pozosta³ych miesi¹cach import by³ wy¿szy.

Zu¿ycie wêgla kamiennego w kraju w 2007 r.wynios³o 85 398,3 tys. ton (2 022,1 PJ),
co stanowi³o 49,8% ogó³u (4 057,6 PJ) zu¿ycia energii pierwotnej w kraju. Import wêgla
kamiennego stanowi³ 9,3% w imporcie ogó³em energii pierwotnej oraz 6,8% w zu¿yciu kra-
jowym wêgla kamiennego.

Tak jak w latach poprzednich, najwiêksze iloœci wêgla zakupiono od rosyjskich pro-
ducentów (3,1 mln ton).Wêgiel importowany z Rosji stanowi³ 58,6% importu ogó³em (spadek
udzia³u w stosunku do poprzedniego roku o 5,5 punktu procentowego). Uwagê zwraca jednak
fakt, ¿e po raz pierwszy import wêgla z tego kraju by³ ni¿szy (o 8,7%) w stosunku do roku
poprzedniego.

Z Rosji zaimportowano g³ównie wêgiel energetyczny w wysokoœci 2,5 mln ton (spadek
w porównaniu do 2006 r. o 0,2 mln ton). Import wêgla koksowego z Rosji wyniós³ 0,6 mln ton
(spadek o 12,9%, tj. o 84,7 tys. ton).

Import wêgla z Republiki Czeskiej w 2007 r. wyniós³ 1,9 mln ton (36,7% importu ogó³em).
Przedmiotem importu, ju¿ tradycyjnie, by³ g³ównie wêgiel koksowy, który stanowi³ 97,8%
importu wêgla z Czech. W porównaniu do 2006 r. nast¹pi³ zarówno wzrost iloœci zaim-
portowanego wêgla z Czech (o 21,7%), jak i wzrost udzia³u w imporcie ogó³em (o 8 punktów
procentowych).

Najwiêkszym importerem wêgla kamiennego do Polski jest Rosja. W latach 2004–2007
import wêgla z tego kraju wzrós³ ponad dwukrotnie (z 1,5 mln ton w 2004 r. do 3,1 mln ton
w 2007 r.). Import wêgla koksowego wzrós³ 12-krotnie (z 47,4 tys. ton do 572,1 tys. ton),
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TABELA 5. Import wed³ug rodzaju wêgla kamiennego w latach 2004–2007

TABLE 5. The import according to the type of coal in 2004–2007

Lp. Wyszczególnienie 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r.

1. Wêgiel kamienny ogó³em [tys. ton] 2 399,7 3 363,0 5 217,7 5 771,5

2. – energetyczny 1 629,1 2 495,0 3 080,9 2 806,5

3. – koksowy 770,6 868,0 2 136,9 2 965,1

4. Udzia³ wêgla energetycznego [%] 67,9 74,2 59,0 48,6

5. Udzia³ wêgla koksowego [%] 32,1 25,8 41,0 51,4



a wêgla energetycznego o 69,3% (z 1,5 mln ton do 2,5 mln ton). Równoczeœnie nast¹pi³y zmiany
w strukturze importu rosyjskiego wêgla – o ile w 2004 r. wêgiel koksowy stanowi³ jedynie
3,1%.to w 2007 r. ju¿ 18,7%.

Nale¿y zauwa¿yæ jednak, ¿e od 2005 r. nastêpowa³ spadek udzia³u wêgla rosyjskiego
w imporcie ogó³em (z 70,8% do 58,6%), a tak¿e fakt, ¿e w 2007 r. po raz pierwszy od 2004 r.
nast¹pi³ spadek importu wêgla z Rosji (o 8,7%).

Drugi co do wielkoœci importer wêgla kamiennego do Polski, Republika Czeska, w latach
2004–2007 zwiêkszy³ import wêgla ponad 3,5-krotnie, g³ównie wêgla koksowego, z 0,6 mln ton
w 2004 r. do 1,9 mln ton w 2007 r.
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Rys. 4. Struktura importu wêgla kamiennego w latach 2004–2007

Fig. 4. The import structure of hard coal in 2004–2007

Rys. 5. Import wêgla kamiennego w poszczególnych miesi¹cach lat 2004–2007

Fig. 5. The hard coal import on monthly basis in 2004–2007



Spoœród pozosta³ych importerów znacz¹ce iloœci wêgla zaimportowano w latach 2004–2007
z Ukrainy (³¹cznie 698,8 tys. ton), Kazachstanu (³¹cznie 401,9 tys. ton) i Kolumbii (³¹cznie
360,8 tys. ton).
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Rys. 6. Import wêgla kamiennego a sprzeda¿ wêgla polskich producentów na rynku krajowym oraz krajowe zu¿ycie
wêgla kamiennego w latach 2004–2007

Fig. 6. The hard coal import as against the hard coal sale of the domestic producers and the consumption
on the home market

Rys. 7. Import wêgla kamiennego a ceny zbytu wêgla polskich producentów na na rynku krajowym
w latach 2004–2007

Fig. 7. The hard coal import as against the hard coal sale price of Polish producers on domestic
market in 2004–2007



Podsumowanie

Przedstawione zmiany i relacje zachodz¹ce w ostatnich latach w podstawowych elementach
dzia³alnoœci polskiego górnictwa wêgla kamiennego oraz zwiêkszaj¹cy siê import wêgla do
Polski pozwalaj¹ na sformu³owanie nastêpuj¹cych stwierdzeñ i wniosków koñcowych:
1. Spadek wydobycia, przy równoczesnym zmniejszaniu siê sprzeda¿y wêgla w kraju, do-

prowadzi³o do powstania warunków sprzyjaj¹cych importowi wêgla kamiennego do Polski;
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Rys. 8. Import a sprzeda¿ wêgla energetycznego polskich producentów na rynku krajowym w latach 2004–2007

Fig. 8. Hard coal import as against the steam coal sale of Polish producers on home market in 2004–2007

Rys. 9. Import a sprzeda¿ wêgla koksowego polskich producentów na rynku krajowym w latach 2004–2007

Fig. 9. The coking coal import as against the sale of Polish producers on home market in 2004–2007
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TABELA 6. Import wêgla kamiennego w latach 2004–2007 wed³ug kraju pochodzenia

TABLE 6. The hard coal import in 2004–2007 according to the country’s origin

Wyszczególnienie 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r.

Wêgiel kamienny ogó³em 2 399 697 3 362 995 5 217 748 5 771 541

– energetyczny 770 587 868 040 2 136 897 2 965 052

– koksowy 1 629 110 2 494 955 3 080 851 2 806 489

1. Z Rosji 1 513 591 2 380 237 3 345 050 3 055 018

– koksowy 47 394 77 395 656 791 572 053

– energetyczny 1 466 197 2 302 842 2 688 259 2 482 965

Udzia³ w imporcie ogó³em [%] 63,1 70,8 64,1 58,6

2. Z Republiki Czeskiej 619 889 578 384 1 497 769 1 914 193

– koksowy 570 749 557 881 1 347 846 1 871 848

– energetyczny 49 140 20 503 149 923 42 345

Udzia³ w imporcie ogó³em [%] 25,8 17,2 28,7 36,7

3. Z Kazachstanu 22 180 81 296 159 877 138 525

– koksowy 0 0 197 455

– energetyczny 22 180 81 296 159 680 138 070

Udzia³ w imporcie ogó³em [%] 0,9 2,4 3,1 2,7

4. Z Ukrainy 181 465 223 098 118 390 175 843

– koksowy 128 375 202 919 117 607 168 973

– energetyczny 53 090 20 179 783 6 870

Udzia³ w imporcie ogó³em [%] 7,6 6,6 2,3 3,4

5. Z Kolumbi 37 147 68 816 79 849 174 996

– koksowy 0 0 0 39 915

– energetyczny 37 147 68 816 79 849 135 081

Udzia³ w imporcie ogó³em [%] 1,5 2,0 1,5 3,4

6. Z Chin 1 541 5 298 9 863 5 780

– koksowy 1 541 5 298 9 863 5 780

– energetyczny 0 0 0 0

Udzia³ w imporcie ogó³em [%] 0,1 0,2 0,2 0,1

7. Z innych krajów 23 884 25 866 6 950 307 186

– koksowy 22 528 24 547 4 593 306 028

– energetyczny 1 356 1 319 2 357 1 158

Udzia³ w imporcie ogó³em [%] 1,0 0,8 0,1 5,9



2. Import wêgla kamiennego do Polski mia³ sta³¹ tendencjê wzrostow¹, przy czym w latach
2006–2007 wzrost jego by³ prawie dwukrotny. Dotyczy to w szczególnoœci wêgla kok-
sowego, którego ponad 6-krotny wzrost, przy równoczesny spadku importu wêgla energe-
tycznego, spowodowa³ w 2007 r. zmianê struktury importu (51,4% wêgla koksowego wobec
48,6% wêgla energetycznego).

3. Najwiêkszym importerem wêgla do Polski jest Rosja, z której import wêgla w latach
2004–2007 wzrós³ ponad dwukrotnie. Ekspansji rosyjskiego wêgla na rynki œwiatowe
sprzyjaj¹ g³ównie:
� stosowanie przez Rosjê skomplikowanego systemu kolejowych stawek frachtowych za

przewóz wêgla, które jednoznacznie sprzyjaj¹ rodzimemu górnictwu,
� niskie koszty pracy w rosyjskich kopalniach.

4. W bilansach energii pierwotnej [5], krajowe zu¿ycie wêgla kamiennego wzrasta od 82,8 mln
ton w 2004 r. do 85,4 mln ton w 2007 r. W tych latach udzia³ importu w krajowym zu¿yciu
wêgla kamiennego równie¿ wzrós³ – z oko³o 3% w 2004 r. do 7% w 2007 r.

5. W latach 2004–2007 import wêgla, mimo dynamicznego wzrostu, mia³ charakter uzupe³-
niaj¹cy w odniesieniu do sprzeda¿y wêgla polskich producentów na rynku krajowym.
Wydaje siê, ¿e g³ównym czynnikiem determinuj¹cym wzrost importu w latach 2006–2007
by³a nie tyle konkurencyjnoœæ wêgla importowanego, ile mo¿liwoœci wydobywcze polskich
kopalñ w porównaniu do krajowego zu¿ycia wêgla kamiennego. Obni¿aj¹ca siê sprzeda¿
wêgla w kraju, przy równoczesnym zmniejszaniu siê iloœci wêgla przeznaczonego na wywóz
i eksport (przy wzroœcie importu), wskazuj¹ na brak wêgla na rynku krajowym pod wzglê-
dem iloœciowym oraz jakoœciowym.

6. W 2008 r. import wêgla kamiennego nadal wzrasta. Tempo jego wzrostu mo¿e doprowadziæ
do sytuacji w której w ca³ym 2008 r. po raz pierwszy import przewy¿szy wywóz i eksport
wêgla kamiennego.

7. Tendencja zmniejszaj¹cej siê sprzeda¿y wêgla kamiennego przez polskie kopalnie na rynek
krajowy, przy wzroœcie zu¿ycia wêgla kamiennego w bilansie paliwowo energetycznym
Polski, staje siê istotnym zagro¿eniem zwi¹zanym z os³abianiem pozycji polskiego wêgla na
rynku krajowym szczególnie w pó³nocnej i wschodniej czêœci obszaru Polski. Utrzymy-
wanie siê tej sytuacji w d³u¿szym okresie mo¿e postawiæ polskie kopalnie w bardzo trudnej
sytuacji.
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Import of hard coal to Poland in 2004–2007
and its importance for home sale market of hard coal

Abstract

The key issues included in the article concern: hard coal production, sale at home market, sale price of
steam and coking coal (ex mine). The assessment of changes regarding the basic processes of mine
operation in a view of coal import increase, has been discussed in the article. The dependences among
reduction of hard coal production, hard coal sale on home market as against coal import increase,
have been shown in the article. Additionally, the major threats concerning the Polish coal market have
been also indicated.
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