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Produkcja wêgla koksowego w JSW S.A.

STRESZCZENIE. W referacie zaprezentowano najwa¿niejsze informacje o JSW SA oraz kierunki rozwoju
firmy i wielkoœæ planowanej produkcji wêgla w perspektywie do 2040 roku i dalszej. Przed-
stawiono wielkoœæ zasobów wêgla w z³o¿ach koncesyjnych spó³ki wed³ug stanu na 31.12.2008
roku oraz scharakteryzowano, najistotniejsze z punktu widzenia pozyskania, zasoby operatywne –
pod wzglêdem mi¹¿szoœci pok³adów, ich zasobnoœci jak te¿ typów wystêpuj¹cego wêgla.
Zaprezentowano plany inwestycje dotycz¹ce rozbudowy bazy wêglowej w kopalniach spó³ki
z uwzglêdnieniem z³ó¿ macierzystych oraz z³ó¿ rezerwowych.
W oparciu o posiadan¹ dokumentacjê geologiczn¹ oraz opracowania placówek naukowo-badaw-
czych (g³ównie AGH Kraków) dotycz¹ce z³ó¿ rezerwowych „Paw³owice 1” i „Bzie-Dêbina 1-
-Zachód” przedstawiono ocenê jakoœciow¹ znajduj¹cych siê tam zasobów wêgla ortokoksowego
jak te¿ prowadzone dzia³ania zmierzaj¹ce do ich udostêpnienia i zagospodarowania.
Opisano równie¿ bie¿¹c¹ dzia³alnoœæ handlow¹ spó³ki oraz wielkoœæ sprzeda¿y wêgla w okresie
ostatnich dwóch lat (lipiec 2007–lipiec 2009).

S£OWA KLUCZOWE: zasoby surowcowe, wêgiel koksowy, prognozowanie

Wprowadzenie

JSW SA prowadzi rozpoczêt¹ w latach dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego wieku restruktu-
ryzacjê oraz modernizacjê techniczno-organizacyjn¹. Spraw¹ kluczow¹ dla JSW SA jest
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utrzymanie odpowiedniego poziomu produkcji wêgla koksowego, daj¹cego szansê na op³acaln¹
sprzeda¿ oraz wypracowanie œrodków dla prowadzenia kosztownych przedsiêwziêæ inwesty-
cyjnych, których zasadniczym celem jest powiêkszenie bazy zasobowej o nowe z³o¿a, oraz
zejœcie z poziomem eksploatacji w kopalni Budryk poni¿ej 1000 m.

Efektywniejsze wykorzystanie bazy zasobowej w z³o¿ach macierzystych oraz obni¿enie
kosztów, osi¹gane jest poprzez ci¹g³e prowadzenie integracji techniczno-organizacyjnej kopalñ
Borynia, Jas-Mos i Zofiówka (w perspektywie do 2015 roku), a tak¿e eksploatacjê pok³adów
o mniejszej mi¹¿szoœci z zastosowaniem przydatnej tu techniki strugowej.

Przeznaczenie du¿ych œrodków inwestycyjnych na rozwój kopalni Budryk pozwoli siêgn¹æ
po bogate z³o¿a wêgla ortokoksowego na poziomach poni¿ej 1000 m oraz przeprowadziæ
niezbêdn¹ modernizacjê zak³adu przeróbczego, umo¿liwiaj¹c¹ wzbogacanie ca³oœci urobku
oraz zwiêkszenie produkcji wêgla koksowego.

1. Charakterystyka Jastrzêbskiej Spó³ki Wêglowej S.A.

JSW S.A. powsta³a 1.04.1993 r., a w jej sk³ad wchodzi³o wówczas 7 kopalñ wêgla kokso-
wego: Borynia, Jastrzêbie, Krupiñski, Morcinek, Moszczenica, Pniówek i Zofiówka. W latach
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TABELA 1. Charakterystyka kopalñ JSW

TABLE 1. Characteristic of JSW coal mines

Wyszczególnienie
KWK

Borynia
KWK

Budryk
KWK

Jas-Mos
KWK

Krupiñski
KWK

Pniówek
KWK

Zofiówka

Obszar górniczy (nazwa) Szeroka I
Ornonto-
wice I i II

Jastrzêbie I Suszec III
Krzy¿owice

III
Jastrzêbie

Górne

Powierzchnia [km2] 17,4 37,5 32,5 27,2 28,6 26,4*

Rozpoczêcie budowy kopalni 1962 1978 1955 1976 1969 1961

Zakoñczenie budowy kopalni 1971 1994 1962 1983 1974 1969

Wydobycie wêgla do 31.12.08 r. [mln t] 87,3 39,1 195,4 41,2 103,1 100

G³êbokoœæ eksploatacji [m] 830– 900 700– 1050 560– 990 720–870 740– 930 820– 940

Typ wêgla w z³o¿u 35.1–35.2 33–35.1 35.2–37.1 34.2 34.1–35.2 35.1–37.1

Zagro¿enie metanowe III kat. I–IV kat. IV kat. IV kat. IV kat. IV kat.

Zagro¿enie py³owe klasa B klasa B klasa B klasa B klasa B klasa B

Zagro¿enie t¹paniami – – I i III st. – – I, II, III st.

Aktualna zdolnoœæ wydobywcza [tys. ton/d] 7,5–8,0 12,0–13,0 7,5–8,0 8,5–9,0 12,0–13,0 8,5–9,0

Poziomy wentylacyjne 588 500; 1 050 380; 500 220 580 580; 705

Poziomy wydobywcze 838; 950 700; 900 660; 860 620; 820 830; 1 000 900

Poziomy rozbudowywane 950 1 050 – – 1 000 –

Nowe poziomy – 1 290 1 060 – – 1 080

Zatrudnienie (stan na 28.06.2009) 3 518 2 456 4152 2 567 5 190 3 920

¯ywotnoœæ kopalñ (lata) 14 70 13 8 28 33

* Wraz z obszarem górniczym „Bzie-Dêbina 2-Zachód”



1998–2000 zlikwidowano kopalniê Morcinek oraz Ruch Moszczenica (w utworzonej w 1994 r.
kopalni Jas-Mos), natomiast w styczniu 2008 r. w strukturê organizacyjn¹ spó³ki w³¹czono
kopalniê Budryk. Obecnie spó³kê tworzy 6 kopalñ wêgla koksowego oraz utworzony w roku
1995 Zak³ad Logistyki Materia³owej (ZLM).

Podstawowym przedmiotem dzia³alnoœci JSW S.A. jest wydobycie i przetwarzanie (wzbo-
gacanie) wêgla kamiennego oraz obrót tym produktem, jak te¿ wydobywanie i zagospo-
darowywanie kopaliny towarzysz¹cej – metanu.

Zak³ady Spó³ki zlokalizowane s¹ w po³udniowo-zachodniej czêœci Górnoœl¹skiego Zag³êbia
Wêglowego (GZW) – na terenie powiatów Jastrzêbie Zdrój i ¯ory , gmin: Œwierklany, Mszana,
Paw³owice, Suszec, Ornontowice, Czerwionka-Leszczyny oraz miast: Orzesze, Miko³ów,
Knurów.

Mapa przedstawia granice obszarów górniczych kopalñ spó³ki na tle wymienionych gmin,
miast i powiatów.

171



Charakterystykê kopalñ – zak³adów górniczych wchodz¹cych w sk³ad JSW SA prezentuje
tabela 1.

Struktura organizacyjna kopalñ odpowiada wymogom przepisów dotycz¹cych prowadzenia
ruchu zak³adów górniczych, natomiast struktura Biura Zarz¹du i ZLM – okreœlona jest Uchwa-
³ami Zarz¹du Spó³ki i dostosowana do zakresu realizowanych dzia³añ.

2. Baza zasobowa wêgla

(wed³ug operatów ewidencyjnych zasobów) –

stan na 31.12.2008 r.

Wielkoœæ zasobów w z³o¿ach koncesyjnych kopalñ JSW S.A., charakterystykê zasobów
operatywnych w zale¿noœci od mi¹¿szoœci pok³adów oraz zbiorcze zestawienie zasobów ope-
ratywnych ze wzglêdu na typy wêgla zestawiono w tabelach 2–4.

Wykresy na rysunkach 1 i 2 przedstawiaj¹ wielkoœæ i strukturê jakoœciow¹ zasobów opera-
tywnych wêgla w JSW S.A.
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TABELA 2. Wielkoœæ zasobów w z³o¿ach koncesyjnych kopalñ JSW

TABLE 2. Coal resources in concession fields of JSW coal mine

Kopalnia

Zasoby bilansowe [tys. ton] Zasoby przemys³owe [tys. ton] Zasoby operatywne [tys. ton]
Zasoby

geologiczne
[tys. ton]

poza
filarami

w
filarach

razem
poza

filarami
w

filarach
razem

poza
filarami

w w
filarach

razem

Borynia 234 189 93 387 327 576 51 784 304 52 088 32 271 195 32 466 386 930

Budryk 715 676 142 870 858 546 361 076 8 151 369 227 238 965 5 447 244 412 1 068 546

Jas-Mos 116 045 115 204 231 249 51 137 19 246 70 383 24 437 7 877 32 314 258 386

Krupiñski 156 253 15 645 171 898 38 043 – 38 043 24 099 – 24 099 508 397

Pniówek 193 243 87 572 280 815 135 779 – 135 779 87 786 – 87 786 754 460

Zofiówka 206 858 190 235 397 093 113 622 1 821 115 443 77 612 1 240 78 852 439 966

Bzie Dêbina 2-
-Zachód*

241 442 15 851 257 293 51 838 – 51 838 29 444 – 29 444 304 092

JSW S.A. 1 863 706 660 764 2 524 470 803 279 29 522 832 801 514 614 14 759 529 373 3 720 777

* Dla z³o¿a Bzie Dêbina 2-Zachód: zasoby przemys³owe i operatywne, wed³ug PZZ do g³êbokoœci 1180 m, do 2042 r.
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TABELA 3. Zestawienie zasobów operatywnych kopalñ JSW S.A. w zale¿noœci od mi¹¿szoœci pok³adów

TABLE 3. Specification of operative resources in relation to coal bed thickness

Kopalnia

Mi¹¿szoœæ pok³adów [m]

1,01–1,20 1,21–1,50 1,51–2,00 2,01–3,00 3,01–4,50 powy¿ej 4,50

tys. ton % tys. ton % tys. ton % tys. ton % tys. ton % tys. ton %

Borynia 893 2,8 1 428 4,4 4 872 15,0 16 234 50,0 7 185 22,1 1 812 5,6

Budryk 12 700 5,2 74 670 30,6 76 351 31,2 43 523 17,8 37 063 15,2 – –

Jas-Mos 157 0,5 1 334 4,1 3689 11,4 5 461 16,9 9 952 30,8 11 715 36,3

Krupiñski 3 683 15,3 5 477 22,7 8 142 33,8 6 797 28,2 – – – –

Pniówek 1 011 1,2 16 261 18,5 36 178 41,2 22 571 25,7 – – 11 765 13,4

Zofiówka 914 1,2 6 540 8,3 11 502 14,6 27 034 34,3 24 747 31,4 8 115 10,3

Bzie Dêbina 2-

-Zachód
934 3,2 11 041 37,5 14 045 47,7 3 424 11,6 – – – –

JSW S.A. 20 292 3,8 116 751 22,1 154 779 29,2 125 044 23,6 78 947 14,9 33 407 6,3

TABELA 4. Zestawienie zasobów operatywnych kopalñ JSW w zale¿noœci od typu wêgla

TABLE 4. Specification of operative resources in relation to coal types

Kopalnia

Typ wêgla

32.2 33 34.1 34.2 35.1 35.2A 35.2B 36–37.2

tys. ton % tys. ton % tys. ton % tys. ton % tys. ton % tys. ton % tys. ton % tys. ton %

Borynia – – – – – 761 2,3 5 712 17,6 14 443 44,5 8 889 27,4 2 661 8,2

Budryk 741 0,3 1 797 0,7 – – 118 301 48,4 115 514 47,3 8 059 3,3 – – – –

Jas-Mos – – – – – – – – 265 0,8 10 745 33,3 10 942 33,9 10 362 32,1

Krupiñski 2 051 8,5 3 117 12,9 4 323 17,9 14 324 59,4 284 1,2 – – – – – –

Pniówek – – – – 634 0,7 2 888 3,3 34 928 39,8 35 976 41,0 13 360 15,2 – –

Zofiówka – – – – – – – – 1 590 2,0 45 965 58,3 12 254 15,5 19 043 24,2

Bzie Dêbina 2-

-Zachód
– – – – – – 585 2,0 25 933 88,1 – – 2 926 9,9 – –

Ogó³em 2 792 0,5 4 914 0,9 4 957 0,9 136 859 25,9 184 226 34,8 115 188 21,8 48 371 9,2 32 066 6,1



Wysoki stopieñ jednorodnoœci zasobów pod wzglêdem jakoœci wêgla, daje mo¿liwoœæ
optymalnego dostosowania technologii procesów wzbogacania urobku i uzyskanie w efekcie
korzystnych parametrów jakoœciowych wêgla handlowego.

Wielkoœæ udokumentowanych zasobów operatywnych w z³o¿ach kopalñ Zofiówka i Pniówek
daje mo¿liwoœæ dalszej eksploatacji w z³o¿ach macierzystych tych kopalñ na wiêkszych g³êbo-
koœciach. Rozbudowa tych dwóch zak³adów górniczych, poprzez udostêpnienie i zagospo-
darowanie zasobów w nowych, s¹siaduj¹cych z kopalniami z³o¿ach: „Bzie-Dêbina 1-Zachód”
i „Paw³owice 1” oraz zasobnoœæ z³o¿a kopalni Budryk wskazuj¹, ¿e perspektywy funkcjo-
nowania Spó³ki nale¿y oprzeæ na tych trzech kopalniach.
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Rys. 2. Struktura zasobów operatywnych JSW

Fig. 2. Quality structure of operative resources of JSW

Rys. 1. Wielkoœæ zasobów operatywnych w JSW

Fig. 1. Operative resources volume of JSW



3. Zwiêkszenie bazy zasobowej

w z³o¿ach koncesyjnych kopalñ

Dzia³ania inwestycyjne Jastrzêbskiej Spó³ki Wêglowej S.A. zmierzaj¹ce do wzrostu bazy
zasobowej sprowadzaj¹ siê do nastêpuj¹cych dzia³añ:
� udostêpnienie i eksploatacja zasobów zalegaj¹cych na wiêkszych g³êbokoœciach:

� kopalnia Borynia – budowa poziomu 950 m z zasobami 30,1 mln ton,
� kopalnia Jas-Mos – budowa poziomu 800 m z zasobami 17,2 mln ton,
� kopalnia Pniówek – budowa poziomu 1 000 m z zasobami 63,5 mln ton,
� kopalnia Zofiówka – budowa poziomu 1080 m z zasobami 57,3 mln ton;

� eksploatacja zasobów zalegaj¹cych w pok³adach o niskiej mi¹¿szoœci z wykorzystaniem
techniki strugowej (26,9 mln t zasobów operatywnych w pok³adach o mi¹¿szoœci 1–1,5 m –
w KWK Pniówek 18,6 mln t i KWK Zofiówka 8,3 mln t);

� eksploatacja zasobów zalegaj¹cych w parcelach pok³adów o niewielkich zasobach i niere-
gularnych kszta³tach (tzw. resztki), g³ównie w kopalniach Borynia, Jas-Mos i Zofiówka. S¹
mo¿liwoœci podjêcia eksploatacji zasobów zalegaj¹cych w odosobnionych niewielkich
parcelach pok³adów oraz filarach o ³¹cznych zasobach 16,3 mln ton z zastosowaniem
systemów krótkofrontowych;

� techniczna i organizacyjna integracja s¹siednich kopalñ Borynia, Jas-Mos i Zofiówka
polegaj¹ca na po³¹czeniu zak³adów górniczych, co umo¿liwi miêdzy innymi:
� wyd³u¿enie okresu dzia³alnoœci górniczej w kopalniach Borynia i Jas-Mos,
� podjêcie eksploatacji zasobów w filarach ochronnych i granicznych
� znaczne ograniczenie kosztów produkcji.
Wielkoœæ zasobów z uwzglêdnieniem udostêpnienia i zagospodarowania nowych z³ó¿

przedstawiono na rysunku 3.
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Rys. 3. Wielkoœæ zasobów z uwzglêdnieniem udostêpnienia i zagospodarowania nowych z³ó¿

Fig. 3. The volume of resources including the sharing and development of new deposits



4. Jakoœæ zasobów wêgla w z³o¿ach macierzystych kopalñ

JSW S.A. w latach 2010–2015

Kopalnia Borynia – wêgiel typu 35.2A o wzrastaj¹cym stopniu uwêglenia i bardzo dobrych
parametrach koksotwórczych oraz du¿ej czystoœci. Bêdzie podstawowym sk³adnikiem mie-
szanki do produkcji wysokiej jakoœci koksu metalurgicznego.

Kopalnia Jas-Mos – wêgiel wysokouwêglony typu 35.2B o zawartoœci czêœci lotnych oko³o
20% i Ro~1,4. Ze wzglêdu na malej¹ce zasoby, przewiduje siê zakoñczenie eksploatacji
w kopalni w latach 2020–2025. Od 2013 roku oko³o po³owy wydobycia kopalni (4 tys. ton/d)
z poziomu wydobywczego (600–800 m) kierowana bêdzie do³em do kopalni Zofiówka.

Kopalnia Budryk – wêgiel ni¿ej uwêglony typu 34.2 o systematycznie rosn¹cej jakoœci,
szczególnie w zakresie w³aœciwoœci koksotworczych. W zwi¹zku z udostêpnieniem do wydo-
bycia poziomu eksploatacji 1050m a w dalszych latach poziomów 1150 m i 1 290 m, od roku
2014 planowane jest wydzielanie z produkcji wêgla ortokoksowego typu 35.1.

Kopalnia Zofiówka – wêgiel wysokouwêglony na pograniczu typów 35.2A i 35.2B wydo-
bywany jest z pola macierzystego kopalni. Od 2010 roku wêgiel z zasobów poziomu 950
kopalni Borynia kierowany bêdzie do³em do kopalni Zofiówka.

Kopalnia Pniówek – wêgiel œredniouwêglony typu 35.1 o dobrej czystoœci podstawowej
i w³aœciwoœciach koksotwórczych. Wydobycie z pola macierzystego oraz z pola „Paw³owice 1”
zapewni wysoki poziom poda¿y rzêdu 15 tys. ton/d.

Kopalnia Krupiñski – wêgiel ni¿ej uwêglony typu 34.2 o rosn¹cej jakoœci, szczególnie
w zakresie w³aœciwoœci koksotwórczych. Kopalnia prawdopodobnie zakoñczy wydobycie do
2015 roku.

5. Prognoza jakoœci wêgla w z³o¿ach rezerwowych „Paw³owice 1”

1. Zasoby i eksploatacja:
� uruchomienie eksploatacji pola – rok 2012,
� zakoñczenie eksploatacji pola – rok 2055,
� maksymalna zdolnoœæ wydobywcza – 7,0–7,5 tys. ton/d (w latach 2025–2052),
� przewidywana iloœæ wêgla do wybrania – 59,9 mln ton.
2. Badania jakoœci z³o¿a :
� 20 otworów z powierzchni o ró¿nej g³êbokoœci (wiêkszoœæ oko³o 1 500 m),
� odleg³oœæ pomiêdzy otworami – œrednio oko³o 1 000 m,
� na podstawie posiadanych danych dokonano oceny jakoœci z³o¿a wed³ug typów wêgla:

� typ 34.2 – 13,1 mln ton zasobów (22% ca³oœci),
� typ 35 – 46,8 mln ton zasobów (78% ca³oœci).
Podzia³ ten ma charakter orientacyjny z uwagi na ró¿nice miêdzy danymi z otworów
badawczych a przebiegami granic poszczególnych parcel zasobowych wed³ug typu
wêgla.
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� wêgiel typu 34.2 wystêpuje w zalegaj¹cych p³ycej pok³adach 356, 357 i 358 oraz fragmenta-
rycznie w pok³adach 359 i 361. Wraz ze wzrostem g³êbokoœci zalegania, roœnie stopieñ
uwêglenia, a udzia³ wêgla typu 34.2 maleje a¿ do ca³kowitego zaniku. Od pok³adu 360/1
wêgiel 34.2 nie jest przewidywany w eksploatacji. Po roku 2039 wydobycie z pola „Paw³o-
wice 1” bêdzie zawiera³o wy³¹cznie wêgiel ortokoksowy. Poniewa¿ w zasobach pola macie-
rzystego kopalni Pniówek a¿ 97% stanowi¹ wêgle typu 35, najwy¿szy udzia³ wêgla typu 34.2
z pola „Paw³owice 1” w wydobyciu kopalni wyniesie oko³o 25% (i wyst¹pi w roku 2031), lecz
nie powinno to mieæ istotnego znaczenia dla koñcowej oceny produktu handlowego kopalni.
Po³¹czenie produkcji kopalni Pniówek, dysponuj¹cej wêglem o rosn¹cym stopniu uwêglenia

i jakoœci na pograniczu typów 35.1 i 35.2A, z wêglem ze z³o¿a „Paw³owice 1”, pozwoli na
uzyskanie mieszanki wêgla ortokoksowego œredniouwêglonego o wysokiej czystoœci podsta-
wowej i dobrych w³aœciwoœciach koksotwórczych.

6. Prognoza jakoœci wêgla w z³o¿ach rezerwowych

„Bzie Dêbina 1-Zachód”

1. Zasoby i eksploatacja :
� uruchomienie eksploatacji pola – rok 2018,
� zdolnoœæ wydobywcza 6,5 tys. t/d – lata 2021–2027,
� zdolnoœæ wydobywcza docelowa – 12 tys. ton/d (od roku 2030),
� ³¹czna zdolnoœæ wydobywcza kopalni Zofiówka – 17 tys. ton/d (lata 2017–2042),
� eksploatacja w oparciu o poziom wydobywczy 1 110 m, a w dalszej perspektywie po roku

2040 (2045) w oparciu o poziom wydobywczy 1 300 m.
2. Jakoœæ z³o¿a „Bzie-Dêbina 1-Zachód”
� przewidziane do eksploatacji pok³ady: 362, 363, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408,409,

410,412 i 413 to w zdecydowanej mierze wêgiel ortokoksowy nale¿¹cy do warstw górno
i dolnorudzkich za wyj¹tkiem dwóch pok³adów orzeskich grupy 300.
Charakterystykê zasobów z³o¿a przedstawiono w tabeli 5.
Ocenia siê, ¿e wystêpuj¹ca w pocz¹tkowym okresie eksploatacji z³o¿a domieszka wêgla

typu 34.2, (w³aœciwie tylko z jednej partii w pok³adzie 363/1) nie wp³ynie na pogorszenie
parametrów produktu handlowego kopalni. Nale¿y mieæ œwiadomoœæ, i¿ wêgiel z kopalni
Zofiówka, pochodz¹cy z pola macierzystego kopalni, jak te¿ od 2010 r. z kopalñ Borynia i od
2013 r. z kopalni Jas-Mos, a po roku 2018 tak¿e z eksploatowanego z³o¿a „Bzie-Dêbina
1-Zachód”, bêdzie mieszanin¹ zró¿nicowanego wêgla o typach od 34.2 do 35.2B z niewielk¹
domieszk¹ wêgla semikoksowego. Dominuj¹cy bêdzie jednak udzia³ wêgla ortokoksowego.

7. Perspektywy produkcji wêgla w JSW S.A.

Wariantow¹ prognozê kszta³towania siê produkcji wêgla w JSW S.A. w latach 2009–2025
wraz z perspektyw¹ do 2070 roku ilustruj¹ wykresy na rysunkach 4 i 5. Prognoza uwzglêdnia
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TABELA 5. Charakterystyka zasobów z³o¿a

TABLE 5. Characteristics of resource deposits

Lp. Pok³ad Typ wêgla
Zasoby [tys. ton]

geologiczne bilansowe

1. 362/1, 362/2, 363/1 34.2, 35.1 39 246 36 443

2. 401 35.1 17 255 15 606

3. 402/1 33, 34.2, 35.1 15 209 11 665

4. 403/1, 403/2 34.2, 35.1 46 028 44 211

5. 404/1 35.1, 35.2A, 35.2B 8 856 8 068

6. 404/2, 404/3 35.1 46 722 38 605

7. 404/4 32.2, 34.2, 35.1 19 396 13 046

8. 405/1 32.1, 35.1 47 941 46 274

9. 405/2 35.1 13 280 8 688

10. 406/1 ³g+³d i 406/1 ³g 33, 35.1, 35.2A, 35.2B 49 285 49 285

11. 406/1 ³d 35.1, 35.2A 9 950 6 912

12. 406/2 33, 35.1, 35.2B 14 024 9 741

13. 407/1 35.1, 35.2A, 35.2B 40 398 36 589

14. 407/2, 407/3, 408/1, 409/4 34.2, 35.1, 35.2A, 35.2B 113 667 91 972

15.
409/5, 410, 411/1, 412³g,
412 ³g+³d i 412 ³d, 413/2

35.1, 35.2A, 35.2B 134 870 120 355

Rys. 4. Prognoza produkcji uwzglêdniaj¹ca wykorzystanie bazy zasobowej kopalñ czynnych

Fig. 4. Production forecast in case of the use of active mines’ resources



wykorzystanie istniej¹cej i rozbudowywanej bazy zasobowej kopalñ czynnych oraz bazy zaso-
bowej z pól rezerwowych.

8. Wielkoœæ sprzeda¿y JSW S.A. wêgla koksowego i wêgla

do celów energetycznych w okresie

lipiec 2007–lipiec 2009

W 2007 r. we wszystkich regionach œwiata zanotowano dynamiczny wzrost zapotrze-
bowania na wyroby ze stali, a tym samym wzrost popytu na wêgiel koksowy.

Mimo dobrej koniunktury i rosn¹cego zapotrzebowania na wêgiel na rynku krajowym,
JSW S.A. zanotowa³a obni¿enie produkcji wêgla spowodowane kumulacj¹ nieprzewidywal-
nych czynników natury geologiczno-górniczej oraz wyst¹pieniem niespodziewanych zdarzeñ
wynikaj¹cych z zagro¿eñ naturalnych. W efekcie, w roku 2007 ³¹czna sprzeda¿ spó³ki zmala³a
o oko³o 1,7 mln ton w porównaniu do 2006 roku, tj. z poziomu 11,4 mln do 9,7 mln ton.

Utrzymuj¹ca siê do po³owy 2008 r. koniunktura na rynku wyrobów hutniczych deter-
minowa³a wysoki popyt na wêgiel koksowy, jednak ju¿ w trzecim kwartale sytuacja na rynku
zmieni³a siê diametralnie. Pierwsze symptomy recesji w gospodarce œwiatowej spowodowa³y,
¿e popyt na stal zmala³ znacznie poni¿ej poziomów dotychczas osi¹ganych, a koncerny hutnicze
w celu zahamowania spadku cen wyrobów stalowych ograniczy³y produkcjê niemal¿e z dnia
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Rys. 5. Prognoza produkcji z uwzglêdnieniem wykorzystania bazy zasobowej kopalñ czynnych oraz bazy
zasobowej nowych z³ó¿

Fig. 5. Production forecast in case of the use of active mines’ resources and new deposits



na dzieñ. Aby zapobiec gromadzeniu zbyt du¿ych zapasów koksu, równie¿ koksownie obni-
¿y³y swoj¹ produkcjê, co doprowadzi³o do gwa³townego ograniczenia zamówieñ na wêgiel
koksowy.

W zwi¹zku z tym, ¿e okres trwania dekoniunktury na rynku wêgla koksowego by³ trudny do
przewidzenia, w planowaniu poziomu sprzeda¿y przyjêto zasadê wariantowoœci dostaw, z mo¿-
liwoœci¹ zmian kierunków sprzeda¿y w zale¿noœci od rozwijaj¹cej siê sytuacji na rynku pro-
dukcji koksu. Uwzglêdniaj¹c zwiêkszony popyt na wêgiel energetyczny, przy wykorzystaniu
istniej¹cych mo¿liwoœci podjêto decyzjê o zwiêkszeniu produkcji wêgla do celów energe-
tycznych. Decyzja ta podyktowana by³a koniecznoœci¹ uzyskania jak najwiêkszych przychodów
ze sprzeda¿y oraz ograniczaniem wzrostu zapasów na zwa³owiskach kopalñ JSW S.A.

Zaoferowano do sprzeda¿y wysokoenergetyczne klasy wêgla o wartoœci opa³owej 24–
–26 MJ/kg. Poszerzono ofertê produkcyjn¹ Spó³ki dla realizacji sprzeda¿y wêgla sortymento-
wego oraz deputatów pracowniczych (rezygnuj¹c z zakupu wêgla energetycznego z KW S.A.),
zwiêkszono produkcjê sortymentów: niesort, orzech, groszek i mu³ o blisko 100 tys. ton
w stosunku do 2008 r.

Na prze³omie II i III kwarta³u 2009 roku odnotowano pierwsze symptomy poprawy sytuacji
na rynku wyrobów hutniczych. Reaguj¹c na zwiêkszone zapotrzebowanie na wêgiel koksowy,
JSW S.A. obecnie zwiêksza systematycznie produkcjê tego typu wêgla. Do czasu ustabili-
zowania siê sytuacji na rynku stalowo-koksowym spó³ka bêdzie nadal utrzymywaæ produkcjê
wêgla do celów energetycznych.

Zmianê poziomu miesiêcznej sprzeda¿y wêgla koksowego oraz wêgla do celów energe-
tycznych w okresie od lipca 2007 do lipca 2009 roku przedstawia wykres na rysunku 6.
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Rys. 6. Zmiana struktury sprzeda¿y wêgla koksowego i wêgla do celów energetycznych
WK – sprzeda¿ wêgla koksowego, DCE – sprzeda¿ wêgla do celów energetycznych

Fig. 6. Sales structure of coking coal and coal for energy purposes



Podsumowanie

JSW S.A. jest najwiêkszym w Europie producentem najwy¿szej jakoœci wêgla koksowego
do produkcji koksu hutniczego. Powi¹zania surowcowe producentów wêgla koksowego, koksu
i przemys³u stalowego powoduj¹, ¿e zachodz¹ce zmiany w którymkolwiek sektorze przek³adaj¹
siê bezpoœrednio na wszystkich wspó³uczestników rynku. Przyk³adem na to jest kryzys na rynku
stalowo-koksowym w latach 2008–2009. Dobre perspektywy na rynku stali maj¹ bezpo-
œrednie prze³o¿enie na dynamikê i op³acalnoœæ sprzeda¿y podstawowego produktu handlowego
JSW S.A.

Bie¿¹ca dzia³alnoœæ i rozwój Jastrzêbskiej Spó³ki Wêglowej S.A., jako licz¹cego siê na
rynku producenta wysokiej jakoœci wêgla koksowego, ma du¿e znaczenie dla gospodarki
pañstwa, dlatego te¿ JSW S.A. zamierza rozwijaæ siê, realizuj¹c przedsiêwziêcia w zakresie
wykorzystania i zwiêkszenia bazy zasobowej, zarówno w obrêbie obszarów macierzystych jak
i nowych z³ó¿. Umo¿liwi to funkcjonowanie spó³ki w wieloletniej perspektywie, pozwoli na
maksymalizacjê produkcji wêgla koksowego przy jednoczesnym ograniczaniu do niezbêdnego
minimum produkcji wêgla do celów energetycznych.

Uruchomienie pól rezerwowych „Paw³owice 1” i „Bzie-Dêbina 1-Zachód” przy wykorzy-
staniu infrastruktury kop. Pniówek i Zofiówka jest gwarancj¹ zwiêkszenia poda¿y dobrej
jakoœci wêgla ortokoksowego w d³u¿szej perspektywie czasowej.

Dziêki realizacji za³o¿onych celów region jastrzêbski pozostanie zapleczem surowcowym
dla krajowego sektora koksowniczego, co pozwoli na utrzymanie produkcji najwy¿szej jakoœci
koksu hutniczego w oparciu o krajowe zasoby wêgla.

Ambitne dzia³ania inwestycyjne dla rozszerzenia bazy zasobowej i radykalnej przebudowy
Spó³ki, uwzglêdnione w opracowanej strategii jej funkcjonowania do roku 2015 oraz w dalszej
perspektywie uzale¿nione s¹ od uwarunkowañ nie tylko wewnêtrznych ale i zewnêtrznych,
w tym w szczególnoœci zwi¹zanych z op³acalnoœci¹ sprzeda¿y produkowanego wêgla.

Referat opracowano na podstawie niepublikowanych dokumentów wewnêtrznych Jastrzêbskiej Spó³ki

Wêglowej S.A.

Jaros³aw ZAGÓROWSKI, Grzegorz CZORNIK, Stanis³aw ZIOMBER

Coking coal production in JSW S.A.

Abstract

Paper presents the most important information on JSW Coal Company including trends of Company
development and coal production forecast until 2040 and forward.
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Coal resources in concession fields as of 31.12.2008 have been presented and operative resources – the
most significant ones from the viewpoint of extraction – have been characterized: according to thickness
of stratum, the volume and quality-type of coal.

Investment plans related to coal base development in Company’s mines taking into account both
parent and reserve deposits

Basing on Company’s geological documentation of reserve deposits “Paw³owice 1" and ”Bzie-
-Dêbina 1-West" and studies of scientific and research institutions (mainly AGH Krakow), a qualitative
assessment of ortho-coking coal reserves as well as activities undertaken to first driving them have been
presented.

Current Company’s trade activity and volume of coal sales during last two years (July 2007–
–July 2009) have been described.
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