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Pozycja wêgla w energetyce

STRESZCZENIE. W artykule omówiono pozycjê wêgla w energetyce. Podkreœlono, ¿e wêgiel pomimo
najwiêkszej emisyjnoœci ze wszystkich kopalnych surowców energetycznych, wykazuje wy-
raŸn¹ tendencjê do wzrostu popytu, zw³aszcza w Chinach, Indonezji, Indiach, Korei P³d., jak
równie¿ w szeregu krajach rozwijaj¹cych siê. Wa¿nym atutem wêgla jako paliwa o znaczeniu
globalnym s¹ jego bardzo du¿e zasoby, rozmieszczone prawie we wszystkich regionach
geograficznych œwiata. W³aœnie ze wzglêdu na wielkoœæ zasobów wêgla w polskiej energetyce
jest istotnym elementem bezpieczeñstwa energetycznego. Zwrócono równie¿ uwagê, ¿e
zmiana udzia³u wêgla w strukturze paliw – a w szczególnoœci w elektroenergetyce – w szeregu
krajach, w tym równie¿ w Polsce, wymagaæ bêdzie czasu i nak³adów finansowych na
modernizacjê i budowê nowych jednostek wytwórczych. Podkreœlono, ¿e obecnie wêgiel
oprócz energetycznego wykorzystania jest tak¿e cennym surowcem dla niektórych tech-
nologii chemicznych i technologii materia³owych.
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Pozycja wêgla w energetyce

Dalszy rozwój œwiata, a szczególnie krajów rozwijaj¹cych siê, nie obejdzie siê bez
wyraŸnego zwiêkszenia poda¿y energii. Pojawiaj¹ce siê czasem pogl¹dy, ¿e oszczêdnoœæ
energii, która mo¿e byæ pozyskana w krajach uprzemys³owionych, jest w stanie pokryæ
popyt na energiê krajów rozwijaj¹cych siê, jest iluzj¹. By³oby bardzo dobrze, gdyby dziêki
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zaoszczêdzonej energii móg³ siê rozwijaæ œwiat uprzemys³owiony. Wydaje siê to jednak
nierealne w œwietle dotychczasowych rezultatów ró¿nych programów oszczêdnoœciowych.

Œwiat coraz bardziej staje siê energoch³onny wbrew ekologicznym wymogom. Niektóre
pogl¹dy g³osz¹ stosunkowo bliski koniec wykorzystywania wêgla w energetyce. Jednak
wêgiel stale utrzymuje stosunkowo wysoki udzia³ w energetyce œwiatowej, pomimo du¿ej
emisyjnoœci tego paliwa (tab. 1).

Analogiczne pogl¹dy na temat koniecznoœci odchodzenia od tego paliwa pojawiaj¹ siê
tak¿e w Polsce i to równie¿ w œrodowiskach, które powinny mieæ rozeznanie w realiach
polskiej energetyki. Wêgiel w polskiej energetyce jest istotnym elementem bezpieczeñstwa
energetycznego. Polska ma w³asne zasoby wêgla kamiennego i brunatnego i powinna dbaæ
o racjonaln¹ gospodarkê tymi zasobami.

W przesz³oœci wêgiel umo¿liwia³ pozyskanie energii dla rozwoju cywilizacji. Czêsto by³
jedynym Ÿród³em pozyskania energii. Jego udzia³ w œwiatowej energetyce umo¿liwi³ rozwój
przemys³u w XVIII i XIX wieku na skalê wczeœniej niespotykan¹. Przejœcie od drewna
i torfu do wêgla stworzy³o now¹ jakoœæ nie tylko w energetyce, ale tak¿e w szeroko
rozumianym przemyœle. Wokó³ obszarów górniczych w czasie rewolucji przemys³owej
powstawa³y oœrodki miejsko-przemys³owe.

Wynalezienie maszyny parowej umo¿liwi³o now¹ jakoœæ transportu nie tylko w postaci
kolei, ale tak¿e w formie du¿ych statków oceanicznych. W³aœnie dziêki maszynie parowej
transport umo¿liwi³ szybki – jak na ówczesne czasy – transfer wynalazków, co by³o
podstaw¹ dla rozwoju techniki i technologii.

Szybka dynamika rozwoju zastosowania maszyny parowej w ró¿nych dziedzinach,
a zw³aszcza w kolejnictwie i hutnictwie, a tak¿e wykorzystanie wêgla w szeroko rozu-
mianym ciep³ownictwie, stwarza³y coraz wiêkszy popyt na ten surowiec. Powstawa³y nie
tylko pojedyncze kopalnie, ale równie¿ ca³e zag³êbia wêglowe.

W drugiej po³owie XIX wieku pojawia siê w energetyce ropa naftowa i znajduje
zastosowanie w silnikach spalinowych. By³ to nastêpny impuls do rozwoju energetyki
w bardziej szlachetnej formie. Obok silnika spalinowego opartego na ropie naftowej, a tak¿e
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TABELA 1. Zu¿ycie kopalnych surowców energetycznych i ich struktura w latach 1989, 2000, 2009

TABLE 1. Global consumption of fossil fuels and its structure in the years 1989, 2000 and 2009

Surowce
1989 2000 2009

2009/1989
Mtoe % Mtoe % Mtoe %

Wêgiel 2 271,5 29,2 2 337,6 25,2 3 278,3 29,4 144,3

Ropa 3 087,4 39,7 3 562,1 38,5 3 882,1 34,8 125,7

Gaz 1 738,4 22,3 2 175,5 23,5 2 653,1 23,8 169,5

Energia j¹drowa 502,3 6,5 584,3 6,3 610,5 5,4 121,5

Hydroenergia 182,4 2,3 600,1 6,5 740,3 6,6 405,8

£¹cznie 7 781,8 100,0 9 259,6 100,0 11 164,3 100,0 143,4



wykorzystania gazu ziemnego w ciep³ownictwie, wêgiel by³ w dalszym ci¹gu szeroko
wykorzystywany. Pojawi³ siê nowy impuls w wykorzystaniu wêgla, a mianowicie wyna-
lezienie w po³owie XIX wieku silnika elektrycznego, co skutkowa³o zwiêkszon¹ produkcj¹
energii elektrycznej, a to z kolei spowodowa³o zwiêkszenie wydobycia wêgla.

W latach trzydziestych ubieg³ego wieku nast¹pi³ rozwój wydobycia i przetwórstwa ropy
naftowej jako paliwa do silników i surowca dla przemys³u chemicznego. Koszty wydobycia
ropy naftowej i gazu ziemnego w XX wieku by³y stosunkowo niskie, nie licz¹c okresowych
wzrostów, które mia³y pod³o¿e polityczne. Taki polityczny impuls pochodzi zwykle z Blis-
kiego Wschodu. W ostatnich latach utrzymuje siê sta³a tendencja do wzrostu kosztów
wydobycia ropy i wzrostu jej ceny na rynkach œwiatowych.

W drugiej po³owie XX wieku w œwiecie nast¹pi³ rozwój elektrowni j¹drowych. Jednak
w ostatnich latach rozwój ten jest stosunkowo niewielki, a w niektórych pañstwach roz-
winiêtych dyskutuje siê nawet o zamykaniu elektrowni j¹drowych. Spo³eczeñstwa z trud-
noœci¹ daj¹ siê przekonaæ do budowy nowych elektrowni j¹drowych z obawy przed awaria-
mi. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e katastrofa elektrowni w Czarnobylu zahamowa³a budowê
si³owni j¹drowych, choæ pozyskuje siê t¹ drog¹ czyst¹ energiê.

W pañstwach uprzemys³owionych rozwój elektroenergetyki jest obecnie g³ównie ukie-
runkowywany na gaz ziemny. Dotyczy to zw³aszcza krajów Unii Europejskiej, a tak¿e Rosji
i Ukrainy. Natomiast niektóre pañstwa Azji – jak Chiny czy Indie – w dalszym ci¹gu
rozwijaj¹ energetykê równie¿ na wêglu.

W Europie szereg starych zag³êbi wêglowych jest ju¿ znacznie wyeksploatowanych, a nawet
wrêcz zamkniêtych. W wielu krajach wzrastaj¹ koszty wydobycia wêgla ze wzglêdu na pogar-
szaj¹ce siê warunki geologiczno-górnicze, a tak¿e na znaczny wzrost g³êbokoœci wydobycia.

Równoczeœnie nale¿y podkreœliæ, ¿e wêgiel ze wszystkich kopalnych surowców ener-
getycznych jest najbardziej emisyjnym paliwem. Na wytworzenie 1 MW·h energii elektry-
cznej z wêgla kamiennego emisja CO2 wyniesie 0,944 tony, zaœ dla wêgla brunatnego nale¿y
siê liczyæ z emisj¹ CO2 na poziomie 1,087 ton. Ka¿da spalana tona wêgla kamiennego daje
emisjê 2,077 tony CO2, natomiast zu¿yta tona wêgla brunatnego wi¹¿e siê z emisj¹ 0,962
tony CO2 (tab. 2).

Pomimo tak znacznej emisji i pogarszaj¹cych siê warunków wydobycia, popyt na wêgiel
w œwiecie utrzymuje siê prawie na sta³ym poziomie, a nawet wy¿szym ni¿ innych surowców
energetycznych.

Analizuj¹c sytuacjê w zakresie zu¿ycia wêgla w latach 1989 i 2009 mo¿na zauwa¿yæ
wyraŸn¹ tendencjê do wzrostu popytu miêdzy innymi w Chinach, Indonezji Indiach, Korei
P³d., RPA (tab. 3). Oprócz tego kilkanaœcie krajów – g³ównie rozwijaj¹cych siê – zwiêkszy³o
zu¿ycie wêgla o kilka Mtoe. Natomiast w Unii Europejskiej szeœæ krajów zwiêkszy³o
zu¿ycie wêgla w elektroenergetyce (tab. 4).

Czêœæ krajów europejskich szczególnie tych, które maj¹ w³asne zasoby wêgla – a z ró¿-
nych powodów nie maj¹ u³atwionego dostêpu do gazu ziemnego – bêdzie w dalszym ci¹gu
zu¿ywaæ wêgiel, g³ównie do wytwarzania energii elektrycznej.

Nie bez znaczenia jest równie¿ zamiar dywersyfikacji dostaw surowców energetycz-
nych, a zw³aszcza gazu ziemnego. Ma to wa¿ne znaczenie w zapewnianiu bezpieczeñstwa
energetycznego, z czego zdaliœmy sobie sprawê, gdy Rosja kilkakrotnie wstrzyma³a dostawy
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gazu ziemnego do Europy. Polska w minimalnym zakresie odczu³a braki gazu ziemnego,
poniewa¿ g³ównym surowcem energetycznym jest wêgiel; to z niego wytwarza siê ponad
90% energii elektrycznej.

Rynek wêgla jest stabilny i nie poddaje siê warunkom politycznym. Mo¿na nawet
powiedzieæ, ¿e jest w du¿ym stopniu niezale¿ny od polityki. Równoczeœnie nale¿y ocze-
kiwaæ, ¿e stwierdzone obecnie zasoby tego surowca bêd¹ w przysz³oœci powa¿nie po-
wiêkszone. Ju¿ obecnie w Stanach Zjednoczonych, Rosji oraz Chinach istniej¹ wyraŸne
przes³anki na odkrycie du¿ych ekonomicznych z³ó¿ wêgla.

Wa¿nym atutem wêgla jako paliwa o znaczeniu ogólnoœwiatowym s¹ jego bardzo du¿e
zasoby, a tak¿e rozmieszczenie tych zasobów prawie na wszystkich kontynentach (tab. 5).

W 2009 roku zasoby wêgla kamiennego i brunatnego w kategoriach ekonomicznych
znane by³y w 57 krajach. Najwiêksze zasoby znajduj¹ siê w USA, Rosji, Chinach, Australii
i na Ukrainie (tab. 6).
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TABELA 2. Emisja gazów cieplarnianych w przeliczeniu na CO2 w wybranych krajach Unii
Europejskiej w 2007 roku

TABLE 2. Greenhouse gases emission recounted to CO2 in the selected European Union’s countries
in 2007 [MgCO2/toe]

Kraj Zu¿ycie Ep.1
Udzia³ wêgla w Ep.

[%]

Udzia³ % wêgla
w paliwach dla

elektrowni

Emisja ³¹czna CO2 na
1 Toe Ep.

Anglia 221,09 5,26 34,50 2,64

Austria 33,81 11,38 9,86 2,24

Czechy 46,24 46,23 60,99 2,83

Finlandia 37,63 19,16 26,30 1,83

Francja 270,27 4,95 4,29 1,56

Hiszpania 146,81 13,63 24,10 2,75

Holandia 84,54 9,88 24,13 2,27

Niemcy 339,57 25,61 47,05 2,57

Polska 97,98 56,65 91,50 3,37

Szwecja 50,56 2,66 0,43 1,21

Wêgry 27,02 11,62 18,44 2,14

W³ochy 183,45 9,15 14,05 2,68

Bu³garia 20,34 38,54 51,37 2,94

Rumunia 40,08 25,42 40,70 2,79

Dania 20,51 22,67 50,83 2,87

UE „27” 1806,38 18,33 18,33 2,49

1 Energia pierwotna



Obecnie zasoby œwiatowe wêgla s¹ tak du¿e, ¿e w³aœciwie nie prowadzi siê poszukiwañ
nowych z³ó¿, tak¿e ze wzglêdu na du¿e koszty tych poszukiwañ. Najwiêkszym zag³êbiem
jest Zag³êbie Leñskie o powierzchni oko³o 600 tys. km2 po³o¿one w dorzeczu rzeki Lena
w pó³nocno-wschodniej Syberii. Zasoby tego zag³êbia oceniane s¹ na ponad 500 mld ton.
Podobne i mniejsze zag³êbia mo¿na bêdzie jeszcze odkryæ na Syberii, a tak¿e w Ameryce
Pó³nocnej. Obecne udokumentowane zasoby wêgla na œwiecie mo¿na oceniæ na 470 mld ton,
co stanowi 60% zasobów wszystkich kopalnych surowców energetycznych.

Je¿eli chodzi o zasoby gazu ziemnego, to oceniane s¹ tylko zasoby gazu konwencjo-
nalnego, bez gazu ³upkowego. Badania i ju¿ prowadzona w USA eksploatacja gazu ³up-
kowego pozwol¹ na przybli¿on¹ ocenê zasobów tego gazu, który pod wzglêdem che-
micznym jest metanem, to znaczy gazem ziemnym. Dotychczasowe wyniki badañ i eks-
ploatacji gazu ³upkowego g³ównie w USA wskazuj¹, ¿e w przysz³oœci mo¿e to byæ rewolucja
w œwiatowej energetyce.

Czêsto ocenia siê energetykê opart¹ na wykorzystywaniu wêgla za jakiœ prze¿ytek i zaco-
fanie, ale to w³aœnie ona daje poczucie bezpieczeñstwa energetycznego, szczególnie tym
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TABELA 3. Kraje o najwiêkszym zu¿yciu wêgla

TABLE 3. Countries of the highest coal consumption

1989 2009

Kraj Mtoe % Kraj Mtoe %

Chiny 522,7 23,0 Chiny 1 537,4 46,9

USA 476,9 20,9 USA 498,0 15,2

Rosja 194,4 8,5 Indie 245,8 7,5

Niemcy 138,2 6,0 Japonia 108,8 3,3

Indie 102,4 4,5 RPA 99,4 3,0

Polska 98,6 4,3 Korea „S” 68,6 2,0

Japonia 75,6 3,3 Polska 53,9 1,6

RPA 69,5 3,0 Australia 50,8 1,5

Anglia 65,0 2,8 Tajwan 38,7 1,1

Ukraina 64,7 2,8 Ukraina 35,0 1,0

Kazachstan 41,4 1,8 Kazachstan 33,0 1,0

Australia 38,3 1,6 Indonezja 30,5 0,9

Czechy 36,6 1,6 Anglia 29,7 0,9

Kanada 27,5 1,2 Turcja 27,2 0,8

Turcja 24,6 1,0 Kanada 26,5 0,8

Wed³ug BP, 2010



krajom, które posiadaj¹ ekonomiczne z³o¿a tego surowca. Nie znaczy to, ¿e nie bêdzie
przebudowy energetyki – g³ównie na gaz ziemny i równie¿ na Ÿród³a energii odnawialnej.

Nale¿y przewidywaæ, ¿e w przysz³oœci czêœæ elektrowni opieraæ siê bêdzie na wyko-
rzystaniu paliwa j¹drowego.

Kraje, które maj¹ du¿y udzia³ wêgla w strukturze paliw – a szczególnie w elektro-
energetyce – podobnie jak Polska, stopniowo zmniejszaj¹ udzia³ wêgla w wytwarzaniu nie
tylko energii elektrycznej, ale tak¿e i ciep³a. Kraje te potrzebuj¹ czasu i œrodków na
przebudowê wêglowej energetyki, której moce produkcyjne niejednokrotnie pochodz¹ jesz-
cze z lat piêædziesi¹tych ubieg³ego wieku. W Polsce, na tê stopniow¹ przebudowê wêglowej
energetyki na nowoczesne jednostki pracuj¹ce równie¿ na gazie ziemnym i energii j¹dro-
wej – bardziej efektywne od starych elektrowni nie tylko w sprawnoœci przetwarzania, ale
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TABELA 4. Udzia³ wêgla w produkcji energii elektrycznej w niektórych krajach Unii Europejskiej
w latach 1990 i 2007 [%]

TABLE 4. Shares of coal in electricity production in selected countries of the European Union
in 1990 and 2007 [%]

Kraj
1990 2007

TWh % TWh %

Anglia 207,92 65,1 136,69 34,5

Belgia 17,10 24,1 6,85 7,7

Bu³garia 14,93 35,4 22,37 51,6

Czechy 47,02 67,1 53,80 60,9

Finlandia 12,75 23,4 21,37 26,3

Francja 31,74 7,4 24,45 4,2

Grecja 25,17 7,9 34,68 54,6

Hiszpania 59,73 39,3 73,10 24,1

Niemcy 220,50 40,0 299,75 47,0

Polska 130,34 95,6 145,57 91,3

Rumunia 22,54 35,0 25,10 40,7

S³owacja 7,51 31,2 4,80 17,1

S³owenia 3,82 30,7 5,48 36,4

Szwecja 1,74 1,1 0,65 0,4

Wêgry 8,55 30,0 7,37 18,4

W³ochy 32,04 14,7 44,11 14,0

Unia „27” 927,73 35,9 988,37 29,4

�ród³o: Wed³ug ECE 2009
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TABELA 5. Rozmieszczenie udokumentowanych zasobów wêgla na kontynentach [Mton]1

TABLE 5. Proved reserves of coal by regions [Mtons]

Kontynent
Wêgle

bitumiczne
i antracyt

Wêgle
subbitumiczne

Lignit £¹cznie
Udzia³

w zasobach
œwiatowych [%]

Afryka 49 431 171 3 49 605 5,8

Ameryka Pó³nocna 116 592 101 440 32 661 250 693 29,6

Ameryka Po³udniowa 7 229 9 023 24 16 276 1,9

Azja 146 251 36 282 34 685 217 218 25,6

Europa 72 872 117 616 44 649 235 137 27,8

Œrodkowy Wschód 1 386 – – 1 386 0,2

Oceania 37 135 2 305 37 733 77 173 9,1

Œwiat 430 896 266 837 149 755 847 488 100,0

1 Podstawowe dane z BP Statistical Revcew of World Energy (2010)

TABELA 6. Kraje o najwiêkszych udokumentowanych zasobach wêgla [Mton]1 (stan na 2009 r.)

TABLE 6. Countries of the highest reserves of coal in Mtons (as in 2009)

Kraj Mton Udzia³ w zasobach œwiatowych [%]

USA 238 308 29,9

Rosja 157 010 19,0

Chiny 114 500 13,9

Australia 76 200 9,2

Indie 58 600 7,1

Ukraina 33 873 4,1

Kazachstan 31 300 3,8

RPA 30 408 3,7

Polska 7 502 0,9

Brazylia 7 059 0,9

Kolumbia 6 814 0,8

Niemcy 6 708 0,8

Czechy 4 501 0,5

Indonezja 4 328 0,5

Grecja 3 900 0,5

„15” Krajów 751 011 90,9

Œwiat 847 488 100,0

1 Podstawowe dane z BP Statistical Review of World Energy 2010 r.



tak¿e w zakresie wyraŸnego zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, zw³aszcza CO2 –
potrzeba œrodków i czasu.

Mo¿na oceniæ, ¿e koszty modernizacji i budowy nowych jednostek wytwórczych, a tak¿e
koniecznej infrastruktury technicznej, wynios¹ w Polsce ponad sto miliardów z³otych.
W tym mieszcz¹ siê koszty elektrowni j¹drowych oraz nak³ady na rozwój elektrowni
pracuj¹cych na Ÿród³ach odnawialnych.

Modernizuj¹ca siê gospodarka Polski wymaga wiêkszej poda¿y energii elektrycznej ni¿
jest to obecnie. Œrednie zu¿ycie energii elektrycznej na jednego mieszkañca w piêciu
najwiêkszych krajach Unii Europejskiej w 2007 roku wynosi³o 6665 kW·h. W Polsce w tym
samym roku produkcja energii elektrycznej brutto na mieszkañca wynosi³a 4163 kW·h.

Je¿eli Polska bêdzie aspirowa³a do grupy krajów wiod¹cych w Unii Europejskiej, to
bêdzie to wymaga³o miêdzy innymi rozbudowy polskiej elektroenergetyki. Bez tego na
d³u¿sz¹ metê rozwój kraju, mierzony poziomem PKB, nie bêdzie mo¿liwy. Dystans Polski
w zakresie PKB w stosunku do najwiêkszych krajów Unii Europejskiej jest du¿y (tab. 7).

Polska ma wystarczaj¹ce zasoby wêgla (³¹cznie z wêglem brunatnym), aby plany rozwoju
elektroenergetyki wype³niaæ na bazie tego surowca. Równoczeœnie nale¿y w trybie pilnym
pracowaæ nad zmodernizowanymi systemami wydobycia wêgla, a tak¿e wykorzystania go
w ekologicznych metodach jego przetwórstwa, ³¹cznie z podziemn¹ gazyfikacj¹.

Nale¿y siê liczyæ ze wzrostem kosztów wydobycia wêgla. Jest to problem pogar-
szaj¹cych siê geologiczno-górniczych warunków wydobycia. Przyczyn¹ tego s¹ miêdzy in-
nymi wzrastaj¹ce g³êbokoœci zalegania z³ó¿.

W przesz³oœci wêgiel by³ podstaw¹ œwiatowej energetyki równie¿ w sensie œwiatowego
postêpu technologicznego. Obecnie nie odgrywa takiej roli, ale i dziœ s¹ perspektywy
zasadniczego unowoczeœnienia technologii energetycznych, opartych na wêglu. Obok ener-
getycznego wykorzystania wêgla jest on równie¿ cennym surowcem dla niektórych tech-
nologii chemicznych i nowych materia³ów.
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TABELA 7. Produkt Krajowy Brutto wed³ug parytetu si³y nabywczej na mieszkañca [USD]
(2007 rok)1)

TABLE 7. Gross Domestic Product in purchase power parity per capita [USD] (2007)

Kraj PKB wg si³y nabywczej [USD]
Produkcja energii elektrycznej na

mieszkañca [kWh]

Anglia 34 219,5 5 875

Hiszpania 31 483,8 6 369

Francja 32 782,3 9 433

Niemcy 33 358,9 6 332

W³ochy 29 879,6 5 316

Polska 15 854,4 4 163

Wed³ug Rocznika Statystycznego 2009



W tym sensie niektóre wykorzystywanie wêgla nosi równie¿ znamiona nowych tech-
nologii. Dlatego wêgiel uczestniczy obecnie w globalnym postêpie naukowo-technicznym.
Ponadto jest nie tylko podstaw¹ dla nowoczesnego górnictwa, ale równie¿ coraz czêœciej
sam wyznacza drogi niektórych technologii. St¹d niektóre pogl¹dy klasyfikuj¹ce z góry
wszystko co dotyczy wêgla jako wsteczne w stosunku do innych dziedzin, nie maj¹ racji
bytu.

Prace prognostyczne w zakresie energetyki prowadzone s¹ przez rz¹dy pañstw, a tak¿e
przez instytucje pozarz¹dowe. Rezultaty tych prac wskazuj¹ na znacz¹c¹ obecnie i w przy-
sz³oœci rolê wêgla w œwiatowej energetyce. W zale¿noœci od za³o¿eñ prognozy i przyjêtej
metodyki badañ prognostycznych przewiduje siê, ¿e w 2030 roku udzia³ wêgla w œwiatowej
strukturze paliw bêdzie siê waha³ w granicach 35–40%. Na du¿¹ rolê wêgla w œwiatowej
energetyce wskazuj¹ jego bardzo du¿e zasoby i obecna struktura energetyki.

Nale¿y siê jednak liczyæ, ¿e je¿eli tak zwany gaz ³upkowy oraz inne trudne do prze-
widzenia mo¿liwoœci rozszerz¹ œwiatowy rynek energii, to obecne prognozy bêd¹ musia³y
byæ zmienione. Szczególnie nie zosta³a ostatecznie oceniona ekonomiczna i techniczna
wartoœæ energii ze Ÿróde³ odnawialnych, zarówno w zakresie pozyskiwania tej energii jak
i ci¹g³oœci jej dostaw. Szczególnie wa¿ne s¹ badania i prace rozwojowe w zakresie rady-
kalnego ograniczenia emisyjnoœci wêgla jako paliwa jak i dalszych mo¿liwoœci wykorzy-
stania go jako wa¿nego surowca dla chemii i technologii materia³owych.

W opracowanej w 2009 roku prognozie zu¿ycia energii pierwotnej do 2030 roku, która
jest czêœci¹ kompleksowego opracowania Polityki Energetycznej Polski, wêgiel jest potrak-
towany w³aœciwie.

Wnioski

1. Zasoby wêgla na œwiecie s¹ bardzo du¿e (Mokrzycki i in. 2008). Jednak czêœæ tych
zasobów wystêpuje w skomplikowanych warunkach geologiczno-górniczych, które mog¹
nawet uniemo¿liwiæ ich wydobycie.

2. Polska ma znaczne zasoby wêgla kamiennego i brunatnego i powinna nimi racjonalnie
gospodarowaæ.

3. W krajach uprzemys³owionych udzia³ wêgla w strukturze paliw bêdzie mala³, na-
tomiast bêdzie wzrasta³ w krajach rozwijaj¹cych siê.

4. Restrukturyzacja polskiej elektroenergetyki powinna polegaæ na budowie na wêglu
niskoemisyjnych jednostek o wysokiej sprawnoœci jak równie¿ na zmniejszeniu udzia³u
wêgla, a tak¿e na wykorzystaniu Ÿróde³ odnawialnych i energetyki j¹drowej.

5. W Polsce, w badaniach i pracach rozwojowych, powinno k³aœæ siê nacisk na poza-
energetyczne wykorzystanie wêgla.

6. Nale¿y ekonomizowaæ polskie górnictwo wêgla, a tak¿e zwiêkszyæ jego bezpie-
czeñstwo pracy, co powinno znaleŸæ wyraŸne odbicie w pracach badawczych i rozwo-
jowych.
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Standing of coal in energy sector

Abstract

The paper describes the role of coal in power sector. It is stressed that in spite of its highest
emission from among fossil fuels, coal demonstrates increasing demand tendency, especially in China,
Indonesia, India and South Korea as well as in many developing countries. The important advantage of
coal as a fuel of global significance is its high reserves which are distributed nearly in all geographical
regions of the world. High reserves make coal an important element of energy security in Polish
energy sector. It is also noticed that the change of the share of coal in primary energy mix and
especially in fuel mix for electricity generation in many countries, and also in Poland, requires time
and high investments to modernize and build new capacities in power sector. Coal is currently not only
used in power sector but also as a valuable mineral for chemical and material technologies.
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