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Wystarczalnoœæ zasobów wêgla kamiennego

w Polsce w œwietle planu dostêpu do zasobów

oraz prognoz zapotrzebowania na wêgiel

STRESZCZENIE. W artykule przedstawiono zmiany zachodz¹cych w bazie zasobów bilansowych,
przemys³owych i operatywnych wêgla kamiennego w kraju w latach 1999—2003. ¯ywotnoœæ
kopalñ, przedstawiona w „Planie dostêpu do zasobów…”, obliczona zosta³a na podstawie
wydobycia poszczególnych kopalñ i wielkoœci zasobów operatywnych stopnia I (dla zasobów
teoretycznie mo¿liwych do wydobycia bez uwzglêdniania czynnika ekonomicznego) i II (dla
zasobów ³atwo dostêpnych). W artykule zestawiono j¹ z dwoma prognozami zapotrzebowania
na wêgiel kamienny. Z zaprezentowanych porównañ wynika, ¿e deficyt wêgla w Polsce mo¿e
pojawiæ siê ju¿ od po³owy lat dwudziestych tego stulecia, kiedy dostêpne zasoby w istnie-
j¹cych czynnych kopalniach bêd¹ siê wyczerpywaæ.

S£OWA KLUCZOWE: zasoby wêgla, ¿ywotnoœæ kopalñ, wystarczalnoœæ zasobów

Wprowadzenie

W Polsce z³o¿a wêgla kamiennego wystêpuj¹ w trzech zag³êbiach: Górnoœl¹skim Za-
g³êbiu Wêglowym (GZW), Lubelskim Zag³êbiu Wêglowym (LZW), w których aktualnie
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prowadzi siê wydobycie, oraz w Dolnoœl¹skim Zag³êbiu Wêglowym, maj¹cym obecnie
jedynie znaczenie historyczne.

Górnoœl¹skie Zag³êbie Wêglowe jest g³ównym zag³êbiem Polski, gdzie wystêpuje obec-
nie oko³o 78,5% udokumentowanych zasobów bilansowych krajowych wêgli kamiennych,
a pozosta³e 21,5% zlokalizowane jest w Lubelskim Zag³êbiu Wêglowym.

Udokumentowane zasoby bilansowe z³ó¿ wêgla kamiennego wed³ug stanu na 31.12.2003
wynosz¹ 43 122 mln Mg, w tym oko³o 2/3 zasobów to wêgle energetyczne (32 602 mln Mg),
pozosta³e zaœ to wêgle koksuj¹ce i inne (10 520 mln Mg). Zasoby z³ó¿ zagospodarowa-
nych stanowi¹ obecnie oko³o 37% zasobów bilansowych i wynosz¹ 15 971 mln Mg, w tym
10 600 mln Mg to wêgle energetyczne, a 5371 mln Mg wêgle koksuj¹ce.

W tabeli 1 pokazano bilansowe i przemys³owe zasoby wêgla kamiennego, strukturê
ich rozpoznania, a tak¿e stopieñ zagospodarowania z³ó¿ dla ca³ego kraju wed³ug stanu na
31.12.2003 r.

Analiza zmian zachodz¹cych w bazie zasobów bilansowych wêgla kamiennego w kraju
w ostatnich kilkunastu latach pokazuje, ¿e stan tych zasobów zmniejsza siê corocznie nie
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TABELA 1. Geologiczne i przemys³owe zasoby wêgla kamiennego — stan na stan na 31.12.2003
[mln Mg]

TABLE 1. Geological and developed reserves of hard coal — as of 31.12.2003 [Mt]

Liczba z³ó¿
Zasoby bilansowe Zasoby

przemys³oweRazem A+B C1 C2

132 43 122 4 515 11 546 27 061 7 102

w tym — zasoby z³ó¿ zagospodarowanych

46 15 971 4 185 6 800 4 986 7 088

w tym — zasoby z³ó¿ zagospodarowanych (typ 31-33)

10 600 2 859 4 719 3 022 4 448

w tym — zasoby z³ó¿ zagospodarowanych (typ 34-37)

5 371 1 326 2 081 1 964 2 639

w tym — zasoby z³ó¿ niezagospodarowanych

47 27 086 328 4 743 22 015 14

w tym — zasoby z³ó¿ niezagospodarowanych (typ 31-33)

21 993 326 3 178 18 489 6

w tym — zasoby z³ó¿ niezagospodarowanych (typ 34-37)

5 062 3 1 556 3 503 2 092

�ród³o: Bilans zasobów kopalin..., PIG, Warszawa



tylko na skutek wydobycia i strat eksploatacyjnych, ale równie¿ ze wzglêdu na procesy likwi-
dacyjne kopalñ wynikaj¹ce z restrukturyzacji bran¿y zapocz¹tkowanej w 1991 roku. Wy-
dobycie wêgla kamiennego w latach 1990—2003 zmniejszy³o siê z ponad 150 mln do prawie
100 mln Mg. Ponadto wp³yw na ubytek zasobów bilansowych mia³y równie¿ takie elementy,
jak (Darski, Mertas, Szostak 2004; Kicki 2004; Kicki, Sobczyk 2004; Sobczyk 2000):
� zmiana kryteriów bilansowoœci, w tym:

� ograniczenie g³êbokoœci dokumentowania zasobów do 1000 m,
� zwiêkszenie gruboœci minimalnej pok³adów bilansowych do 1 m (do 1994 r. gruboœæ

dla pok³adów wêgla energetycznego wynosi³a 0,8 m, a dla koksowego 0,7 m),
� wprowadzenie, ze wzglêdu na ochronê œrodowiska, dodatkowego kryterium, jakim

jest zawartoœæ siarki — maks. 2%,
� du¿e przekwalifikowania do zasobów pozabilansowych takich zasobów, których eksplo-

atacja nie jest mo¿liwa obecnie, ale przewiduje siê, ¿e bêdzie mo¿liwa w przysz³oœci
w wyniku postêpu technicznego, zmian gospodarczych itp.
W tabeli 2 porównano wielkoœæ zasobów bilansowych i przemys³owych wêgla ka-

miennego w kraju w okresie piêciu lat 1999—2003. Wykresy na rysunkach 1 i 2 ilustruj¹
graficznie zmiany wielkoœci zasobów jakie zasz³y w analizowanym okresie. W stosunku do
roku 1999 spadek zasobów bilansowych ogó³em wyniós³ prawie 8%, a zasobów przemys³o-
wych 15%. Udzia³ zasobów w z³o¿ach zagospodarowanych do zasobów ogó³em kszta³tuje
siê w badanych okresie na poziomie 35% do 38,7%.

Analiza danych zawartych w tabeli 2 pokazuje, ¿e w ostatnich piêciu latach nast¹pi³ spa-
dek zasobów przemys³owych zagospodarowanych o prawie 1 266 mln Mg, podczas gdy wy-
dobycie wêgla w tym okresie by³o na poziomie oko³o 512 mln Mg. Natomiast œrednioroczny
spadek zasobów kszta³towa³ siê na poziomie oko³o 250 mln Mg. Na 1 Mg wydobywanego
wêgla nastêpowa³ spadek zasobów przemys³owych o prawie 2,5 Mg. W roku 2003 spadek
zasobów przemys³owych by³ znaczny w stosunku do roku 2002 i wyniós³ 279 mln Mg przy
wydobyciu wêgla na poziomie 100,5 mln Mg, czyli na 1 Mg wydobytego wêgla spadek
zasobów by³ na poziomie prawie 2,8 Mg. Ubytek w zasobach przemys³owych wêgla by³
prawie trzykrotnie wiêkszy od wydobycia wêgla.

Wed³ug stanu na 31.12.2003 r. zasoby przemys³owe stanowi¹ 44,4% zasobów bi-
lansowych z³ó¿ zagospodarowanych i wynosz¹ 7 088 mln Mg, w tym 4 448 mln Mg
stanowi wêgiel energetyczny i 2 640 mln Mg — wêgiel koksuj¹cy. Udzia³ poszczególnych
typów wêgla w zasobach ma istotne znaczenie z punktu widzenia zapotrzebowania.
W ca³kowitej iloœci zasobów przemys³owych dominuje wêgiel energetyczny typu 31-33,
którego udzia³ w latach 1999—2003 kszta³towa³ siê na poziomie 62,8% w 2003 roku do
64,3% w 1999 r.

Zasoby przemys³owe s¹ czêœci¹ zasobów bilansowych, które mog¹ byæ przedmiotem
ekonomicznie uzasadnionej eksploatacji przy uwzglêdnieniu wymagañ ochrony œrodo-
wiska. Podstawowymi zalecanymi kryteriami oceny przemys³owej zasobów bilansowych s¹
(Kicki, Sobczyk 2004; Sobczyk 2000):
� gruboœæ pok³adu nie mniejsza ni¿ 1,2 m,
� sposób zalegania czêœci pok³adu posiadaj¹cego zasoby bilansowe, m.in. tektonika, k¹t

nachylenia, zmiennoœæ parametrów jakoœciowych,
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TABELA 2. Zmiany zasobów geologicznych i przemys³owych w latach 1999—2003 [mln Mg]

TABLE 2. Changes in geological and developed reserves in the years 1999—2003 [Mt]

Rok
Zasoby bilansowe

Zasoby
przemys³owe

Razem A+B C1 C2

Zasoby ogó³em

1999 46 846 4 809 12 909 29 128 8 354

2000 45 362 4 579 12 203 28 580 7 847

2001 45 900 4 532 11 300 30 068 7 503

2002 44 084 4 507 11 220 28 358 7 381

2003 43 122 4 515 11 546 27 061 7 102

Zagospodarowane razem

1999 18 152 4 519 7 703 5 930 8 354

2000 16 661 4 256 6 991 5 414 7 847

2001 16 045 4 206 6 731 5 108 7 495

2002 15 888 4 183 6 652 5 053 7 376

2003 15 971 4 185 6 800 4 986 7 088

Zagospodarowane typ 31-33

1999 12 216 3 109 5 455 3 652 5 375

2000 11 015 2 933 4 884 3 198 4 986

2001 10 656 2 919 4 712 3 025 4 676

2002 10 565 2 888 4 665 3 012 4 603

2003 10 600 2 859 4 719 3 022 4 448

Zagospodarowane typ 34-37

1999 5 936 1 410 2 248 2 278 2 979

2000 5 647 1 324 2 107 2 216 2 860

2001 5 388 1 286 2 019 2 083 2 818

2002 5 322 1 295 1 987 2 040 2 773

2003 5 371 1 326 2 081 1 964 2 639

�ród³o: Bilanas zasobów kopalin..., PIG, Warszawa



� dostêp do zasobów, m.in. stopieñ rozciêcia pok³adu, zaleganie zasobów w filarach lub ich
s¹siedztwie,

� warunki geologiczno-górnicze eksploatacji, np. zagro¿enia naturalne.
Ustalenie wielkoœci zasobów przemys³owych jest wa¿ne g³ównie z nastêpuj¹cych powodów:

� pozwala okreœliæ ¿ywotnoœæ kopalni, a w konsekwencji ma decyduj¹cy wp³yw na
przyjêcie okreœlonej strategii eksploatacji przy za³o¿onym tempie wydobycia,

� ma du¿e znaczenie dla realizacji okreœlonej polityki energetycznej oraz mo¿e wp³ywaæ
na ewentualny proces prywatyzacyjny kopalni (Kicki 2004; Kicki, Sobczyk 2004).

1. Zasoby operatywne

Czêœci¹ zasobów przemys³owych s¹ zasoby operatywne. Zasoby te to zasoby przemys³o-
we pomniejszone o straty w zasobach wêgla wynikaj¹ce z prowadzonej eksploatacji. Ustalane

45

Rys. 1. Zmiany zasobów bilansowych ogó³em oraz w z³o¿ach zagospodarowanych
w latach 1999—2003 [mln Mg]

Fig. 1. Changes in total recoverable reserves and deposits, in 1999—2003 [Mt]

Rys. 2. Zmiany zasobów przemys³owych w z³o¿ach ogó³em oraz w z³o¿ach zagospodarowanych
w latach 1999—2003 [mln Mg]

Fig. 2. Changes in developed reserves and deposits 1999—2003 [Mt]



s¹ tylko dla z³ó¿ w kopalniach czynnych. Zasoby operatywne w „Planie dostêpu do zaso-
bów...” w Polsce w 2003 roku przedstawiono jako zasoby I stopnia oraz zasoby II stopnia.

Zasoby operatywne I stopnia s¹ to zasoby teoretycznie mo¿liwe do wydobycia bez
uwzglêdniania czynnika ekonomicznego, który to najczêœciej nie uzasadnia eksploatacji
zasobów operatywnych do pe³nego wyczerpania (Plan dostêpu do zasobów... 2004).

Zasoby operatywne II stopnia (tzw. zasoby ³atwo dostêpne) s¹ czêœci¹ zasobów opera-
tywnych I stopnia. Zasoby te okreœlone zosta³y jako zasoby operatywne na poziomach
czynnych, w budowie oraz nieudostêpnione do g³êbokoœci 1000 m, o gruboœci pok³adu
powy¿ej 150 cm, poza filarami ochronnymi (Plan dostêpu do zasobów... 2004).

Na koniec 2003 roku zasoby operatywne I stopnia wêgla kamiennego okreœlone zosta³y
na oko³o 4,8 mld Mg, w tym oko³o 2,6 mld Mg stanowi³y zasoby operatywne II stopnia
(Plan dostêpu do zasobów... 2004).

W tabeli 3 zestawiono wielkoœæ zasobów operatywnych I i II stopnia dla podmiotów
produkcyjnych sektora górnictwa wêgla kamiennego wed³ug stanu na 31.12.2003.

TABELA 3. Zasoby operatywne wêgla kamiennego w Polsce w 2003 roku [mln Mg]

TABLE 3. Mineable reserves of hard coal in Poland in 2003 [Mt]

Podmioty produkcyjne
Zasoby operatywne

I stopnia II stopnia

Kompania Wêglowa S.A. 3 061,3 1 626,5

Katowicka Grupa Kapita³owa 756,5 505,8

Jastrzêbska Spó³ka Wêglowa S.A. 250,7 208,4

Kopalnie — spó³ki 690,7 267,4

Razem 4 759,3 2 608,1

�ród³o: Plan dostêpu do zasobów... 2004

2. Prognoza wystarczalnoœci zasobów wêgla

Wystarczalnoœæ zasobów wêgla kamiennego w poszczególnych kopalniach w „Planie
dostêpu do zasobów wêgla” zosta³a okreœlona na bazie zasobów operatywnych zatwier-
dzonych w Projektach Zagospodarowania Z³ó¿ (PZZ) dla poszczególnych kopalñ. Jej zmia-
ny wynikaæ bêd¹ ze zdolnoœci wydobywczych poszczególnych kopalñ. Zmiany w tych
zasobach mog¹ byæ spowodowane równie¿ warunkami geologiczno-górniczymi eksplo-
atacji powoduj¹cymi ubytki zasobów oraz inwestycjami udostêpniaj¹cymi nowe partie z³o¿a
(przyrosty) (Plan dostêpu do zasobów... 2004).
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¯ywotnoœæ kopalñ w tym dokumencie obliczono jako stosunek zasobów operatywnych
do przyjêtej wielkoœci wydobycia w uk³adzie: dla zasobów operatywnych I stopnia —
¿ywotnoœæ I stopnia, dla zasobów operatywnych II stopnia — ¿ywotnoœæ II stopnia. W ob-
liczeniach za³o¿ono, ¿e wielkoœæ rocznego wydobycia w poszczególnych kopalniach
pozostanie sta³a w latach nastêpnych. Wielkoœci wydobycia przyjêto na poziomie 2003 roku
(zgodnie z za³o¿eniami podanymi w dokumencie przyjêtym przez Radê Ministrów w dniu
07.09.2004 — Plan dostêpu do zasobów wêgla kamiennego w latach 2004—2006).

W tabeli 5 zestawiono dane pokazuj¹ce wielkoœæ zasobów operatywnych I i II stopnia dla
poszczególnych kopalñ, wielkoœæ ich wydobycia oraz wyliczone lata ¿ywotnoœci I i II
stopnia. Wykres obok tabeli przedstawia ranking kopalñ wed³ug II stopnia ¿ywotnoœci. Jak
wynika z tego rankingu, tylko cztery kopalnie (Janina, Chwa³owice, Weso³a, Marcel) maj¹
¿ywotnoœæ ponad 50 lat, a ich wydobycie sumaryczne w 2003 roku wynosi10 mln Mg .

Jak wynika tak¿e z tych danych, przy za³o¿onym wydobyciu na poziomie 2003 i zaso-
bach operatywnych I stopnia zdolnoœci wydobywcze kopalñ w 2025 roku bêd¹ na poziomie
75 mln Mg, a w 2040 roku 51 mln Mg. Bior¹c natomiast pod uwagê poziom zasobów
operatywnych II stopnia zdolnoœci wydobywcze w 2025 r. ukszta³tuj¹ siê na poziomie
prawie 42 mln Mg, a w roku 2040 na poziomie prawie 16 mln Mg i bêd¹ dotyczy³y takich
kopalñ, jak: Janina, Chwa³owice, Weso³a Marcel, Jankowice, Murcki.

Wystarczalnoœæ zasobów wêgla kamiennego kszta³towana jest dwoma czynnikami —
z jednej strony przez wielkoœæ bazy zasobowej, z drugiej zaœ przez wielkoœæ wydobycia
wynikaj¹c¹ z zapotrzebowania energetycznego kraju i realizacji planowanego eksportu
wêgla.

W tabeli 6 pokazano zmiany zdolnoœci produkcji wêgla w kraju w latach 2010—2040
w odniesieniu do poziomu z 2003 roku dla wielkoœci zasobów operatywnych I i II stopnia.
Zdolnoœci produkcyjne kopalñ w poszczególnych latach przyjêto zak³adaj¹c sta³e wy-
dobycie na poziomie roku 2003 przez ca³y okres ¿ywotnoœci kopalñ. Zgodnie z tymi
za³o¿eniami, w roku 2025 spadek zdolnoœci produkcyjnych krajowych kopalñ wyniesie
26 mln Mg dla wariantu I i a¿ 59 mln Mg dla wariantu II, w którym brane s¹ pod uwagê
jedynie zasoby operatywne ³atwo dostêpne. Ró¿nice w zdolnoœciach produkcyjnych po-
miêdzy wariantami z pocz¹tkowych 8 mln Mg w 2010 roku rosn¹ do 33 mln Mg w roku
2025, by w ostatnim roku prognozy 2040 osi¹gn¹æ poziom 35 ml Mg.

Oceny wystarczalnoœci zasobów wêgla kamiennego mo¿na dokonaæ poprzez porów-
nanie krajowej zdolnoœci produkcyjnej kopalñ i krajowego zu¿ycia wêgla w oparciu o za-
³o¿one scenariusze.

W artykule zaprezentowano dwie oceny wystarczalnoœci zasobów wêgla kamiennego
w kraju:
� I ocena — przedstawiona w raporcie pt. „Polska energetyka do roku 2030” opublikowa-

na w czasopiœmie „Energetyka”, zeszyt nr 4, wrzesieñ 2004 i skonfrontowana z danymi
zawartymi w : „Planie dostêpu do zasobów wêgla kamiennego” (MGiP, wrzesieñ 2004)
(rys. 3),

� II ocena — opracowana na bazie danych zawartych w dokumentach: „Plan dostêpu do
zasobów wêgla kamiennego” (MGiP, wrzesieñ 2004) oraz „Polityka energetyczna Polski
do 2025 roku — za³o¿enia” (MGiP, grudzieñ 2004) (rys 4).
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TABELA 5. Zestawienie wydobycia wêgla kamiennego w 2003 roku, zasobów operatywnych
i ¿ywotnoœci kopalñ oraz ranking kopalñ okreœlonych wed³ug ¿ywotnoœci kopalñ zasobów

operatywnych II stopnia

TABLE 5. Hard coal production in 2003, mineable reserves and R/P ratio of coal mines,
and the ranking of coal mines according to R/P ratio in easily accessible reserves

(so-called 2nd degree reserves)

�ród³o: Plan dostêpu do zasobów... 2004

Lp. Kopalnia

Zasoby operatywne ¯ywotnoœæ

wydo-
bycie

I
stopnia

II
stopnia

I
stopnia

II
stopnia

tys. Mg lata

1 Janina 1 908 841 009 388 516 441 204

2 Chwa³owice 2 551 240 604 177 880 94 70

3 Weso³a 3 505 221 013 206 190 63 59

4 Marcel 2 277 123 344 115 682 54 51

5 Jankowice 2 981 141 615 130 226 48 44

6 Murcki 2 721 144 173 100 545 53 37

7 LW Bogdanka SA 4 844 255 267 165 020 53 34

8 Staszic 3 445 219 905 109 589 64 32

9 Ziemowit 4 391 178 454 141 665 41 32

10 Szczyg³owice 2 643 209 706 77 503 79 29

11 Knurów 2 946 130 094 74 703 44 25

12 Makoszowy 2 759 131 601 69 464 48 25

13 Pniówek 3 672 104 627 84 563 28 23

14 Silesia 1 144 37 011 26 235 32 23

15 Halemba 3 225 224 404 68 748 70 21

16 Bielszowice 2 782 182 882 59 450 66 21

17 Piast 6 000 175 083 128 444 29 21

18 Soœnica 2 506 73 487 46 386 29 19

19 Œl¹sk 1 418 38 796 26 078 27 18

20 Rydu³towy 2 291 58 538 39 240 26 17

21 ZGE Sobieski-Jaw. 2 857 131 610 46 518 46 16

22 KWK Budryk SA 3 398 302 394 55 885 89 16

23 Zofiówka 2 491 39 765 36 302 16 15

24 Brzeszcze 2 090 79 058 28 393 38 14

25 Borynia 2 364 35 501 30 943 15 13

26 Mys³owice 1 330 25 577 16 735 19 13

27 Krupiñski 2 163 36 214 26 890 17 12

28 Boles³aw Œmia³y 1 444 40 529 15 639 28 11

29 Jas-Mos 2 955 34 648 29 705 12 10

30 Kazimierz-Juliusz 953 18 905 8 375 20 9

31 Anna 1 751 21 559 15 578 12 9

32 Wieczorek 1 965 23 018 14 104 12 7

33 Wujek 2 230 51 241 15 947 23 7

34 Katowice-Kleofas 1 273 13 904 8 286 11 7

35 Centrum 1 636 38 765 7 921 24 5

36 Bytom II 1 202 9 732 4 409 8 4

37 Bytom III 1 349 37 787 3 525 28 3

38 Pokój 1 891 32 405 1 003 17 1

39 Piekary 3 173 23 779 3 437 7 1

40 Polska-Wirek 1 889 29 832 2 411 16 1

41 Sotech Sp. z o.o. 101 1 449 0 14 0

Razem 100 511 4 759 285 2 608 133
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TABELA 6. Porównanie prognozowanych zmian zdolnoœci produkcyjnych wêgla w kraju
obliczonych na bazie wielkoœci zasobów operatywnych I i II stopnia

TABLE 6. Comparison of forecast changes in production capacity calculated on the basis of
mineable coal reserves (of 1st and 2nd degree)

Rok

Spadek zdolnoœci produkcyjnej kopalñ w�stosunku do roku 2004
[mln Mg]

Ró¿nica w spadku zdolnoœci
produkcyjnych miêdzy

wariantami I i IIwariant I wariant II

2010 3 11 8

2015 6 24 18

2020 19 40 21

2025 26 59 33

2030 31 69 38

2035 48 72 24

2040 49 84 35

Rys. 3. Krajowa zdolnoœæ produkcyjna i zu¿ycie wêgla kamiennego
Wersja 1 — zak³ada otwarcie nowych poziomów wydobywczych;

wersja 2 — zak³ada wydobycie jedynie z istniej¹cych poziomów w 2001 roku
�ród³o: Polska energetyka do roku 2030..., 2004

Fig. 3. Domestic coal production capacity and consumption



Przy opracowywaniu I oceny jej autorzy przyjêli zu¿ycie wêgla w kraju w ca³ym
prognozowanym okresie na poziomie 79 mln Mg, natomiast zapotrzebowanie na wêgiel
przez energetykê zawodow¹ zmienia³o siê od 53 mln Mg do 49 mln Mg. Zdolnoœci pro-
dukcyjne okreœlono w dwóch wersjach [5]:
� w wersji 1 za³o¿ono otwarcie w przysz³oœci nowych poziomów wydobywczych,
� w wersji 2 za³o¿ono wydobycie tylko z istniej¹cych poziomów czynnych.

Wykresy na rysunku 3 porównuj¹ krajowe zu¿ycie wêgla z krajowymi zdolnoœciami
produkcyjnymi zgodnie z przedstawionymi za³o¿eniami oraz z prognoz¹ zdolnoœci produk-
cyjnej kopalñ opracowan¹ na podstawie „Planu dostêpu do zasobów...”

W przedstawionym scenariuszu w wersji 2 deficyt wêgla wyst¹pi oko³o roku 2018, kiedy
zasoby na poziomach udostêpnionych nie pokryj¹ zapotrzebowania. W latach 2025—2033
w przypadku braku inwestycji na uruchamianie wydobycia z nowych poziomów, nast¹pi
gwa³towny spadek zdolnoœci produkcyjnych polskich kopalñ z prawie 67 mln Mg do 25 mln
Mg. Rozbie¿noœci pomiêdzy zu¿yciem wêgla a prognoz¹ zdolnoœci produkcyjnych bêd¹ siê
powiêkszaæ, by przy koñcu okresu prognozy deficyt osi¹gn¹³ poziom prawie 60 mln Mg.
Wariant II jest bardziej pesymistyczny, gdy¿ wed³ug niego ju¿ oko³o 2013 roku mo¿e
wyst¹piæ deficyt wêgla, który z ka¿dym rokiem bêdzie siê powiêkszaæ, by w 2040 roku
osi¹gn¹æ prawie 65 mln Mg [5].

W bardziej optymistycznym scenariuszu w wersji 1, zak³adaj¹cym otwarcie nowych
poziomów wydobywczych, deficyt wêgla wyst¹pi oko³o roku 2022. Ta prognoza jest dosyæ
zbie¿na z wariantem I zdolnoœci produkcyjnej wyliczonej na podstawie ¿ywotnoœci kopalñ
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Rys. 4. Wariantowa prognoza zdolnoœci produkcyjnej kopalñ do 2040 roku oraz prognoza zapotrzebowania
na wêgiel kamienny do 2025 roku

Fig. 4. Variant forecast of coal mines production capacity to the year 2040 and forecast hard coal demand
to 2025



wed³ug stopnia I. W 2040 roku dla wersji 1 i wariantu I deficyt bêdzie siê kszta³towa³ na
poziomie 28 do 35 mln Mg.

II ocena wystarczalnoœci zasobów zosta³a wykonana poprzez porównanie zdolnoœci
produkcyjnych kopalñ do roku 2040, opracowanej wed³ug danych zawartych w „Planie
dostêpu do zasobów wêgla kamiennego”, z zapotrzebowaniem na energiê pierwotn¹ zapre-
zentowanym w za³o¿eniach „Polityki energetycznej Polski do 2025 roku”.

Na rysunku 4 zdolnoœci produkcyjne wêgla w kraju pokazano wariantowo (wariant I i II)
w oparciu o wielkoœci zasobów operatywnych — I i II stopnia, oraz wielkoœæ wydobycia
wêgla, któr¹ za³o¿ono dla ka¿dej czynnej kopalni przez ca³y okres jej ¿ywotnoœci na
poziomie wydobycia w roku 2003. Zapotrzebowanie wêgla przyjêto wed³ug dwóch sce-
nariuszy: podstawowego i efektywnoœciowego.

W za³o¿eniach do „Polityki Energetycznej Polski do 2025 roku” przedstawiono ró¿ne
warianty zapotrzebowania na wêgiel kamienny w perspektywie do roku 2025. W tabeli 7
porównano dwa skrajne warianty: podstawowy wêglowy i efektywnoœci. W opublikowanym
dokumencie wielkoœci zapotrzebowania na wêgiel podane zosta³y w mln toe. Na rysunku 4
i w tabeli 7 wielkoœci te przeliczono na tony rzeczywiste wêgla o œredniej wartoœci opa³owej
23 MJ/kg, aby móc porównaæ je bezpoœrednio z prognozowanym poziomem produkcji
górnictwa wêgla kamiennego podawanym w Mg.

Porównanie danych zestawionych w tabeli 7 z prognozowanym krajowym poziomem
produkcji wêgla kamiennego (rys. 4) pokazuje, ¿e problemy z pe³nym pokryciem progno-
zowanego zapotrzebowania na wêgiel mog¹ wyst¹piæ ju¿ za oko³o 10 lat.

W przypadku realizacji wydobycia tylko w oparciu o zasoby ³atwo dostêpne (operatywne
II stopnia) deficyt wêgla wyst¹pi od roku 2013 — dla obu przedstawionych wariantów
zapotrzebowania na wêgiel kamienny.

W przypadku wariantu efektywnoœci, zapotrzebowanie na wêgiel do 2023 roku mo¿e byæ
zapewnione przy wykorzystaniu maksymalnych zdolnoœci produkcyjnych kopalñ okreœlo-
nych na podstawie zasobów operatywnych I stopnia. PóŸniej pojawi siê problem deficytu
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TABELA 7. Prognoza zapotrzebowanie na wêgiel kamienny wed³ug za³o¿eñ przyjêtych w „Polityce
energetycznej Polski” do 2025 roku (w prognozie zapotrzebowania na energiê pierwotn¹)

TABLE 7. Forecast hard coal demand as of the assumption of Poland’s Energy Policy to 2025
(according to the forecast of primary energy demand)

Wariant 2005 2010 2015 2020 2025

w mln toe

Efektywnoœci 43,8 45,2 41,3 41,6 42,1

Podstawowy 44,3 45,3 44,5 48,7 50,1

w mln Mg (przeliczone na 23 MJ/kg)

Efektywnoœci 80,0 82,0 75,0 76,0 77,0

Podstawowy 81,0 82,0 81,0 89,0 91,0



wêgla w pokryciu prognozowanego zapotrzebowania. Dla wariantu podstawowego zapo-
trzebowania na energiê pierwotn¹ i przy ¿ywotnoœci kopalñ I stopnia deficyt wêgla wyst¹pi
oko³o 2020 roku, a w roku 2025 osi¹gnie poziom 14—15 mln Mg. Nale¿y przy tym
zauwa¿yæ, ¿e zapotrzebowanie na wêgiel okreœlone w za³o¿eniach do polityki energetycznej
okreœlone jest tylko do 2025 roku.

Podsumowanie

1. Z zaprezentowanych w opracowaniu ocen wystarczalnoœci zasobów wêgla kamiennego
wynika, ¿e deficyt wêgla w Polsce mo¿e pojawiæ siê ju¿ w latach 2013—2018, kiedy
dostêpne zasoby (³atwo dostepne) w istniej¹cych czynnych kopalniach bêd¹ siê wyczer-
pywaæ.

2. Bior¹c pod uwagê za³o¿enia z dokumentu „Polityka energetyczna Polski do 2025 roku —
za³o¿enia” deficyt wêgla w roku 2025 mo¿e osi¹gn¹æ poziom 14—15 ml Mg.

3. Aby w pe³ni zapewniæ pokrycie na prognozowane zu¿ycie wêgla niezbêdne s¹ in-
westycje, które pozwol¹ na udostêpnianie nowych poziomów wydobycia oraz na rozwój
niektórych kopalñ, by mog³y czêœciowo uzupe³niaæ ubytek wydobycia z kopalñ zamy-
kanych lub likwidowanych.
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Zbigniew GRUDZIÑSKI

Sufficiency of hard coal reserves in Poland in the light

of the plan for accessing coal reserves

and coal demand forecasts

Abstract

Paper presents the changes in recoverable, developed, and mineable hard coal reserves in Poland in
the years 1993—2003. Reserves-to-Production (R/P) ratios, presented in the document “The plan for
accessing coal reserves…” were calculated on the basis of coal production of particular coal mine and
its mineable reserves (of so-called 1st degree — i.e. reserves theoretically possible to mine if economic
factor is not taken into account, and of 2nd degree — i.e. easily accessible reserves). These ratios were
compared in the paper with two forecast of hard coal demand. Following from the comparison, the
deficit of coal can emerge in Poland as early as since the mid twentieth of this century, when accessible
reserves in operational mines will start depleting.
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