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Polski wêgiel kamienny wczoraj, dziœ i jutro
Albin Zdanowski*
Z³o¿a wêgla kamiennego na obszarze Polski wystêpuj¹
w utworach karbonu górnego w trzech rejonach: œródgórskim — Dolnoœl¹skim Zag³êbiu Wêglowym (DZW), przedgórskim — Górnoœl¹skim Zag³êbiu Wêglowym (GZW) i
przedplatformowym — Lubelskim Zag³êbiu Wêglowym
(LZW). Pok³ady wêgla o gruboœci powy¿ej 1,0 m, liczone
do bilansu zasobów kopalin w Polsce, wystêpuj¹ w utworach namuru (DZW, GZW) i westfalu (DZW, GZW i LZW).
Pod wzglêdem wielkoœci zasobów geologicznych najwiêksz¹ rolê odgrywa³o i odgrywa GZW. Rola DZW do 1999 r.
ci¹gle spada³a i aktualnie zag³êbie to nie ma znaczenia
gospodarczego. LZW ma ustabilizowane od lat znaczenie
gospodarcze, a jego rola w przypadku zwiêkszenia zapotrzebowania na wêgiel mo¿e znacz¹co wzrosn¹æ.
Od zakoñczenia II wojny œwiatowej do roku 1990 intensywnie prowadzono prace geologiczne, których celem by³o
rozpoznanie i udokumentowanie w ró¿nych kategoriach
z³ó¿ wêgla. W tym czasie w DZW udokumentowano 8
z³ó¿, w GZW 110 z³ó¿, a w LZW 11 z³ó¿. Suma zasobów
geologicznych udokumentowanych (stan na 31.12.1990 r.)
wynios³a 64,6 mld Mg. Tê bazê zasobow¹ czêœciowo zagospodarowano poprzez wybudowanie 4 kopalni w DZW,
70 w GZW i 1 w LZW. W roku 1990 wydobycie roczne
wêgla kamiennego w Polsce wynios³o oko³o 150 mln Mg,
a w 2004 r. spad³o do 100 mln Mg. Sumaryczne wydobycie
w latach 1990–2004 wynios³o 1,8 mld Mg.
W latach 90. XX wieku zaprzestano dokumentowania
nowych obszarów z³o¿owych. Przeprowadzono jedynie
weryfikacjê zasobów geologicznych, uwzglêdniaj¹c¹
zmiany wynikaj¹ce m.in. z wprowadzenia nowych kryteriów bilansowoœci, likwidacji kopalñ, ochrony wa¿nych
obiektów powierzchniowych (w tym autostrady A1 i A4).
To wp³ynê³o na zmniejszenie zasobów geologicznych wêgla
kamiennego do 43 mld Mg. Spadek wielkoœci zasobów
wêgla o 22 mld Mg to wynik eksploatacji i przekwalifikowania czêœci zasobów geologicznych do zasobów pozabilansowych.

Eksport wêgla w 2004 r. wynosi³ ok. 20 mln Mg, z tego
18 mln Mg do krajów Unii Europejskiej, co stanowi³o 10%
importu unijnego. Najwiêkszymi importerami s¹ Niemcy,
Wielka Brytania i Hiszpania. Ka¿dy z tych krajów importuje ponad 25 mln Mg wêgla/rok.
Wed³ug prognoz Dyrekcji Generalnej ds. Transportu i
Energii Unii Europejskiej z 2003 r. w zu¿yciu energii (25
krajów cz³onkowskich) do roku 2030 ci¹gle jeszcze dominowaæ bêdzie ropa naftowa i gaz ziemny. Natomiast przewiduje siê spadek udzia³u energii j¹drowej oraz wyraŸny
wzrost udzia³u energii uzyskiwanej z innych Ÿróde³. Do
roku 2015 przewiduje siê nieznaczny spadek, a nastêpnie
wzrost udzia³u wêgla w unijnej produkcji energii. Te generalne za³o¿enia mog¹ ju¿ w krótkim czasie ulec modyfikacjom, ze wzglêdu na dalszy wzrost cen ropy i gazu. Tak¹
tendencjê mo¿na ju¿ zauwa¿yæ we W³oszech, Niemczech i
Belgii, gdzie stopniowo zmniejsza siê moce elektrowni
j¹drowych, zastêpuj¹c je mocami elektrowni wêglowych.
Odwrotn¹ sytuacjê obserwuje siê we Francji i Finlandii.
Realizuj¹c za³o¿ony plan, trzeba przyj¹æ koniecznoœæ
wzrostu uzale¿nienia Unii Europejskiej od dostawców
paliw naturalnych, w tym wêgla. Bior¹c pod uwagê brak w
Unii Europejskiej dostatecznej iloœci z³ó¿ ropy i gazu oraz
likwidacjê kopalñ wêgla kamiennego w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Francji, a tak¿e brak perspektyw rozwoju
górnictwa wêglowego w Hiszpanii, mo¿na za³o¿yæ, ¿e
wskaŸnik uzale¿nienia wzroœnie z ok. 40% w 2000 r. do ok.
70% w 2030 r.
Polska, korzystaj¹c ze swoich zasobów wêgla, doœwiadczenia górniczego, przygotowania z³ó¿ do eksploatacji i
po³o¿enia geograficznego, winna w realizacji tego planu
odgrywaæ wa¿n¹ rolê jako dostawca surowca do produkcji
energii, jeœli nie wiêksz¹, to przynajmniej na dotychczasowym poziomie produkcji i eksportu wêgla.
Rola wêgla w polskiej gospodarce mia³a, ma i bêdzie
mieæ wielkie znaczenie, gdy¿ Ÿród³em energii cieplnej i
elektrycznej, wykorzystywanej w polskim przemyœle, jest
ci¹gle wêgiel, w tym wêgiel kamienny. Jego zast¹pienie
innymi Ÿród³ami energii w najbli¿szych 20–30 latach
wydaje siê byæ ma³o realne.

Wêgiel brunatny
— czy w przysz³oœci podstawa bezpieczeñstwa energetycznego pañstwa?
Jacek Robert Kasiñski*
Wêgiel brunatny wystêpuje w dwóch odmianach —
miêkkiej i twardej. Praktyczne znaczenie maj¹ jedynie
mioceñskie z³o¿a wêgla brunatnego miêkkiego, których
bogate z³o¿a wystêpuj¹ powszechnie w zachodniej czêœci
Polski. W Polsce zasoby tego surowca s¹ bardzo znaczne i

*Pañstwowy Instytut Geologiczny, ul. Rakowiecka 4, 00-975
Warszawa; jacek.kasinski@pgi.gov.pl

656

wed³ug zaktualizowanych danych wynosz¹ 29 814,7 mln Mg,
w tym zasoby udokumentowane w kategoriach A + B + C1
+ C2 — 13 851,2 mln Mg, a prognostyczne (zasoby szacunkowe w kategorii D) — 15 963,5 mln Mg.
Od zakoñczenia II wojny œwiatowej wydobycie wêgla
brunatnego w Polsce wzros³o kilkakrotnie i w 1999 r.
wynios³o 60,9 mln Mg; od tego czasu utrzymuje mniej wiêcej taki sam poziom wydobycia. Produkcja wêgla brunatnego stawia Polskê na czwartym miejscu w œwiecie po
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Niemczech, Rosji i Stanach Zjednoczonych. Wydobycie
jest skoncentrowane w trzech kopalniach, z których uzyskuje siê 92% krajowego wydobycia tego surowca. S¹ to
kopalnie: Be³chatów (35,5 mln Mg, czyli 58% rocznego
krajowego wydobycia), Konin (11,8 mln Mg, czyli 19%) i
Turów (9,0 mln Mg, czyli 15%).
W Polsce eksploatacja wêgla brunatnego jest prowadzona wy³¹cznie metod¹ odkrywkow¹. Piêæ du¿ych elektrowni jest zaopatrywanych przez 11 odkrywek, a trzy
dalsze odkrywki s¹ w budowie.
Przewiduje siê, ¿e jeszcze w 2030 r. 60% energii elektrycznej bêdzie produkowanych w elektrowniach opalanych wêglem kamiennym i brunatnym. Wêgiel brunatny
jest najtañszym Ÿród³em energii — ok. 19 USD/MWh, co
stanowi oko³o 65% kosztów energii uzyskiwanej z wêgla
kamiennego. W czterech z piêciu wielkich elektrowni opalanych wêglem brunatnym produkowana jest energia tañsza ni¿ najtañsza energia wytwarzana w toku spalania
wêgla kamiennego w elektrowni Opole. Sprzyjaj¹ce
warunki geologiczne, zaawansowana technologia wydobycia oraz niski koszt transportu wielkogabarytowych ³adunków taœmoci¹gami powoduj¹, ¿e w przeliczeniu na wartoœæ
opa³ow¹ (kalorycznoœæ) wêgiel brunatny jest najtañszym
Ÿród³em energii w Polsce i takim pozostanie w daj¹cej siê
przewidzieæ przysz³oœci.
Coraz powszechniejsze stosowanie nowoczesnych
technologii i przestrzeganie surowych norm emisji zanieczyszczeñ spowodowa³o, ¿e uci¹¿liwoœæ tego przemys³u
dla œrodowiska znacznie zmala³a. Przy zastosowaniu czys-

tych technologii spalania wêgiel brunatny jeszcze d³ugo
pozostanie jednym z podstawowych surowców energetycznych na œwiecie i w Polsce.
Zasoby w zagospodarowanych z³o¿ach zmniejszaj¹ siê
systematycznie i czas egzystencji zespo³ów górniczo-energetycznych jest ograniczony. Czynne kopalnie bêd¹ mog³y
pracowaæ jeszcze przez kilkadziesi¹t lat: Adamów — do
2029 r., Be³chatów — do 2050 r., Konin — do 2037 r.,
Turów — do 2035 r.
Istnieje zatem ewidentna potrzeba budowy nowych
zespo³ów górniczo-energetycznych. W Pañstwowym Instytucie Geologicznym przeprowadzono kompleksowe prace
maj¹ce na celu aktualizacjê zasobów z³ó¿ wêgla brunatnego i ich waloryzacjê pod k¹tem ekonomicznym, geoœrodowiskowym i spo³ecznej akceptacji potencjalnej inwestycji.
W wyniku przeprowadzonych prac wytypowano z³o¿a najkorzystniejsze do zagospodarowania.
Nie grozi nam, jak w przypadku wêglowodorów, szybkie wyczerpanie zasobów, poniewa¿ œwiatowe zasoby tego
surowca zapewniaj¹ utrzymanie obecnego poziomu wydobycia przez 500 lat. Tak¿e w Polsce zasoby wêgla brunatnego wystarcz¹ na mniej wiêcej tyle samo, zatem zwiêkszenie
jego wydobycia, czy choæby utrzymanie go na dotychczasowym poziomie, przyczyni³oby siê w sposób istotny do
zapewnienia bezpieczeñstwa energetycznego kraju. Za³o¿enia Polityki Energetycznej Pañstwa do 2025 roku przewiduj¹ uruchomienie nowych kopalñ wêgla brunatnego,
wymaga to jednak podjêcia niezbêdnych decyzji ju¿ w najbli¿szych latach.

Prowincje naftowe Polski
— dotychczasowe osi¹gniêcia i dalsze perspektywy poszukiwawcze
Pawe³ Karnkowski*
Dotychczasowe, dobre rozpoznanie geologiczne Polski, bazuj¹ce na metodologii analizy basenów sedymentacyjnych, umo¿liwia wyró¿nienie piêciu prowincji naftowych: ma³opolskiej, wielkopolskiej, pomorskiej, gdañskiej i lubelskiej.
Ma³opolska prowincja naftowa zajmuje obszar
wype³niony osadami pozosta³ymi po kilku basenach sedymentacyjnych: paleozoicznym, mezozoicznym, karpackim
(Karpaty) i przedkarpackim (mioceñskim rowie przedgórskim — zapadlisku). Najbardziej zasobne i perspektywiczne s¹ utwory mioceñskiego zapadliska przedkarpackiego.
Odkryte w nim z³o¿a gazu ziemnego charakteryzuj¹ siê bardzo dobrymi parametrami energetycznymi, a wielohoryzontowe z³o¿a maj¹ znaczne zasoby, nawet przy niewielkim
rozprzestrzenieniu obszarowym.
Lubelska prowincja naftowa to pozosta³oœæ po dewoñsko-karboñskim basenie sedymentacyjnym na LubelszczyŸnie. Dotychczasowe odkrycia w wêglanowych utworach
dewonu i klastycznych osadach karboñskich dostarczaj¹
dowodów na perspektywicznoœæ tego obszaru.

Gdañska prowincja naftowa to pozosta³oœæ po centralnej czêœci wczesnopaleozoicznego basenu ba³tyckiego.
Najwiêksze dotychczasowe sukcesy poszukiwawcze
odnotowane s¹ na szelfie ba³tyckim w polskiej strefie ekonomicznej (Petrobaltic). W czêœci l¹dowej tej prowincji w
kilkunastu otworach wyst¹pi³y przyp³ywy ropy naftowej,
ale nie ma z³ó¿ o wartoœci ekonomicznej. Nowe prace geologiczno-geofizyczno-geochemiczne daj¹ podstawy do
dalszych poszukiwañ i w najbli¿szym czasie bêd¹ wykonywane nowe wiercenia poszukiwawcze.
Pomorska prowincja naftowa zajmuje czêœæ dewoñsko-karboñskiego basenu sedymentacyjnego i basenu permskiego (czerwonego sp¹gowca i cechsztynu). W czêœci karboñskiej profilu zazwyczaj wystêpuje gaz ziemny, a w
wy¿ejleg³ych utworach cechsztyñskich — ropa naftowa.
Dotychczas odkryte z³o¿a daj¹ podstawê do dalszych
poszukiwañ na tym obszarze i umo¿liwiaj¹ ci¹g³e prowadzenie prac eksploracyjnych.
Wielkopolska prowincja naftowa obejmuje g³ównie
po³udniow¹ czêœæ permskiego basenu polskiego z dwoma
poziomami poszukiwawczymi (utwory czerwonego sp¹gowca i cechsztyñskie wêglany dolomitu g³ównego). W klastycznych, przystropowych ska³ach czerwonego sp¹gowca
odkryto dotychczas kilkadziesi¹t z³ó¿ gazu. Przysz³e prace
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