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UZUPEŁNIENIE DO WYDANIA I

T      ekst raportu przekazany został do recenzji i redakcji w lutym bieżącego roku. Minęło zatem 
prawie 10 miesięcy. Dane za 2012 rok opublikowane zostały w maju – czerwcu 2013 roku. 
Dodruk nowych egzemplarzy skłonił autora do napisania krótkiego omówienia, co w tym 

czasie zdarzyło się w sprawie polskiego węgla kamiennego. Czytelnik ma prawo wiedzieć czy i ja-
kie prognozy autora raportu zdezaktualizowały się, czy też potwierdzają się w realnej gospodarce. 
Czy wreszcie aktualizacja polityki energetycznej Polski nabiera realnych i strategicznych ram, czy 
też dalej politycy szukają jednego uniwersalnego źródła energii? Bardzo wielu Polaków, a szcze-
gólnie wspomniani politycy nadal nie dostrzegają, iż nasz kraj jest fragmentem otwartej konku-
rencyjnej gospodarki światowej. Owszem, jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, a wielu polity-
ków, menadżerów, związkowców wierzy, że jakoś damy sobie radę z restrykcyjnymi dyrektywami, 
polityką klimatyczno – energetyczną. No i węgiel to podstawa naszej energetyki i gospodarki. 
W pierwszej kolejności przyjrzyjmy się co wydarzyło się na światowym rynku. Wszyscy czołowi 
eksporterzy węgla pomiędzy 2010 i 2012 rokiem zwiększyli swój potencjał wydobywczy i trans-
portowy. W 2011 roku w obrocie międzynarodowym było 978 mln Mg węgla kamiennego. Rok 
później, mimo spowolnienia gospodarczego było to 1 082 mln Mg. A więc o 104 mln Mg więcej. 
Jak oceniają eksperci rynku surowcowego jest to nadpodaż węgla, utrzymująca się także w 2013 
roku, która spowodowała poważny spadek cen tego surowca na rynku. O ile średnia cena węgla 
energetycznego w NW Europie (CIF ARA) wynosiła 108 USD/tce, to w 2013 roku ta cena mieściła 
się w przedziale 80 – 82 USD/tce, z najniższymi cenami w maju i czerwcu poniżej 74 USD/tce.  
Pozostają aktualne tezy raportu, iż ceny węgla już rosnąć nie będą powyżej 100 USD/tce, zwłasz-
cza wobec szybkiego wypierania węgla z  energetyki USA przez znacznie tańszy gaz ziemny. 
W 2010 roku USA zużyły 718 mln Mg węgla, w 2011 – 697 mln Mg, a w roku bieżącym przewiduje 
się, że będzie to 636 mln Mg. Równocześnie eksport węgla z USA do Europy w 2012 roku wyniósł 
66,4 mln Mg. Także Polska w 2012 roku importowała z USA 0,66 mln Mg węgla. Rośnie eksport 
rosyjskiego węgla kamiennego z 87 mln Mg w 2010 roku do 117 mln Mg w 2012 roku. Światowy 
handel węglem póki co „ratują” Chiny, które od 2011 roku stały się największym importerem wę-
gla i w 2012 roku importowały 181 mln Mg węgla energetycznego i 54 mln Mg koksu. 
Czytelnik powyższego akapitu może zadać pytanie i co mają te liczby do polskiego węgla? Otóż 
podaż towaru kształtuje ceny. Na str. 35 znaleźć można wytłuszczone zdanie: wobec wysokich 
kosztów stałych polskiego górnictwa węgla kamiennego zapowiadają się poważne proble-
my w tym sektorze gospodarki. Polscy importerzy zakupili w 2012 roku węgiel energetyczny 
w USA po cenie 57 – 64 USD/Mg, cena dostaw spot w październiku 2013 roku spadła do 53,7 
USD/Mg (dane US Energy Information Administration). Po doliczeniu kosztów frachtu, i transpor-
tu na terytorium Polski, to i tak cena będzie 20% niższa niż koszt wydobycia węgla w spółkach 
węglowych Skarbu Państwa. Kompania Węglowa SA po pierwszym półroczu miała stratę około 
300 mln zł, i ponad 7 mln Mg niesprzedanego węgla przy kopalniach. I to mimo obniżenia wy-
dobycia w 2012 roku o 5%. Także w 2013 roku plany tej spółki zakładają spadek wydobycia, ale 
koszty rosną. We wrześniu rada nadzorcza odwołała Prezesa Zarządu. I co dalej? 



 

A jednak Premier RP i Ministerstwo Gospodarki („trzy scenariusze”) obwieszczają, że do 2050 roku 
węgiel będzie podstawą energetyki. Tylko mam pytanie czy będzie to polski węgiel? Na uży-
tek górników można wypowiadać różne głupstwa, lecz nie ma możliwości zablokowania importu 
tańszego węgla ze wschodu, Australii, Afryki Płd. czy USA. Decyzja o rozbudowie elektrowni Opole 
o dwa bloki węglowe po 900 MW stawia PGE SA w bardzo trudnej sytuacji. Prezes tej spółki w wy-
wiadach prasowych anonsował, że dla finansowego zamknięcia tej inwestycji konieczne będzie 
podniesienie cen energii elektrycznej o 50%. Ciekawe jak to przyjmą obywatele. Długoterminowa 
umowa z Kompanią Węglową na dostawy (taniego, poniżej kosztów wydobycia?) węgla do tych 
bloków już jest przedmiotem postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez Prokuraturę, 
w związku z podejrzeniem narażenia spółki węglowej na straty. No właśnie! Politycy palcem po-
kazują co należy budować a co nie, a gdzie jest prawo w postaci Kodeksu Spółek Handlowych? 
Co z  decyzją Rady Unii Europejskiej nr 2010/787/UE w  sprawie pomocy państwa ułatwiają-
cej zamykanie niekonkurencyjnych kopalń węgla? W  dokumencie tym ustalono, że ostateczne 
zamknięcie nierentownych kopalń węgla w  UE nastąpi najpóźniej do 31 grudnia 2018 roku. 
Rozmaitość opinii wychodzących z Ministerstwa Gospodarki w sprawie przyszłości górnictwa 
węgla kamiennego jest zastanawiająca. Wiceminister Tomczykiewicz (odpowiedzialny za gór-
nictwo) w maju br. anonsuje, że trwale nierentowne kopalnie będą zamykane, dyrektor depar-
tamentu górnictwa prof. M. Kaliski w czerwcu wypowiada opinię, iż konieczne jest obniżenie 
kosztów wydobycia o 10 – 15%, a szef resortu kieruje wezwanie do spółek węglowych o obni-
żenie kosztów o 5%. Czy opinie i polecenia zmienią rzeczywistość rynkową, ekonomię rynku?
Od początku roku 2013 przy każdej okazji można usłyszeć wypowiedzi urzędników wszystkich 
szczebli Ministerstwa Gospodarki, iż trwają prace nad uaktualnieniem Polityki Energetycznej 
Polski. Tyle, że nic nie wiadomo kto to robi i jakie przyjęto założenia. Debata publiczna? Kon-
sultacje społeczne? Ktoś tam wie lepiej co Polakom potrzeba. Krążył w  internecie dokument 
roboczy Kancelarii Premiera – 7 scenariuszy energetycznych sporządzony przez Departament 
Analiz KPRM. Takiej masy wadliwych założeń, błędów dawno nie miałem okazji widzieć. A może 
by tak „decydenci” wreszcie pochylili się nad Alternatywną Polityką Energetyczną Polski do 2030 
i  Niskoemisyjną Polską 2050, raportami opracowanymi przez niezależne środowiska naukowe 
i szeroko dyskutowane przez ekspertów i opinię publiczną? 
Na początku września prof. M. Kaliski (dyrektor Departamentu Górnictwa w Ministerstwie Go-
spodarki) publicznie przedstawił, nomen omen w  Katowicach 3 scenariusze „Prognozy zapo-
trzebowania na surowce energetyczne do 2050 roku”. Scenariusz referencyjny zakłada budowę 
nowych kopalń węgla brunatnego i kamiennego. W 2050 roku Polska ma zużywać 60 mln ton 
węgla brunatnego i 50 mln ton kamiennego z krajowych źródeł. Scenariusz „status quo” to za-
niechanie inwestycji górniczych; węgiel brunatny „zanika” w 2050 roku a krajowe wydobycie 
węgla kamiennego będzie na poziomie 20 mln ton. Ale uwaga! Będziemy importować 40 mln 
ton. Ta teza jest zgodna z moimi prognozami zawartymi w raporcie w rozdz. 2.1. Trzeci scena-
riusz „jądrowy” zakłada, że po 2025 roku co pięć lat przybywa 1 000 MW mocy w reaktorach. 
Prof. Kaliski podkreślił, że najbezpieczniejszy dla energetyki jest scenariusz referencyjny. Dla 
energetyki być może a dla obywateli? Obywatele w regionie lubuskim, w prawnie wiążącym 
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referendum, wypowiedzieli się przeciwko (70%) budowie odkrywki węgla brunatnego i elek-
trowni. Obywatele Wielkopolski protestują przeciwko budowie nowych odkrywek węgla bru-
natnego, wskazując dramatyczne skutki istniejących kopalń dla środowiska. Badania opinii 
publicznej wskazują, że obywatele popierają (85%) wsparcie z budżetu państwa dla rozwoju 
odnawialnych źródeł energii. Tak oto w demokratycznym państwie kreowana jest, podstawowa 
dla przyszłości kraju, polityka.
Jednakże, jeśli ceny gazu w Europie spadną to ile warte będą wspomniane wyżej scenariusze? 
Warto uważnie przeanalizować gwałtowną zmianę rynku energii w USA i spadku cen gazu na 
rynkach światowych wskutek uruchomienia wydobycia gazu niekonwencjonalnego. Dla przypo-
mnienia aktualna średnia cena gazu w USA w dostawach spot wynosi 115 – 125 USD/1 000 m3, 
a w Europie cena głównie rosyjskiego gazu jest blisko 4 – krotnie wyższa. W 2013 roku firmy 
z USA rozpoczęły eksport gazu do Europy. Środowiska naukowe, które opracowały powyższe 
scenariusze powinny uważnie przyglądać się temu, co się dzieje w tym sektorze. Gazprom kilka 
lat temu też nie doceniał gazu z łupków i znalazł się w bardzo trudnej sytuacji; zamarł import 
gazu do USA, światowy rynek podbił gaz płynny dostarczany na podstawie zamówień krót-
koterminowych (spotowych). Gazprom został więc zmuszony do obniżenia odbiorcom euro-
pejskim cen w kontraktach długoterminowych. Skorzystała na tym także Polska. W nieodległej 
perspektywie Gazprom będzie zapewne musiał w ogóle zrezygnować z parytetu ceny gazu do 
ropy, a  jeśli tego nie uczyni musi dalej ciąć ceny. Specjalistom wiadomo jest, że w ubiegłym 
roku Gazprom ogłosił rezygnację z eksploatacji pola Stockman w Arktyce (autor w 2011 roku 
opublikował artykuł „Gaz łupkowy szansa czy zagrożenie” i taką tezę przedstawił). W 2013 roku 
nie została też podpisana umowa z  Chinami na dostawy błękitnego surowca z  Rosji, bo Pe-
kin nie zaakceptował ceny. Koncern Gazprom usiłuje wprawdzie bronić swojej pozycji, ale jego 
sztandarowe przedsięwzięcia, czyli gazociągi Nord Stream i powstający dopiero South Stream, 
są przeszacowane. Ich przepustowość jest większa niż potrzeby odbiorców. Ponadto, przypo-
mnieć należy iż kraje UE mają zwiększyć efektywność energetyczną o 20% do roku 2020 (Energy 
Road Map 2020), co oznacza dalsze zmniejszenie zużycia paliw kopalnych. 
Interesujący jest raport IEA - Golden Rules for a Golden Age of Gas (2012). Raport wskazuje, że 
w Polsce wydobycie gazu ziemnego w 2035 roku ze wszystkich źródeł osiągnie 34 mld m3. 
Na tę wielkość składa się gaz ze złóż konwencjonalnych, gaz z łupków, gaz zaciśnięty (tight gaz), 
oraz niedoceniany, a udokumentowany w GZW metan z pokładów węgla. Autor uznaje te pro-
gnozy za bardzo wyważone i realne. Ważne dla przyszłych cen gazu i węgla to fakt iż, Chiny naj-
większy konsument energii, według prognozy IEA będą drugim producentem gazu na świecie 
z wielkością 400 mld m3. Jak piszą autorzy; ceny gazu będą miały kolosalny wpływ na inwestycje 
energetyczne w krajach gospodarki wolnorynkowej. A w Polsce? Prof. W. Mielczarski prognozuje, 
że w przyszłości w Europie ceny gazu spadną do 200 USD/1 000 m3. Autor ocenia, że w ciągu 
10 lat cena gazu w Europie spadnie do 250 USD/1 000 m3. Czy polski węgiel wytrzyma tą kon-
kurencję? Zwłaszcza, że specjaliści wiedzą, iż Polska potrzebuje szybkich mocy dyspozycyjnych 
w  szczycie zapotrzebowania. Potrzebuje rozproszonej energetyki gazowej, elektrociepłowni 
małej mocy, by kompensować niestabilność pracy OZE. Zwłaszcza, że czas budowy nie przekra-
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cza 24 miesięcy, a zatem koszty inwstycji są mniejsze. Odsyłam zainteresowanych do raportu 
opracowanego przez PWC i ING Sektor gazowy a energetyka. Według tego raportu planowane 
przez polskie firmy inwestycje w energetyce gazowej dają moc 6 500 – 6 700 MWe. Czy autorzy 
„trzech scenariuszy” analizowali te plany inwestycyjne i ich wpływ na pozycję węgla kamienne-
go w bilansie energetycznym?
W  dyskusji 2013 roku o  energetyce Polski do 2050 roku, nie znalazłem wypowiedzi polityka, 
urzędnika administracji rządowej, troszczącego się o zdrowie Polaków. W sytuacji poważnych 
problemów demograficznych naszego kraju, obowiązuje hasło „Żyjmy krócej, ale taniej”. Jedy-
nie samorządy dużych aglomeracji dostrzegają problem niskiej emisji i smogu, ale administracyj-
ne zakazy nie rozwiążą tego problemu. Wpływu spalania węgla na czystość powietrza w naszym 
kraju, a tym samym na zdrowie obywateli nie dostrzega rząd (rozdz. 3.4). Pod względem jakości 
powietrza, konkretnie stężenia najbardziej szkodliwych dla zdrowia pyłów lotnych frakcji 2,5 μm 
(PM2,5), zajmujemy przedostatnie miejsce w Unii Europejskiej. Udokumentowane dane wskazu-
ją, że nadmierna ekspozycja na emisję PM2,5 w Polsce powoduje średnie skrócenie życia 

o 6 lat. Sporo o węglu jako narodowym bogactwie, ale nic nie słychać o przygotowaniach do 
wdrożenia dyrektywy IED (rozdz. 3.1), która wejdzie w życie 07 stycznia 2014 roku. Do roku 2015, 
zgodnie z dyrektywą CAFE, Polska powinna znacząco obniżyć stężenia PM2,5. Jak rząd zamierza 
to zrobić, promując spalanie węgla przez kolejne 30 lat? Polska nadal wetuje lub torpeduje w UE 
wszelkie inicjatywy zmiany modelu energetyki Europy w kierunku ograniczenia spalania węgla, 
a tym samym redukowania szkodliwych skutków dla zdrowia ludzi i stanu środowiska. 
Autor nie przypuszcza, by zmieniona polityka energetyczna Polski uwzględniła skutki wydoby-
cia i użytkowania węgla opisane w rozdziale 3. Pod koniec 2013 roku nie widać politycznego 
klimatu w Polsce dla większej otwartości do uwzględnienia założeń Energetycznej Mapy Dro-
gowej Europy 2050. Dobrą ilustracją są prace legislacyjne nad ustawą o odnawialnych źródłach 
energii, której nadal nie ma. A prace nad nowelizacją Prawa Energetyczego tzw. małym trójpa-
kiem ciągnęły się miesiącami. Przedstawiciele Narodu w Sejmie do ostatniej chwili sprzeciwiali 
się wprowadzeniu zapisu umożliwiającego indywidualnym osobom wytwarzanie i  sprzedaż 
nadwyżek energii elektrycznej (model prosumencki) bez skomplikowanych procedur admini-
stracyjnych. Na str. 73 znajdą czytelnicy takie zdanie: Mamy początek 2013 roku, minęło pełne 
6 lat od przyjęcia tych zobowiązań (pakietu klimatyczno – energetycznego do 2020 roku), lecz 
ekspertom i uważnym obserwatorom gospodarki nasuwa się nieodparte wrażenie, że osoby odpo-
wiedzialne za politykę energetyczną w Polsce nie bardzo przejmują się tym strategicznym trendem 
w Unii Europejskiej i dalej postępują w myśl zasady „jakoś to będzie”. Zbliża się koniec 2013 roku 
i trzeba przyznać, że rząd konsekwentnie realizuje tą taktykę. 

  
 październik 2013

 Więcej informacji dotyczących publikacji można znaleźć na stronie www.oweglu.pl
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AEI  wskaźnik średniego narażenia na ekspozycję (Average Exposure Indicator)
ARA    zespół portów Antwerpia–Rotterdam–Amsterdam; notowania cen węgla 

importowanego do Europy podawane są dla tego zespołu portów
BAT  najlepsza dostępna technologia (Best Available Technology)
BP  British Petroleum; jeden z pięciu największych koncernów naftowych
BREF  referencyjne technologie BAT
Bq  bekerel; jednostka miary aktywności promieniotwórczej
BZK  bilans zasobów kopalin
CAFE    Dyrektywa CAFE – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE  

z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza 
dla Europy 

CCS    technologia zatłaczania dwutlenku węgla pod powierzchnię ziemi 
(Carbon Capture Storage)

CIF    formuła dostawy surowca – koszt, ubezpieczenie i transport do oznaczonego 
portu (Cost, Insurance and Freight) – wg wykazu Międzynarodowej Izby Handlowej

cEUR/kWh eurocenty za kilowatogodzinę
CH

4
  chemiczny symbol metanu

CHP    skojarzona gospodarka energetyczna (Combined Heat and Power); inaczej  
 kogeneracja

DERA  German Mineral Resources Agency
Dz.U.   „Dziennik Ustaw”
Dz.Urz.U.E. „Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej”
EUROSTAT Biuro Statystyki Unii Europejskiej
EURACOAL  Europejskie Stowarzyszenie Węgla (European Association for Coal and Lignite)
EXXON  międzynarodowy koncern naftowy, jeden z 5 największych na świecie
EJ  exajoul; jednostka energii (1018 jula)
FOB  termin określający, kto płaci za wyładunek lub załadunek (Free on board)
GHG  gazy cieplarniane (greenhouse gases)
GJ  gigajoul; jednostka energii (109 jula)
GWh  gigawatogodzina (109 wata)
IEA   MAE
IOŚ   Inspekcja Ochrony Środowiska; często WIOŚ, czyli Wojewódzka Inspekcja 

Ochrony Środowiska
JSW S.A. Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
kV  kilovolt; jednostka napięcia (103 volt)
KHW S.A.  Katowicki Holding Węglowy S.A.
kogeneracja   proces technologiczny jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej 

i użytkowej energii cieplnej w elektrociepłowni; inaczej  CHP
KSE  Krajowy System Elektroenergetyczny
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KW S.A.  Kompania Węglowa S.A.
KWK  kopalnia węgla kamiennego
loco  miejsce dostarczenia i odbioru towaru
MAE   Międzynarodowa Agencja Energetyczna afiliowana przy OECD 

(International Energy Agency)
Mg   megagram (tona)
MJ/kg  megajul na kilogram; kaloryczność paliwa w relacji do masy
MPa  megapaskal; jednostka ciśnienia (9,87 atmosfery)
MWe  megawat elektryczny; jednostka mocy energii elektrycznej (106 wata)
MWh  megawatogodzina; jednostka pracy (106 wata)
MWt  megawat termiczny; jednostka mocy energii cieplnej
NILU  Norweski Instytut Badań Powietrza (Norwegian Institute for Air Research) 
OECD   Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, której Polska jest członkiem 

(Organisation for Economic Co-operation and Development)
OZE  odnawialne źródła energii
PGNiG  Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
PIB  Państwowy Instytut Badawczy
PIG  Państwowy Instytut Geologiczny 
PKB  Produkt Krajowy Brutto
PM10  pył zawieszony o średnicy cząstek 10 μm lub mniejszej
PM2,5  pył zawieszony o średnicy cząstek 2,5 μm lub mniejszej
ppb   jednostka stężenia roztworów chemicznych – liczba cząstek substancji 

na miliard cząstek rozpuszczalnika (np. wody) (parts per bilion)
ppm  głębokość poniżej poziomu morza
ppt  głębokość poniżej powierzchni terenu
spot    transakcja finansowa zrealizowana najpóźniej w drugim dniu roboczym od 

momentu jej zlecenia
t  tona 
tce   tona równoważna węgla o ustalonej kaloryczności (29,307 GJ)  

(ton of coal equivalent)
toe  równoważnik energetyczny tony ropy (ton of oil equivalent)
toe/1000 euro  wskaźnik energochłonności ilustrujący, ile paliwa umownego trzeba zużyć  

dla wytworzenia 1000 euro Produktu Krajowego Brutto
TWh  terawatogodzina (1012 wata)
UE   Unia Europejska
UE15  kraje tworzące Unię Europejską przed akcesją nowych członków w 2004 roku
UOKiK  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
μg/m3   jednostka stężenia substancji w powietrzu wyrażona w mikrogramach  

na normalny metr sześcienny 
VdKI  Niemieckie Stowarzyszenie Importerów Węgla (Verein der Kohlenimporteure)
WE   Wspólnota Europejska
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ZASOBY:

 Zasoby prognostyczne -   określa się na podstawie nielicznych wyrobisk lub odsłonięć natural-
nych oraz danych geofizycznych pozwalających określić w przybliżeniu możliwy obszar wystę-
powania złoża oraz rodzaj i  jakość kopaliny. Prawdopodobne granice złoża określa się metodą 
interpolacji lub ekstrapolacji. Błąd szacowania zasobów może wynosić ponad 40%.
Zasoby geologiczne złoża (bilansowe i pozabilansowe) – całkowita ilość kopaliny lub kopalin 
w granicach złoża
Zasoby bilansowe – zasoby złoża lub jego części spełniające graniczne wartości parametrów de-
finiujących złoże
Zasoby pozabilansowe – zasoby złoża lub jego części niespełniające granicznych wartości para-
metrów definiujących złoże
Zasoby przemysłowe – część zasobów bilansowych lub pozabilansowych złoża (a w przypadku wód 
leczniczych, termalnych i solanek  zasobów eksploatacyjnych złoża) w granicach projektowanego 
obszaru górniczego lub wydzielonej części złoża przewidzianej do zagospodarowania, które mogą 
być przedmiotem uzasadnionej technicznie i  ekonomicznie eksploatacji przy uwzględnieniu 
wymagań określonych w przepisach prawa, w tym wymagań dotyczących ochrony środowiska
Zasoby operatywne – część zasobów przemysłowych podlegająca wydobyciu na powierzchnię, 
teoretycznie przyjmuje się współczynnik 0,7
Graniczne wartości parametrów definiujących złoże -  wartości parametrów wyznaczające 
granice geologiczne złoża kopaliny

Według klasyfikacji polskiej, w zależności od zawartości części lotnych, zdolności spiekania, dylatacji, 
wskaźnika wolnego wydymania i ciepła spalania, wśród węgli kamiennych wyróżniamy nastę-

pujące typy:

  płomienny (typ 31),
  gazowo-płomienny (typ 32),
  gazowy (typ 33),
  gazowo-koksowy (typ 34),
  ortokoksowy (typ 35),
  metakoksowy (typ 36),
  semikoksowy (typ 37),
  chudy (typ 38),
  antracytowy (typ 41)
  antracyt (typ 42)
  metaantracyt (typ 43).
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Czy węgiel pozostanie paliwem pierwszego wyboru? Takie pytanie można znaleźć w naj-
nowszym World Energy Outlook 2012 przygotowanym przez Międzynarodową Agencję  
Energetyczną. To pytanie jest jak najbardziej aktualne w Polsce na początku 2013 roku. Kra-

je UE15 już wybrały drogę niskoemisyjnej gospodarki. Liderami transformacji są Niemcy i Wiel-
ka Brytania. Węgiel kamienny w krajach OECD i UE jest w odwrocie. Prognozy Międzynarodowej 
Agencji Energetycznej (MAE, ang. IEA) do 2030 roku wskazują, że zapotrzebowanie na węgiel 
w krajach OECD będzie  maleć o 1,1% rocznie,  a  w Chinach będzie się zwiększać  co rok o 2,1%. 
Rozpatrując  prognozy zużycia paliw kopalnych w skali globalnej, z uwagi na problem ocieplenia 
klimatu, trudno być optymistą, gdyż szybko rosnące zużycie paliw kopalnych w Chinach i Indiach 
znacznie przekroczy spadek w krajach OECD. Wzrost zużycia energii pierwotnej do 2035 roku wy-
niesie w krajach OECD 800 mln toe, przy równoczesnym spadku zużycia węgla i ropy naftowej,  
Chiny i Indie natomiast zwiększą zużycie nośników energii pierwotnej aż o 4,5 mld toe. W 2035 
roku w globalnym energetycznym miksie  paliwa kopalne nadal będą dominować na poziomie 
75% (o 6% mniej niż w 2010 roku), a udział odnawialnych źródeł energii w wytwarzaniu energii 
elektrycznej osiągnie 35%.

Najbardziej niezwykła przemiana struktury energetyki dokonuje się w USA, które do niedawna dla 
zbilansowania własnej konsumpcji importowały 20% energii.  „Rewolucja gazu z łupków”, produkcja 
bioenergii i zdecydowany wzrost efektywności transportu spowodują, że USA w 2035 roku staną się 
samowystarczalne energetycznie. Niska cena gazu w USA (średnio czterokrotnie niższa niż w Euro-
pie) spowodowała, że tylko w 2012 roku zużycie węgla w elektrowniach spadło o 17%. Jednocze-
śnie US Energy Information Administration prognozuje, że w ciągu następnych dwóch lat zamknięte 
zostaną elektrownie węglowe o mocy 30 GW, co stanowi 10% mocy elektrowni węglowych w USA.
W krajach Unii Europejskiej pomiędzy rokiem 2009 a 2011 spadło wydobycie węgla kamiennego 
ze 135 mln Mg do 129 mln Mg, lecz jednocześnie wzrósł import ze 189 mln Mg do 198 mln Mg. 
Według scenariusza „nowych polityk” MAE zużycie węgla w UE w następnych latach będzie maleć 
o 2,5% rocznie i w 2035 roku osiągnie 200 mln Mg.

Trudno nie zadać pytania: Jak w tych europejskich trendach mieści się nasz kraj? Strategie rzą-
dowe z 2008 roku prognozowały wzrost wydobycia węgla kamiennego do 97,5 mln Mg w 2011 
roku i utrzymanie eksportu; tymczasem wydobycie spadło do 76,4 mln Mg, a import wzrósł do 15 
mln Mg. W 2012 roku rząd zawetował przedłożony przez Komisję Europejską dokument Energy 
Road Map 2050, nie doceniając jego znaczenia z powodu, jak  można przypuszczać, braku własnej 
spójnej strategii energetycznej dla Polski. Niektórzy eksperci od górnictwa węglowego twierdzą, 
że Polska ma gigantyczne zasoby węgla kamiennego na setki lat. 

Jednym z głównych celów niniejszego opracowania  jest staranne przeanalizowanie, czym tak na-
prawdę w zakresie węgla dysponujemy (rozdz. 2). Chodzi o analizę uwzględniającą realia kosztów 
wydobycia i cen na rynkach międzynarodowych (rozdz. 1 i 2), ponieważ w warunkach otwartej go-
spodarki kapitalistycznej oderwanie się od tych aspektów prowadzi strategiczne myślenie na ma-
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nowce niejasności. Prowadzi do formułowania zaklęć i pustych haseł w rodzaju: „Polska energetyka 
była, jest i będzie w przewidywanej przyszłości oparta na węglu…” – jak czytamy w dokumencie  
pt. „Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko 2020”,  akceptowanym przez rząd w 2012 roku.

Analiza bilansowych zasobów geologicznych węgla kamiennego na pozór nie budzi obaw – 
mamy 48,5 mld Mg w złożach zagospodarowanych i niezagospodarowanych.  Jest to jednak tylko 
„księgowy” rejestr o czysto teoretycznych parametrach złoża. Przy analizie dokonanej na pozio-
mie zakładu górniczego, uwzględniającej możliwości technicznego udostępnienia pokładów 
i utrzymania rentowności wydobycia,  widać gwałtowny spadek zasobów. W latach 1990–2011 
wydobyto w Polsce 2 365,36 mln Mg węgla kamiennego, a ubytek w zasobach geologicznych 
bilansowych wyniósł 17 000 mln Mg, co oznacza, że na powierzchnię wydobyto zaledwie 13,9% 
geologicznych zasobów bilansowych. Wiele szczegółowych opracowań wskazuje, iż w 2030 roku 
w  Polsce czynnych będzie jeszcze 12 kopalń, których maksymalna zdolność wydobywcza nie 
przekroczy 47 mln Mg (zob. rozdz. 2.1.). 

Obszerny i wartościowy raport NIK z roku 2011 (Informacja o wynikach kontroli bezpieczeństwa za-
opatrzenia Polski w węgiel kamienny ze złóż krajowych) wskazuje, iż wydobycie węgla kamiennego 
w Polsce nosi cechy gospodarki rabunkowej.  Raport  ten nie uwzględnia konkurencji tańszego, 
importowanego węgla, czyli sytuacji zmuszającej do wyboru: albo chronimy krajowe złoża, albo 
wydobywamy jak najtaniej. W pierwszym przypadku trzeba by dotować wydobycie lub zaprze-
stać wydobycia (jak to zrobiły Niemcy i Wielka Brytania) pozostawiając złoża dla następnych po-
koleń, by korzystać z węgla w inny sposób np. poprzez zgazowanie podziemne. W drugim przy-
padku wybiera się pokłady grube i połogie, najlepiej płytko zalegające. Problem sprowadza się 
do pytania: Czy Polska może kontynuować energetyczną politykę węglową, gdy wiadomo,  

że w 2050 roku wydobycie węgla kamiennego nie przekroczy 28 mln Mg? 

O  metanie w  pokładach węgla opinia publiczna, politycy i  zarządzający spółkami węglowymi 
przypominają sobie  wówczas, gdy w kopalni następuje wybuch i giną ludzie. A przecież metan to 
wartościowe paliwo energetyczne (rozdz. 2.2.). Udokumentowane, możliwe do wydobycia zasoby 
tego gazu w pokładach węgla wynoszą 89,1 mld m3 i są porównywalne z zasobami gazu konwen-
cjonalnego.  Metan wraz z powietrzem z wentylacji kopalń wyrzucany jest do atmosfery. Tylko 
w 2011 roku kopalnie wyemitowały 489,5 mln m3 metanu.

Od 1990 roku do 2010 roku przeprowadzono kilka programów restrukturyzacji górnictwa, które 
wspierane były ogromnymi dotacjami budżetowymi (rozdz. 2.3).  Jedynym rezultatem tych usiło-
wań był spadek zatrudnienia z 415 740 do 113 159 osób. Równocześnie spadało wydobycie węgla 
kamiennego (ze 177 mln Mg do 76 mln Mg). 

Odrębną kwestią jest pomiar wydajności pracy w górnictwie. Po reformie górnictwa przeprowa-
dzonej przez rząd Jerzego Buzka w latach 1998–2002 wydajność pracy wzrosła  do poziomu naj-
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wyższego w całym okresie po 1989 roku. Po kolejnych reformach wydajność spadała. Najwyższa 
wydajność pracy w historii polskiego górnictwa węglowego jest w prywatnej, giełdowej spółce 
Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. (bez udziału Skarbu Państwa). Warto zauważyć, że problem wydaj-
ności przekłada się wprost na koszty wydobycia węgla na powierzchnię.

Polska gospodarka zużywa coraz mniej węgla kamiennego. Na początku transformacji ustrojo-
wej, w 1990 roku,  było to około 120 mln Mg, a w 2011 roku – już tylko około 83 mln Mg. Nadal 
największym konsumentem węgla jest energetyka, choć warto zauważyć, że udział węgla ka-
miennego w zużyciu energii pierwotnej od dwudziestu lat spada (z blisko 64% w 1990 roku do 
46% w 2010 roku). Węgiel jest wypierany z bilansu energetycznego przez ropę naftową, gaz ziem-
ny i OZE. Niestety, w sektorze gospodarstw domowych spalane są nadal olbrzymie ilości węgla  
(8,9 mln Mg w 2011 roku), często niskiej jakości i w niskosprawnych paleniskach,  powodując emi-
sję do atmosfery blisko 24 mln Mg CO2, 174 tys. Mg SO2 (21% krajowej emisji SO2), 32% krajowej 
emisji pyłów oraz – co gorsza – ponad 42% krajowej emisji dioksyn i furanów. Zastąpienie węgla 
gazem ziemnym w gospodarstwach domowych  przyniosłoby radykalne poprawienie jakości po-
wietrza, jak to pokazuje przykład  województwa lubuskiego. 

Jaka przyszłość rysuje się przed polskim górnictwem węgla kamiennego w obliczu spadają-
cych od września 2011 roku cen na rynku międzynarodowym (rozdz. 2.4.)? W sezonie zimowym 
2012/2013 cena 1 Mg tce wynosiła 85–86 $, tj. około 9 zł za GJ energii. Polskie elektrownie płacą 
za polski węgiel 12,4 zł/GJ. Koszty wydobycia rosną, a rok 2013 będzie szczególnie trudny dla 
Kompanii Węglowej i Katowickiego Holdingu Węglowego z powodu szybko rosnącego impor-
tu i dalszego spadku cen na świecie. Ostatnia pomoc publiczna udzielona została górnictwu 
węgla kamiennego w 2010 roku. Od 2011 obowiązuje decyzja Rady Unii Europejskiej w sprawie 
pomocy państwa ułatwiającej zamykanie niekonkurencyjnych kopalń węgla (2010/787/UE). 
Decyzja ta zezwala na pomoc publiczną ograniczoną tylko do osłony socjalnej pracowników 
likwidowanych kopalń. A  wszystkie nierentowne kopalnie węgla kamiennego na terenie UE 
muszą zostać zamknięte do 31 grudnia 2018 roku. Wielopłaszczyznowa analiza przedstawio-
na w rozdziałach 1 i 2  pokazuje jasno, jak niewielkie są szanse na utrzymanie krajowego wy-
dobycia węgla na poziomie zapewniającym pokrycie potrzeb energetycznych przez następne  
10 lat. A więc będziemy się coraz bardziej uzależniać od importu węgla? W takim scenariuszu 
nie mogą dziwić plany budowy dużej prywatnej elektrowni węglowej na Pomorzu. Transport 
morski jest tańszy niż kolejowy.

Wiele symptomów wskazuje, że epoka rozwoju gospodarczego mająca za podstawę wytwa-
rzanie energii z  węgla, rozpoczęta w  XVIII wieku, nieuchronnie zmierza ku końcowi. Kraje 
wysoko uprzemysłowione, jak Wielka Brytania i Niemcy, mimo posiadanych zasobów węgla 
kamiennego, zaniechały prawie całkowicie wydobycia i zmierzają konsekwentnie do energo-
oszczędnej i niskoemisyjnej gospodarki. Zmiany te dokonują się pod wpływem narastającej 
w społeczeństwach świadomości, jakie są skutki eksploatacji i spalania węgla. 
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W rozdziale 3 niniejszego opracowania dość szczegółowo omówione są te problemy w od-
niesieniu do Polski, z  uwzględnieniem z  jednej strony skutków podziemnej eksploatacji 
górniczej dla powierzchni ziemi, wód powierzchniowych i podziemnych,  a z drugiej strony 
–  zanieczyszczeń powietrza wskutek spalania węgla. Następstwa gospodarowania węglem 
w tych dwóch obszarach są dla zdrowia ludzi i stanu środowiska na Górnym Śląsku bardzo 
groźne i osiągają rozmiary trudne do wyobrażenia dla mieszkańców tych regionów Polski, 
których to nie dotyczy. W  rejonie Chorzowa, Bytomia, Siemianowic, Piekar Śląskich, Świę-
tochłowic, Rudy Śląskiej, Zabrza obniżenia powierzchni terenu mogą sięgać 30m. Powstają 
podtopienia i  zalewiska. O  kilkudziesięciu rocznie wstrząsach, tąpaniach i  pęknięciach bu-
dynków, zniszczeniach obiektów infrastrukturalnych informuje jedynie lokalna prasa. W wo-
jewództwie śląskim na hałdach zgromadzono ponad 500 mln Mg odpadów pogórniczych. 
Tylko w 2011 roku wskutek działalności górniczej wytworzono 22 mln Mg odpadów [58].

Poważnym problemem na Górnym Śląsku jest zaopatrzenie ponad 3 mln ludzi w wodę pitną, 
gdyż wody podziemne nie nadają się do spożycia. Za sprawą robót górniczych poziomy wo-
donośne zostały połączone i zanieczyszczone. Wody powierzchniowe to wody pozaklasowe. 
W  tym stanie rzeczy na Górnym Śląsku, na obszarze kilku tysięcy km2, powstał gigantyczny 
system wodociągów dostarczający wodę z odległości nawet 70 km – z przedgórza Beskidów. 
Przy wydobyciu węgla konieczne jest odwadnianie pokładów, co oznacza wyprowadzanie do 
wód powierzchniowych około 700 m3/min wód kopalnianych o mineralizacji nawet 200 kg/m3. 
W ten sposób do środowiska naturalnego trafia ładunek jonów chlorkowych i siarczanowych 
o masie 1 698 396 Mg, z tego 74% trafiło do wód powierzchniowych. To co poraża to fakt, iż wraz 
z wodami kopalnianymi trafia do środowiska naturalnego rocznie także około 80 GBq izotopu 
226Ra oraz około 140 GBq/rok izotopu 228Ra.  Te skażenia wykraczają daleko poza region Śląska.

Skutki spalania węgla w elektrowniach, ciepłowniach i w naszych domach są dość dobrze znane 
w odniesieniu do tlenków węgla, siarki, azotu pyłów. Ponad połowa emisji ekwiwalentu dwutlen-
ku węgla emitowana jest w Polsce wskutek użytkowania węgla kamiennego. W ten sam sposób 
powstaje  86% emisji dwutlenku siarki. Ale kto poza specjalistami ma świadomość, iż ze spalaniem 
węgla wiąże się emisja silnie toksycznych metali ciężkich, takich jak: rtęć, kadm, arsen, ołów, czy 
pierwiastków promieniotwórczych, takich jak uran i tor? Wymienione pierwiastki podczas pro-
cesu spalania w znacznej części przechodzą do pyłów lotnych o frakcji poniżej 2,5 μm (PM2,5), 
substancji o bardzo dużym rozprzestrzenieniu i wysoce negatywnym oddziaływaniu na zdrowie 
człowieka. O skali problemu świadczą dane z monitoringu państwowego oraz fakt, że Polska zna-
lazła się w grupie 7 państw, w których przekroczono poziom 20 μg/m3 – wartość określaną jako 
pułap AEI,  standard, jaki ma być osiągnięty w UE do roku 2015 zgodnie dyrektywą 2008/50/WE 
(tzw. dyrektywa CAFE).
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Stan jakości powietrza w Polsce, szczególnie w okresie zimowym, klasyfikowany jest jako warunki 
niekorzystne dla zdrowia. Klasę C stanu powietrza, gdzie stężenia PM2,5 przekroczyły  wartość AEI 
powiększoną o margines tolerancji, otrzymały województwa; łódzkie, małopolskie, podkarpackie, 
śląskie oraz świętokrzyskie. Stanowi to łącznie 46% powierzchni kraju. 

Przedstawiony w niniejszej pracy dorobek naukowy w dziedzinie skutków użytkowania węgla 
prowadzi do zdecydowanej konkluzji: nie ma obecnie „czystego węgla” ani „czystego spalania 

węgla”. Podejmowane przedsięwzięcia i stosowane rozwiązania techniczne zmierzają jedynie 

do ograniczenia emisji szkodliwych substancji oraz zmniejszenia ilości odpadów stałych i cie-

kłych. Chodzi o to, by spełnić  minimalne wymagania akceptowalne przez prawo. 

Rzeczowy obraz gospodarki węglem ma pobudzić Czytelnika do refleksji i odpowiedzi na pyta-
nie: Czy powinniśmy na kolejne dziesiątki lat uzależniać się od węgla kamiennego? W rozdz. 4 
przedstawione są rozważania o możliwości skoordynowania naszej polityki energetycznej z Ener-
getyczną Mapą Drogową 2050 (Energy Road Map 2050) i z kierunkami polityki energetycznej czo-
łowych krajów UE. Wobec oczywistych faktów, jakimi są: szybki wzrost importu, spadek wydoby-
cia, spadek cen węgla na rynku światowym, nadpodaż węgla, to pytanie jest uzasadnione. 

Od 10 lat w Unii Europejskiej pojawiają się dokumenty sygnalizujące odchodzenie od węgla 
w energetyce. Konkretnym i czytelnym sygnałem była Energetyczna Mapa Drogowa 2020.  Nie-
stety energia polskich władz skupiła się na złagodzeniu (derogacji) restrykcji odnośnie emisji 
dwutlenku węgla, po czym rozpoczęto planowanie nowych mocy węglowych. Gdy pod koniec 
2011 roku Komisja Europejska przedstawiła jeden z najważniejszych dokumentów strategicz-
nych w  historii UE, Energetyczną Mapą Drogową 2050 (Energy Road Map 2050), rząd polski 
wydawał się być zaskoczony, nieprzygotowany i  zawetował ten dokument. Niestety, potwier-
dza tą tezę oficjalne stanowisko Ministra Finansów wyrażone na piśmie jako opinia do tzw. „trój-
paku” ustaw energetycznych (styczeń 2013 r.), który podkreślił, że koszt wytworzenia energii 
ze źródeł odnawialnych jest znacznie wyższy niż ze źródeł konwencjonalnych. Taka opinia to 
poważne uproszczenie nieuwzględniające strat i kosztów, jakie ponosi społeczeństwo z tytułu 
zanieczyszczenia oraz dewastacji środowiska. 

Trudno zrozumieć dlaczego dokumenty przyjmowane przez rząd są wzajemnie sprzeczne. Przy-
kładem jest  strategia  „Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko 2020” przyjęta w 2012 roku, 
która formułuje kategoryczny sąd: Polska energetyka była, jest i będzie w przewidywanej przyszło-
ści oparta na węglu.... A rok wcześniej rząd przyjął dokument „Założenia Narodowego Programu 
Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej”, który stwierdza, iż; Wdrożenie postanowień wynikających 
z pakietu klimatyczno - energetycznego UE wymusza dywersyfikację źródeł wytwarzania energii.

(podkreślenie M.W.). W tej sytuacji w pełni uzasadnione jest pytanie (rozdz. 4.2.): Czy niskoemisyj-
na gospodarka jest możliwa w Polsce? 
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Konieczność kontynuowania węglowej polityki uzasadniana jest bezpieczeństwem energetycz-
nym kraju. Tylko co  rozumie się pod tym pojęciem? Autor niniejszej pracy identyfikuje się z poniż-
szą definicją prof. Zbigniewa Karaczuna: ...nadrzędnym zadaniem państwa w odniesieniu do sektora 
energetycznego powinno być zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa energetycznego ro-
zumianego jako:

  bezpieczeństwo dostaw – tj. zapewnienie ciągłości i  jakości dostaw energii na poziomie wynikają-
cym z potrzeb społecznych i gospodarczych. Na poziomie krajowym oznacza to także ograniczenie 
uzależnienia od importu surowców energetycznych;
  bezpieczeństwo ekonomiczne – tj. zapewnienie, że ceny energii nie będą tworzyły bariery dla rozwo-
ju gospodarczego i nie będą prowadziły do ubóstwa energetycznego;
  bezpieczeństwo ekologiczne – tj. zapewnienie, że produkcja energii nie będzie powodowała nad-
miernego zanieczyszczenia środowiska i nieodwracalnych zmian (w tym wyczerpania zasobów).

W takim ujęciu bezpieczeństwo energetyczne dla Polski oznacza wybór modelu dekarbonizacji 
gospodarki w kształcie wyznaczonym przez Energetyczną Mapę Drogową 2050 i podążanie śla-
dem naszych zachodnich sąsiadów. Korzyści dla kraju i jego mieszkańców są wielorakie i nie po-
winny być pomijane.



1.  
GOSPODARKA 
WĘGLEM KAMIENNYM 
NA ŚWIECIE
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1.1.  Węgiel kamienny – skała, jaką znamy

Węgiel kamienny jest skałą osadową pochodzenia roślinnego, zawierającą 75-97% pierwiast-
ka węgla, a także pewne zmienne ilości wodoru, tlenu, azotu, siarki, fosforu oraz pierwiastków 
śladowych jak: rtęć, wolfram, uran, tor, glin, żelazo, kadm, ołów, molibden, miedź, cynk, chrom, 
arsen, kobalt. Zawartość wszystkich tych pierwiastków w węglu kamiennym zależy od jego ga-
tunku , a ten z kolei – od warunków w jakich powstawał.  

Największe złoża węgla kamiennego ukształtowały się w okresie karbońskim (360–290 mln lat 
temu) ery paleozoicznej, w obszernych zapadliskach na przedpolu formujących się gór (zagłębia 
paraliczne) lub w śródgórskich, bezodpływowych kotlinach i zapadliskach (zagłębia limniczne). 
Decydujące znaczenie dla powstawania węgla ma gorący i wilgotny klimat bez pory zimnej lub 
suchej, sprzyjający szybko rosnącej, bogatej i różnorodnej szacie roślinnej.  Innym czynnikiem  
wpływającym na szybki i bujny wzrost roślinności była wysoka wówczas zawartość dwutlenku 
węgla pochodzenia wulkanicznego w atmosferze. W tych warunkach szczyt rozwoju przeżywa-
ły rośliny lądowe, takie jak skrzypy, widłaki i paprocie. Wycofujące się morza pozostawiły rozle-
głe i płytkie obszary podmokłości i torfowisk wewnątrz formujących się gór i na ich przedpolu. 
Powolne, trwające dziesiątki milionów lat ruchy pogrążające obniżenia sprzyjały osadzaniu się 
skał o miąższościach wielu tysięcy metrów. Grube pokłady roślinności w specyficznych warun-
kach, tj. bez dostępu tlenu, w warunkach wzrastającego  ciśnienia wskutek rosnącej miąższości 
nadległych formacji skalnych i  w rosnącej wraz z głębokością temperaturze, ulegały przeobra-
żeniom fizycznym i chemicznym, które doprowadziły do koncentracji węgla jako pierwiastka 
i do uformowania się struktury skały, jaką znamy obecnie.

Węgiel kamienny, ze względu na swą wartość opałową, jest powszechnie stosowanym paliwem, 
jednak  paliwem nieodnawialnym.

1.2.  Główne ośrodki wydobycia węgla, struktura jego zużycia 
i prognozy zapotrzebowania do 2035 roku

Węgiel kamienny występuje na wszystkich kontynentach naszej planety i pod względem zna-
czenia gospodarczego zajmuje jako paliwo drugie miejsce po ropie naftowej. W  2010 roku 
27,9% energii pierwotnej zużytej na Ziemi przypadało na węgiel kamienny, z  czego jedynie 
1,7% na węgiel brunatny(1). 

Światowe zasoby prognostyczne węgla kamiennego (ryc. 1.) wynoszą 17 204 Gt, z czego udo-
kumentowane zasoby geologiczne to 728,3 Gt (stan na koniec 2010 roku)(2). W USA znajduje się 
31% udokumentowanych zasobów światowych, a w Chinach 25%. Zasoby geologiczne węgla ka-
miennego na naszej planecie przeliczone na jednostki energii pierwotnej  dają ponad 18 000 EJ, 

(1) Annual Report… 2011 [3].
(2) Annual Report… 2011 [3].
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czyli dwuipółkrotnie więcej niż zasoby ropy naftowej. Węgiel jest także nadal głównym paliwem 
w wytwarzaniu energii. 

Ryc. 1. Zasoby prognostyczne węgla kamiennego na świecie.

Źródło: Annual Report… 2011 [3] 

Wydobycie węgla kamiennego na świecie na koniec 2010 roku wyniosło 6 341 mln Mg(3), a w 2011 
roku wzrosło do 6 637 mln Mg. Największymi producentami tego paliwa są Chiny (49% światowe-
go wydobycia), USA (14%) i Indie (8,5%), co obrazuje rycina 2. Jednakże największymi eksportera-
mi  są Australia i Indonezja. 

Ciekawie kształtują się prognozy zużycia węgla na świecie. Międzynarodowa Agencja Energetycz-
na (MAE) stwierdziła ostatnio w swym dorocznym przeglądzie, iż zapotrzebowanie na węgiel do 
2035 roku w krajach OECD będzie spadać o 1,1% rocznie, podczas gdy w Chinach będzie rosnąć 
co rok o 2,1%(4). Szybki wzrost zużycia węgla w Chinach ma zakończyć się około 2020 roku, a w ko-
lejnej dekadzie ma osiągać poziom wzrostu rzędu 0,5% rocznie. Takie prognozy nie napawają 
optymizmem, gdyż oznaczają, że węgiel brunatny i kamienny do 2020 roku nadal będą głównym 
paliwem dla energetyki, osiągając 39% udziału. Chociaż odnawialne źródła energii (OZE), energia 
jądrowa i gaz będą rozwijać się szybciej i pod względem zużycia zrównają się pod koniec tej de-
kady z węglem,  to nadal będzie się zwiększać korzystanie z paliw kopalnych, a więc i emisja dwu-
tlenku węgla do atmosfery. Wzrost emisji z pewnością przekroczy średnio bezpieczny scenariusz 
„nowych polityk” energetycznych(5). 

(3) Tamże.
(4) Z. Wilk, T. Bocheńska (red.), Hydrogeologia ….[65].
(5) BP Energy Outlook  2030… [7].

USA: 6457 mld Mg

Ameryka Płd: 28 mld Mg

RPA: 81 mld Mg

Australia:

1573 mld Mg

UE: 471 mld Mg

Rosja: 

2 662 mld Mg

Chiny: 

5010 mld Mg
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Także później, w okresie do 2035 roku, paliwa kopalne pozostaną głównym źródłem energii po-
mimo szybko rosnącego potencjału OZE. Paliwa kopalne będą stanowiły 75% w energetycznym 
miksie,  tj. nieco mniej niż obecnie (81%). Natomiast udział odnawialnych źródeł w wytwarzaniu 
energii elektrycznej wzrośnie z 20% w 2010 roku do 31% w roku 2035. 

Według  MAE zapotrzebowanie na energię elektryczną na świecie do 2035 roku wzrośnie o 70%, tj. 
do 32 000 TWh. Prawie całkowity wzrost produkcji przypadnie na kraje poza OECD, a ponad poło-
wa tego wzrostu  nastąpi w Chinach i Indiach. Dla wytworzenia tak dużej ilości energii elektrycznej 
konieczne będzie wybudowanie nowych elektrowni o mocy blisko 6 000 GW. Z tego około jedną 
trzecią mocy będą posiadały elektrownie zastępujące wyeksploatowane obiekty. Wśród nowo bu-
dowanych elektrowni połowa będzie oparta na OZE (głównie na wietrze i wodzie), a jedna trzecia 
nowych mocy (2 000 GW)  będzie generowana przez elektrownie gazowe.

Niezwykłe zmiany na rynku energetycznym dokonały się w ostatnich kilku latach w Stanach Zjedno-
czonych Ameryki Północnej. Kraj, który do niedawna importował 20% energii dla zbilansowania wła-
snej konsumpcji, dzięki „rewolucji łupkowej”, produkcji bioenergii i poprawie efektywności transportu 
stanie się do 2035 roku całkowicie samowystarczalny energetycznie(6). Już teraz widać, jak wydobycie 
niekonwencjonalnego gazu, szybko rosnące, powoduje w USA gwałtowny spadek udziału węgla 
jako paliwa do produkcji energii elektrycznej. Według Energy Information Administration w ciągu za-
ledwie pierwszej połowy 2012 roku wskutek niższej ceny gazu (średnio 90 $/1000 m3), zużycie węgla 
w elektrowniach spadło o 17%, a gazu wzrosło o 27%. Jednocześnie przewiduje się, że w perspek-
tywie najbliższych dwóch lat w USA najprawdopodobniej zostaną zamknięte elektrownie węglowe 
o łącznej mocy 30 GW, co stanowi około 10% mocy obecnie istniejących tego typu elektrowni.

1.3.  Światowy handel węglem; ceny węgla i koszty transportu 
oraz ich wpływ na popyt

Blisko 17% wydobytego w 2011 roku węgla kamiennego (978 mln Mg) było przedmiotem han-
dlu zagranicznego(7). Nieomal całość przetransportowano statkami morskimi (ryc. 2.). Jedynie 
eksport węgla z Rosji do Europy i Chin odbywa się drogą lądową. Światowy handel węglem jest 
zdominowany przez Australię (która w 2011 roku wyeksportowała 281 mln Mg, co stanowi 28% 
światowego handlu tym surowcem) i Indonezję (270 mln Mg, co stanowi 26%). Największymi 
w skali globalnej importerami węgla są Chiny, Japonia i Korea Południowa, na które przypada 
łącznie 46% międzynarodowego handlu. Także Indie w ciągu 2010 roku zwiększyły import wę-
gla o 25%, do poziomu 88,1 mln Mg(8). W krajach UE w 2011 roku wydobyto łącznie 130 mln Mg 
węgla kamiennego, a import wyniósł 198 mln Mg. Według scenariusza „nowych polityk” MAE 
zapotrzebowanie na węgiel w krajach UE do 2035 roku będzie spadać średniorocznie o 2,5%, 
by pod koniec tego okresu osiągnąć poziom 200 mln Mg.

(6) Natural Gas Annual 2011, www.eia.gov [39].
(7) Annual report 2012…[2].
(8) Annual report …2011 [3].
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Ceny węgla energetycznego w portach północno-zachodniej Europy (indeks cen loco ARA) w 2009 
roku wynosiły średnio 81,75 USD/tce, a w 2010 wzrosły o 31% do 107,16 USD/tce. Ceny w dosta-
wach spot wiosną 2010 sytuowały się poniżej 87 USD/tce, a pod koniec roku osiągnęły poziom  
137,10 USD/tce. We wrześniu 2011 roku indeks cen węgla energetycznego loco ARA w dostawach 
spot wzrósł do 146 USD/tce, w kolejnym zaś roku spadł do poziomu 86 USD/tce (grudzień 2012 roku). 

Ryc. 2. Najwięksi producenci i dostawcy węgla kamiennego oraz kierunki transportu w 2011 roku

Źródło:  Annual report  2012 … [2].

Także ceny węgla koksującego wyraźnie wzrastały od 120–130 USD/Mg w 2009 do 200–220 USD/Mg 
w 2011 roku. Ceny frachtu z Afryki Południowej (Richards Bay) do Europy (ARA) wynosiły średnio nieco 
poniżej 12 USD/Mg. Opisane powyżej zmiany cen węgla energetycznego na rynku zachodnioeuropej-
skim oraz koszt transportu morskiego ilustruje  rycina 3.

Trudno jest zdefiniować i prognozować trendy cen węgla na rynku światowym, ponieważ wiele 
czynników wpływających na tę wartość ma charakter zmienny i losowy. Trwający od 2008 roku 
kryzys w gospodarce światowej powinien powodować spadek cen, zmiany jednak okazały się 
zróżnicowane, gdyż wraz z kryzysem pojawił się spekulacyjny obrót surowcami na wielką skalę. 

Niewątpliwie największy wpływ na ceny wszystkich surowców energetycznych ma gwałtownie 
rosnący popyt gospodarek Chin i  Indii. Jednakże od lutego 2012 roku dynamiczny spadek cen 
węgla utrzymuje się aż do końca roku i wobec spowolnienia gospodarki w Chinach można pro-
gnozować, iż w 2013 roku cena węgla energetycznego FOB ARA wahać się będzie w przedziale  
80–85 $/tce. Wszystkie prognozy (MAE, BP, EXXON, RWE) są zgodne, że konsumpcja energii pier-
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wotnej do 2030 roku w krajach OECD będzie rosła w niewielkim stopniu (wzrost o około 800 mln 
toe, przy spadku zużycia ropy i węgla). W tym czasie pozostałe kraje, głównie Chiny i Indie, zwięk-
szą zużycie nośników energii pierwotnej, głównie paliw kopalnych, aż o 4,5 mld toe.

Ryc. 3.  Cena węgla energetycznego (CIF ARA) oraz koszty transportu morskiego z płd. Afryki 
(Richards Bay) do portów płn.-zach. Europy (ARA)

Źródło: Annual report 2012… [2].
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2.1. Analiza stanu zasobów węgla

Węgiel kamienny w Polsce znajduje się w trzech zagłębiach: na Górnym Śląsku, na Lubelszczyźnie 
i na Dolnym Śląsku. 
W  2000 roku całkowicie zaniechano wydobycia w  Dolnośląskim Zagłębiu Węglowym, gdyż 
trudne warunki geologiczno-górnicze, takie jak znaczne upady oraz liczne strefy uskokowe, 
a ponadto cienkie pokłady węgla, czyniły tę działalność nieopłacalną. W wyniku weryfikacji zle-
conej w 2011 roku przez Ministra Środowiska, większość dotychczasowych zasobów pozabilan-
sowych Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego przeklasyfikowano na zasoby bilansowe. Według 
stanu na koniec 2011 roku wynoszą one 359,72 mln Mg(9). Jednakże formalna klasa zasobów nie 
rozstrzyga o opłacalności eksploatacji, szczególnie gdy w warunkach geologicznych tego tere-
nu  wydobycie węgla (co prawda wysokiej jakości) musiałoby być wykonywane metodą „kilofa 
i łopaty”.  Ponadto – jeśli zastosuje się wskaźniki wykorzystania zasobów praktycznie osiągane 
w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym – to w Zagłębiu Dolnośląskim możliwe do wydobycia na 
powierzchnię byłoby tylko nieco ponad 60 mln Mg.

Stan rozpoznania Lubelskiego Zagłębia Węglowego jest bardzo słaby. Nie są znane dokładne 
granice serii produktywnych. Przyjmuje się, że zagłębie rozciąga się na obszarze 9 100 km2. Udo-
kumentowane złoża obejmują 1 022 km2. Na tym terenie w rejonie Łęcznej czynna jest jedyna 
kopalnia wydobywająca węgiel kamienny z obszaru górniczego o powierzchni 77 km2.

Górnośląskie Zagłębie Węglowe leży na Wyżynie Śląsko-Krakowskiej. Ma powierzchnię około 
7 490 km2; część zagłębia o powierzchni około 1 730 km2 znajduje się na terytorium Czech(10). 
Ponad 90% wydobywanego w Polsce węgla pochodzi z tego zagłębia. Górnośląskie Zagłębie 
Węglowe ma kształt trójkątnej niecki wypełnionej znacznej miąższości (ponad 8 500 m) węglo-
nośnymi utworami górnego karbonu. Jego zachodnia granica przebiega z kierunku południo-
wo-zachodniego na północno-wschodni (od Nowego Jiczina po Tarnowskie Góry), wschodnia 
przebiega z północnego zachodu na południowy wschód (od Tarnowskich Gór w kierunku My-
ślenic), natomiast granicę południową wyznacza umownie linia nasunięcia Karpat.

Około 29% powierzchni Górnośląskiego Zagłębia Węglowego to obszary zurbanizowane, 
skupione głównie na północy i  wschodzie, 13% powierzchni zajmują lasy, położone głów-
nie w centralnej i zachodniej części obszaru. Parki krajobrazowe (obejmujące część dużych 
kompleksów leśnych)  oraz obszary Natura 2000 (dziewięć zatwierdzonych i pięć propono-
wanych) położone są w większości poza zabudową miejską i przemysłową,  głównie w połu-
dniowej części Zagłębia.

Wydobycie węgla na Górnym Śląsku rozpoczęto już w połowie XVII wieku. Obecnie, według 
stanu na 31 grudnia  2011 roku,  na terenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego znajduje się 

(9) Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce … [4].
(10) J. Jureczka i inni, Atlas geologiczno-złożowy polskiej i czeskiej części Górnośląskiego … [23].
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145 rozpoznanych i udokumentowanych złóż węgla kamiennego, w tym 49 złóż jest eksploato-
wanych przez 27 kopalń, a 42 złoża są w stanie zaniechanej eksploatacji(11). Pozostałe 54 złoża są 
niezagospodarowane. 

Strukturę zasobów w udokumentowanych złożach przedstawiono na rycinie 4. Z geologicznego 
punktu widzenia większość zasobów spełniających kryteria bilansowości (26 906,29 mln Mg) znaj-
duje się w złożach niezagospodarowanych. 

Ryc. 4. Struktura zasobów węgla kamiennego w udokumentowanych złożach w Polsce

Opracowanie własne na podstawie Bilansu zasobów kopalin i wód podziemnych… [4] – stan na 31.12.2011 r.

W  Górnośląskim Zagłębiu Węglowym 80,2% to udokumentowane zasoby bilansowe węgla 
kamiennego o jakości od węgla energetycznego typu 31 do antracytu. Średnie zawartości po-
piołu w węglach wahają się tam od 11 do 17%, a siarki całkowitej od 0,59 do 2,3%(12). W całości 
zasobów geologicznych 3/4 stanowią węgle energetyczne, a 1/4 węgle koksujące. Dobry stan 
rozpoznania geologicznego Zagłębia Górnośląskiego zawdzięczamy ponad stuletnim bada-
niom geologicznym, geofizycznym, wiertniczym i pracy służb geologiczno-mierniczych w ko-
palniach. Potwierdzeniem ogromu dokonań jest skala prac wiertniczych: w granicach Zagłębia 
Górnośląskiego wykonano przeszło 5 600 otworów (nie licząc tysięcy górniczych otworów do-
łowych), w tym blisko 2 500 otworów o głębokości nie mniejszej niż 500 m, a 1200  głęboko-
ści przynajmniej 1000 m. Zdecydowana większość z tych otworów znajduje się na obszarach 
dotychczas udokumentowanych złóż. Poza granicami tych obszarów zlokalizowanych jest 265 
otworów o głębokości nie mniejszej niż 500 m, w tym 125 o głębokości przynajmniej 1000 m. 
Najsłabiej rozpoznana jest skrajnie północna i południowo-wschodnia część  Zagłębia(13).

(11) Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce …[4].
(12) J. Dubiński, M. Turek, Dostępność zasobów węgla ….[12].
(13) J. Jureczka i inni, Atlas geologiczno-złożowy polskiej i czeskiej części Górnośląskiego … [23].

złoża
niezagospodarowne

złoża
zagospodarowne

złoża
zaniechane

m
ln

 M
g

30 000

20 000

10 000

0

zasoby geologiczne bilansowe

zasoby geologiczne pozabilansowe

zasoby przemysłowe



24

 G O S P O D A R K A  W Ę G L E M  K A M I E N N YM  W   P O L S C E 

W 2011 roku nastąpił w Polsce „księgowy” przyrost geologicznych zasobów bilansowych, dzię-
ki wykonanej na zlecenie Ministra Środowiska pracy „Weryfikacja zasobów węgla kamiennego 
w złożach zlikwidowanych kopalń wraz z przeliczeniem ich zasobów w oparciu o obowiązujące 
kryteria bilansowości”. Wykonane zostały dodatki do dokumentacji geologicznych dla 38 złóż 
węgla kamiennego w zagłębiach: Górnośląskim, Lubelskim i Dolnośląskim. Przyrost z tego tytu-
łu wyniósł 3 396,98 mln Mg, w tym: w Zagłębiu Górnośląskim  – 2 947,84 mln Mg, a w Zagłębiu 
Lubelskim – 359,72 mln Mg. Według obowiązujących w 2011 r. kryteriów do zasobów bilanso-
wych zaliczono zasoby węgla zakwalifikowane poprzednio (wskutek restrukturyzacji przemysłu 
węglowego) do zasobów pozabilansowych.

Przytoczone powyżej wielkości zasobów geologicznych (ryc. 4.) mogą  sprawić, że osoby nie-
znające głębiej problematyki złóż nabiorą przekonania o „niewyczerpanym bogactwie”. Lecz 
uważna analiza kolejnej ilustracji (ryc. 5.) pokazuje, jak niewielka część zasobów geologicznych 
zostaje wydobyta na powierzchnię. Jak zostanie dalej wykazane, wydobycie obejmuje zaledwie 
13,9% geologicznych zasobów bilansowych.

Ryc. 5. Zasoby węgla kamiennego w Polsce (stan na koniec 2011 roku)

Opracowanie własne  na podstawie publikacji:  Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych… [4], E.J. Sobczyk, Zasoby węgla kamiennego…  [56], R. Ney i inni, Opracowanie zespołu 
ekspertów… [40], K. Probierz, B. Borówka, Prognoza wystarczalności… [51].

Udział pokładów cienkich (<1,5 m miąższości) w całkowitych zasobach operatywnych wynosi 18%. 
Największa część tych zasobów (60%) występuje w pokładach o miąższości 1,5–3,5 m. Pod wzglę-
dem kąta nachylenia pokładów aż 80% całkowitych zasobów operatywnych zalega poziomo bądź 
w niewielkim nachyleniu do 120. Udział pokładów o nachyleniu powyżej 350 jest minimalny (14). 

(14) E.J. Sobczyk, Zasoby węgla kamiennego w Polsce ….[56].
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Problem wydobywania węgla kamiennego można zobrazować opisem typowej kopalni, na 
przykładzie Kopalni Węgla Kamiennego „Brzeszcze”. Front wydobywczy kopalni oparty jest na 
modelu trzyścianowym. Zgodnie z założeniami „Strategii rozwoju i funkcjonowania Kompanii 
Węglowej S.A. w okresie 2011 do 2015 z perspektywą do 2020 roku”, zdolność produkcyjna ko-
palni określona została na poziomie 7 900–8 000 Mg na dobę, co wynika z takiej właśnie zdolno-
ści frontu eksploatacyjnego oraz wydolności wentylacyjnej (8 000 Mg/d). Geologiczne zasoby 
bilansowe węgla KWK „Brzeszcze” wynoszą 312,7 mln ton, zasoby przemysłowe 112,7 mln ton, 
w tym operatywne 66,2 mln ton węgla, który charakteryzuje się dobrymi parametrami jakościo-
wymi, a szczególnie niską zawartością siarki. Przy założonym poziomie wydobycia 2 mln Mg 
węgla rocznie, kopalnia może funkcjonować przez około 33 lata. Jednakże, jak pokazują analizy 
rzeczywistego wydobycia, co najmniej 20–30% zasobów zaliczanych obecnie do operatywnych 
w poszczególnych kopalniach nie zostanie wyeksploatowane, stąd rzeczywista żywotność ko-
palń będzie również krótsza od obliczonej teoretycznie(15). Kopalnia „Brzeszcze” zakończy dzia-
łalność zatem w 2023 roku, pozostawiając 25% zasobów operatywnych w pokładach cienkich 
i filarach ochronnych. 

Kopalnia „Brzeszcze” jest najbardziej metanową kopalnią Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. 
Metan wydziela się bowiem w ścianach eksploatacyjnych, wyrobiskach korytarzowych, drogach 
wentylacyjnych, a także jest ujmowany systemami odmetanowania w ścianach, przodkach chod-
nikowych oraz zza tam izolacyjnych. Zasoby bilansowe metanu wynoszą 2 845,1 mln m3, w tym 
zasoby przemysłowe 995,8 mln m3. Obecnie Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK „Brzeszcze”, 
po wybudowaniu powierzchniowej stacji odmetanowania, planuje realizację kolejnej inwesty-
cji związanej z gospodarczym wykorzystaniem metanu w układzie kogeneracji – budowę stacji 
silników metanowych. Zaplanowano zabudowę dwóch silników metanowych o łącznej mocy 
elektrycznej 5 MW wraz z  wyposażeniem, pozwalających na produkcję energii elektrycznej 
i cieplnej na bazie metanu pozyskiwanego z nowej stacji odmetanowania. Jednocześnie kopal-
nia przewiduje konieczność zastosowania docelowo układu trigeneracji do produkcji energii 
„chłodu” w celu poprawy warunków klimatycznych z chwilą uruchomienia nowego poziomu 
wydobywczego na głębokości 900 m.

Problemowi gospodarki złożami węgla kamiennego i ochrony tych złóż poświęcono wiele prac 
naukowych, ale szczególnie wnikliwej ocenie poddała ten problem Najwyższa Izba Kontroli w Infor-
macji o wynikach kontroli bezpieczeństwa zaopatrzenia Polski w węgiel kamienny (ze złóż krajowych) 
z 2011 roku(16). W ocenie NIK nie ma istotnych zagrożeń dla fizycznego bezpieczeństwa zaopa-
trzenia gospodarki w węgiel kamienny ze złóż krajowych, w perspektywie do 2035 roku. Ocena 
ta oparta jest na szacunku wielkości udostępnionych zasobów węgla i prognoz jego wydobycia. 
NIK dostrzega natomiast w  tym zakresie zagrożenia perspektywiczne, wynikające z  bieżącej, 
często nieracjonalnej gospodarki złożami węgla kamiennego, prowadzonej przez przedsiębior-
ców górniczych. Wykazywała ona niekiedy cechy gospodarki rabunkowej, (pokreślenie M.W).  

(15) Tamże.
(16) Informacja o wynikach kontroli bezpieczeństwa…[20].
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Symptomami tego zjawiska były: niewielkie wykorzystanie zasobów, wysokie straty złożowe oraz wy-
biórcze eksploatowanie bardziej opłacalnych zasobów – napisano w Informacji.

Potwierdzeniem powyższych tez NIK jest kilka cennych prac naukowych wskazujących na pro-
blem nieracjonalnej gospodarki złożami węgla kamiennego. Prof. Eugeniusz J. Sobczyk, w pra-
cy Zasoby węgla kamiennego w Polsce a możliwości zaspokojenia potrzeb energetyki(17)  podaje 
przykład KWK „Piast” – najnowszej i największej pod względem wielkości wydobycia spośród 
wszystkich kopalń – w której wszystkie zasoby możliwe do wydobycia zostaną wyeksplo-

atowane już w roku 2021; kopalnia zakończy wówczas swoją działalność, (pokreślenie M.W) . 
Z przeprowadzonej przez autora symulacji wystarczalności zasobów wynika, że po roku 2030 
w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym będzie działać  jeszcze 12 czynnych kopalń, w których 
pozostanie 390 mln Mg zweryfikowanych zasobów operatywnych. Kopalnie te, przy założeniu 
wykorzystania maksymalnych zdolności produkcyjnych szybów wydobywczych, będą w sta-

nie wydobyć 47 mln Mg węgla rocznie. Z analizy trendów i zapotrzebowania polskiej gospo-
darki na węgiel energetyczny wynika, iż po 2030 roku import węgla energetycznego będzie 
przewyższał wydobycie krajowe. Obliczenia własne autora zostały zilustrowane na rycinie 6. 
Oczywiście, te teoretyczne obliczenia będą słuszne w takim stopniu, w jakim wydobycie będzie 
rentowne. W przeciwnym razie zgodnie z decyzją (2010/787/UE) Rady Unii Europejskiej (a za-
tem także Polski) nierentowne kopalnie węgla kamiennego będą musiały zostać zamknięte do 
31 grudnia 2018 roku. 

Ryc. 6. Syntetyczny obraz gospodarki węglem kamiennym w Polsce od 1990 roku

Opracowanie własne na podstawie następujących publikacji: Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych… [4], Gospodarka paliwowo-energetyczna… [19], Ministerstwo Gospodarki, 
Program działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce … [37].

(17) E. J. Sobczyk, Zasoby węgla kamiennego w Polsce... [56].
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Zreasumujmy fakty: w latach 1990–2011 wydobyto w Polsce 2 365,36 mln Mg węgla kamien-
nego, a ubytek w geologicznych zasobach bilansowych wyniósł 17 000 mln Mg (zob. ryc. 5). 
Zatem stopień wykorzystania tych zasobów wynosi 13,9%. Inaczej rzecz ujmując – wydobycie 
jednej tony węgla wiązało się ze stratą 7,2 ton w geologicznych zasobach bilansowych. Anali-
zując dalej relację poszczególnych kategorii zasobów,  zauważamy budzący niepokój, poważny 
ubytek zasobów przemysłowych w  latach 1990–2011, który wyniósł 12 600 mln Mg. Zasoby 
przemysłowe to zaledwie 8,6% (wg stanu na koniec 2011 roku) geologicznych zasobów bilanso-
wych(18), a zarazem  ta część zasobów, która objęta jest planem zagospodarowania złoża i może 
być wydobywana metodami przemysłowymi. 

Cytowany powyżej raport NIK wskazuje, iż główną przyczyną wysokich strat w eksploatowanych 
złożach (przeciętnie 60% zamiast 30%, jak zakładano w projektach zagospodarowania złóż) jest 
ścianowy system eksploatacji. Umożliwia on w miarę rentowne wydobycie, ale generuje wysokie 
straty w zasobach: 

Powszechność ścianowego systemu eksploatacji odzwierciedla podstawową sprzeczność 
polskiego górnictwa, to jest dążenie do rentownego wydobycia kosztem niedostatecznej 
ochrony zasobów. Zalety tego systemu (duża produkcja, wysoka wydajność i  względnie 
bezpieczne warunki pracy) osłabiane są wadami (generowanie wysokich strat w zasobach, 
związane z formowaniem ściany wydobywczej o odpowiednio dużej powierzchni i kształcie 
geometrycznym). Pozostałości parcel po nadaniu im geometrycznego kształtu ścian wydo-
bywczych, jako tzw. resztówki, zaliczane są do strat – napisano w Informacji(19).

W świetle powyższych faktów trudno znaleźć podstawy optymizmu co do „ogromu zasobów”, 
demonstrowane przez niektórych ekspertów związanych z branżą górnictwa węgla kamien-
nego. Nadzieje tych ekspertów  na  możliwość wydobywania w przyszłości węgla z głębokości 
poniżej 1 000 m, zdaniem cytowanego wyżej raportu NIK,  wiążą się z wieloma problemami. 
Przy eksploatacji głęboko położonych zasobów potęgują się zagrożenia naturalne, a skutecz-
ne przeciwdziałanie tym zagrożeniom znacznie zwiększa koszty, obniżając bieżącą rentow-
ność wydobycia. W ocenie NIK niecelowe jest ponoszenie wysokich nakładów inwestycyjnych 
na udostępnienie głęboko położonych zasobów w sytuacji, gdy w minimalnym stopniu eks-
ploatowane są już udostępnione pokłady cienkie. Poniżej 1 000 m głębokości wzrasta przede 
wszystkim zagrożenie metanowe, termiczne (co 33 m temperatura wzrasta o 1o C), pożarowe 
i groźba tąpnięć. Na takich głębokościach występuje też szkodliwy dla ludzi mikroklimat, który 
osłabia percepcję i koncentrację pracowników, a przez to powoduje spadek efektywnego wyko-
rzystania czasu pracy i wydajności oraz potęguje ryzyko zaistnienia nieszczęśliwych wypadków, 
czy nawet katastrof górniczych. Przeciwdziałanie tym zagrożeniom powoduje znaczny wzrost 
kosztów eksploatacji, bez zapewnienia dostatecznie bezpiecznych warunków pracy. Oby-
dwie ostatnie katastrofy w polskim górnictwie węgla kamiennego, w wyniku których górnicy 

(18) Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce …[4].
(19) Informacja o wynikach kontroli bezpieczeństwa…[20].
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ponieśli śmierć (w KWK „Halemba” w 2006 roku oraz w KWK „Wujek–Ruch Śląsk” w 2009 roku), 
miały miejsce na głębokościach przekraczających 1 000 m.

Prognoza Ministerstwa Gospodarki pt. Program działalności górnictwa węgla kamiennego 
w Polsce w latach 2007–2015(20) przewidywał, że w 2011 roku import węgla kamiennego do 
Polski wyniesie 5 mln Mg; w rzeczywistości wyniósł blisko 15 mln Mg. Krajowe wydobycie 
w 2011 roku zakładano na poziomie 97,5 mln Mg, a kopalnie wydobyły 76,4 mln Mg. No cóż, 
taka jest wartość prognoz w konfrontacji z realiami ekonomicznymi. Trend spadku wydoby-
cia wykazany na wykresie (ryc. 6.) jest zgodny z  prognozą Eugeniusza J. Sobczyka(21), iż za 
kilkanaście lat zdolności wydobywcze polskich kopalń wyniosą około 47 mln Mg, a w 2050 
roku wydobycie węgla może obniżyć się do około 28 mln Mg(22). Rosnący dość szybko import 
węgla kamiennego (ryc. 6.) to wynik zupełnego niedostosowania krajowych cen węgla do 
rynku międzynarodowego.

2.2. Metan w pokładach węgla – kopalina towarzysząca czy główna?

O  tym, że metan znajduje się w  pokładach węgla, przeciętny Polak dowiaduje się przy oka-
zji kolejnego wybuchu i ofiar śmiertelnych w kopalni. W najbardziej metanowych kopalniach 
(KWK „Brzeszcze”) koszty specjalnego systemu odmetanowania sięgają 20% kosztów robót 
udostępniających. Agencja Ochrony Środowiska USA w latach 1995–1997 sfinansowała oparte 
na doświadczeniach amerykańskich studium wykonalności dla kopalni „Wesoła” w  Mysłowi-
cach dotyczące pozyskiwania metanu poprzez odgazowywanie pokładów przed górniczym 
udostępnieniem. Żadne polskie przedsiębiorstwo górnicze nie było, niestety, zainteresowa-
ne wdrożeniem zyskownego projektu. Podobnie Fundacja EkoFundusz, w  latach 1995–2004 
dysponująca znacznymi środkami finansowymi na wsparcie projektów ograniczających emisję 
gazów cieplarnianych, usiłowała zainteresować spółki węglowe realizacją projektu zagospoda-
rowania metanu uwalnianego z kopalń. Także bez rezultatu. Autor niniejszego raportu aktywnie 
uczestniczył we wspomnianych powyżej projektach(23).

Metan w skałach formacji węglonośnych jest produktem procesów uwęglenia substancji orga-
nicznej, trwających setki milionów lat.  Na południu Górnośląskiego Zagłębia Węglowego część 
metanu została uwolniona i nagromadziła się w pułapkach pod przykryciem nieprzepuszczalnych 
iłów mioceńskich, w postaci złóż identycznych jak złoża gazu konwencjonalnego. Z takiego złoża 
wolnego metanu w rejonie Marklowic w latach 1951–1976 przedsiębiorstwo PGNiG wyeksploato-
wało w przeliczeniu na czysty metan ogółem ponad 350 mln m3 gazu. Ale znacznie większe zaso-
by metanu w złożach geologicznych to gaz sorbowany w mikroporach węgla. Państwowy Instytut 
Geologiczny  w latach dziewięćdziesiątych XX wieku szacował zasoby w Górnośląskim Zagłębiu 

(20) Ministerstwo Gospodarki, Program działalności górnictwa węgla kamiennego…; ostatnie zmiany Rada Ministrów wprowadziła w październiku 2011 roku [37].
(21) E.J. Sobczyk, Zasoby węgla kamiennego w Polsce… [56].
(22) Z. Kasztelewicz, Blaski i cienie górnictwa węglowego…[26].
(23) Projekt pozyskania metanu… [53].
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Węglowym  na 365 mld m3 metanu(24). Według Bilansu zasobów kopalin i wód podziemnych za 
2011 rok(25) mamy w Polsce 54 udokumentowane złoża metanu w formacjach węglowych. Metan 
jest tu kopaliną główną. Wydobywalne zasoby metanu w pokładach węgla wynoszą 89,1 mld m3 
i są porównywalne z zasobami gazu ziemnego w złożach konwencjonalnych.

Do 1990 roku w górnictwie węgla kamiennego traktowano ten gaz jako zagrożenie. W czasie prac 
dokumentacyjnych złóż węgla ustalano jedynie stopień zagrożenia metanowego dla przyszłej 
eksploatacji węgla kamiennego. W następnych latach autor niniejszej pracy, jako Główny Geo-
log Kraju, kilkakrotnie podejmował decyzje o szczegółowym dokumentowaniu zasobów metanu. 
Ówczesne Ministerstwo Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa we współpracy z amery-
kańską Environmental Protection Agency, która finansowała prace, zleciło firmie Raven Ridge Reso-
urces (wybranej w przetargu) przygotowanie prognozy zasobów metanu w pokładach węgla na 
obszarze 3 polskich zagłębi węglowych.

Z obliczeń amerykańskich ekspertów wiadomo, że zasoby prognostyczne w Górnośląskim Zagłę-
biu Węglowym wynoszą 1,3 bln m3. Istotną częścią  badania była ocena emisji metanu z kopalń 
węgla do atmosfery; oceniono ją na 1 mld m3 rocznie. Zorganizowana w Londynie w 1991 roku 
konferencja z udziałem polskiego Ministra Środowiska miała na celu zachęcenie zagranicznych 
firm do poszukiwań i zagospodarowania metanu z pokładów węgla. W latach 1991–1994 wydane 
zostały pierwsze koncesje dla firm zagranicznych, w tym Amoco i Texaco, na poszukiwanie meta-
nu w formacjach węglonośnych jako kopaliny głównej. Te prace, mimo dużych nakładów finanso-
wych, przy zastosowaniu ówczesnych technologii, nie przyniosły opłacalnego poziomu produkcji 
gazu. Problemem okazała się niska przepuszczalność węgla(26).

Tymczasem, dzięki regulacjom prawnym w  USA i  Kanadzie sprzyjającym odmetanowaniu 
pokładów węgla, w Ameryce Północnej nastąpił ogromny postęp w technologiach wiercenia 
(zwłaszcza wierceń kierunkowych), szczelinowania i wydobycia, co umożliwia także odme-
tanowanie pokładów przed frontem robót górniczych. Obecnie w USA wydobywa się około  
55 mld m3 metanu rocznie(27).

W  Polsce do dzisiaj w  górnictwie węgla kamiennego odmetanowanie górotworu jest traktowane 
przede wszystkim jako jeden ze sposobów zwalczania zagrożeń gazowych w kopalni. Co gorsza, około 
50% ujmowanego gazu jest uwalniane do atmosfery. Przed 1990 rokiem wykorzystywano ponad 75% 
metanu ujmowanego przez stacje odmetanowania. W 2006 roku kopalnie ujęły 289,3 mln m3 meta-
nu z 870,3 mln m3 dostępnego, a   z ujętego gazu 158,3 mln m3 wykorzystano gospodarczo(28). 
W 2011 roku kopalnie ujęły 244,8 mln m3 metanu , a wraz z powietrzem kopalnianym poprzez sys-
tem wentylacji wyemitowano do atmosfery 489,5 mln m3 metanu(29). Spadek ilości ujmowanego  

(24) A. Kotas (red.), Coal–bed methane potential of the Upper Silesian … [30].
(25) Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych …[4].
(26) J. Kwarciński, J. Hadro, Metan pokładów węgla na obszarze Górnośląskiego ...[34]. 
(27) Natural Gas Annual 2011…[39].
(28) W. Konopko (red.),  Raporty roczne (1992–2006) o stanie podstawowych zagrożeń …[28].
(29) Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych …[4].
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metanu w 2011 roku o 15% w porównaniu z rokiem 2006 musi budzić poważne obawy, zwłasz-
cza gdy pamiętamy, że poziomy wydobywcze „schodzą” coraz głębiej, a ilość metanu wzrasta. Czy 
to pogoń za obniżaniem kosztów skłania do rezygnacji, choćby częściowej, z odmetanowania? 
A przecież pamiętając o 88 górnikach, którzy zginęli od 1988 roku w wyniku wybuchów metanu 
w polskich kopalniach(30), należy zrobić wszystko, by ta liczba się nie powiększyła.

W Niemczech w 2000 roku regulacją prawną uznano metan za paliwo niekonwencjonalne na 
prawach odnawialnych źródeł energii. Efekty były natychmiastowe; do 2005 roku produkcja 
energii elektrycznej z gazu ujmowanego ze starych wyrobisk górniczych i kopalń wzrosła po-
nad trzykrotnie – do 900 GWh (projekt Kohleflözgas im Steinkohlenbergbau)(31). W naszym kraju 
metan pochodzący z kopalń węgla, którego znaczna część  – jak wspomniano wyżej – ulatnia 
się do atmosfery, w sensie prawnym traktowany jest identycznie jak gaz ze złóż konwencjonal-
nych, nieporównywalnie łatwiejszych w eksploatacji. 

Czy decydenci rozumieją ten problem? Wydawałoby się, że tak, skoro wiele słusznych myśli za-
pisano w  uchwale Rady Ministrów z 2009 roku pt. Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, 
a zwłaszcza w załączniku 3. Program działań wykonawczych na lata 2010 – 2012;

  działanie 2.6. Wsparcie dla gospodarczego wykorzystania metanu, uwalnianego przy eksploatacji 
węgla w kopalniach węgla kamiennego;
  działanie 2.7. Wprowadzenie rozwiązań technologicznych umożliwiających wykorzystanie metanu 
z powietrza wentylacyjnego odprowadzanego z kopalń węgla kamiennego;

Niestety, te niezwykle trafne sformułowania  pozostają wyłącznie na papierze, o czym autor 
niniejszej pracy mógł się przekonać, pracując przez kilka lat nad zagadnieniem gospodar-
czego pozyskiwania  metanu z formacji węglowych. Kompletny brak zrozumienia dla moż-
liwości odgazowania pokładów węgla przed jego wydobyciem daje się odczuć w spółkach 
węglowych kontrolowanych przez Ministerstwo Gospodarki. Równocześnie brakuje realnego 
wsparcia ze strony administracji państwowej, pełniącej przecież funkcję właściciela większo-
ści spółek węglowych. Takie opinie i postawy skutecznie hamują podejmowanie aktywności 
wykraczającej poza wydobywanie węgla.

2.3.  Sektor górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 1989–2011.  
Programy restrukturyzacyjne  i ich rezultaty

U progu zmiany ustrojowej 1989 roku branża górnictwa węglowego była potęgą, przynajmniej 
jeśli chodzi o liczbę zatrudnionych: 415 740 i wielkość wydobycia: 177,4 mln Mg. Transformacja 

(30) Dane Wyższego Urzędu Górniczego.
(31) J. Kwarciński, J. Hadro, Metan pokładów węgla … [34].
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polityczna i gospodarcza, skutkująca przejściem do demokratycznego państwa i wolnorynkowej 
gospodarki, oddziaływała także na tę branżę. Niska wydajność pracy powodowała gwałtowne 
pogarszanie się rentowności górnictwa węglowego, a wadliwa struktura tego sektora (70 zakła-
dów górniczych, odrębnych podmiotów gospodarczych) była przyczyną niewielkiej zdolności do 
generowania środków na inwestycje odtworzeniowe. Nadmierne zatrudnienie  dotyczyło przede 
wszystkim w grupy tzw. pracowników powierzchniowych, w tym personelu administracyjno-biu-
rowego każdej kopalni, zapewne wskutek rozległych przywilejów górniczych.

Górnictwo węgla kamiennego w 1989 roku wypracowało zysk netto w kwocie 34,7 mln zł (w ce-
nach z 2002 roku)(32). Pierwsze reformy przypadły na lata 1990–1992. W celu redukcji kosztów wy-
dobycia i ujawnienia kopalń trwale nierentownych, wprowadzono w tym czasie parytet importo-

wy jako podstawę ustalania cen węgla. Zgodnie z definicją owego parytetu cena węgla dla rynku 
wewnętrznego, po uwzględnieniu kosztów transportu do portu w Polsce, nie powinna być wyż-
sza od ceny zakupu węgla z importu, przeładowanego w tym porcie do wagonów kolejowych. 
Wszystkie kopalnie, które nie spełniły tego kryterium, powinny podejmować działania naprawcze 
w celu redukcji kosztów.  Wynikiem tego prostego, lecz logicznego mechanizmu ekonomicznego 
było rozpoczęcie procesu likwidacji wszystkich kopalń Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego oraz 
kopalń Sosnowiec, Żory, Saturn w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym.

W latach 1990–1992 z budżetu państwa wydatkowano na górnictwo węgla kamiennego w formie 
dotacji i umorzeń 2 058 mln zł w cenach bieżących, tj. 16 850 mln zł w cenach z 2002 roku. Lawinowo 
narastające zobowiązania branży osiągnęły kwotę 13 370 mln zł (w cenach z 2002 r.) i przewyższyły 
należności o 9 477 mln zł. Rok 1992 górnictwo węgla kamiennego zakończyło dwutygodniowym 
strajkiem generalnym, który wymusił wstrzymanie głębokiej restrukturyzacji tego sektora. 

Kolejna faza reform to lata 1993–1995. W tym okresie opuściło górnictwo 44 tys. pracowników, 
tj. około 13% zatrudnionych. Zatrudnienie na koniec roku 1995 wyniosło 275 tys. osób, a w sta-
nie likwidacji  znalazło się 9 kopalń. Nadwyżka zobowiązań nad należnościami  osiągnęła 11 190 
mln zł, a wysokość dotacji budżetowych – 3 462 mln zł (obie wartości w cenach z 2002 roku)(33).

Kolejny program restrukturyzacji ujęto w programie rządowym Górnictwo węgla kamiennego, 
polityka państwa i sektora na lata 1996-2000. Program dostosowania górnictwa węgla kamien-
nego do warunków gospodarki rynkowej i międzynarodowej konkurencyjności.  W programie 
wyznaczono następujące cele: rentowność górnictwa, redukcja kosztów wydobycia i uzyskanie 
racjonalnej ekonomicznie ceny węgla. Te cele miały być osiągnięte dzięki redukcji zatrudnienia 
o 80 tys. osób i ograniczeniu zdolności wydobywczych o około 20 mln Mg/rok; działania  wsparto 
dotacją budżetową w łącznej kwocie 3 209 mln zł. Także i ten program nie przyniósł oczekiwanych 
rezultatów. Zatrudnienie zmniejszono o 30 tys. osób, a wydobycie spadło o 2 mln Mg (Ryc.7.).

(32) M. Tkocz, Efekty restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego… [61].
(33) Tamże.
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Ryc. 7.  Skutki programów restrukturyzacji sektora wydobycia węgla kamiennego w  Polsce 
w latach 1990–2011

Opracowanie własne na podstawie danych GUS i publikacji Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych… [4].

Najbardziej dojrzały program powstał na początku funkcjonowania rządu prof. Jerzego Buzka. 
Program ten – na lata 1998–2002 – wyposażony był w odpowiednie instrumenty prawne i finan-
sowe, a także dobrze skonstruowany pakiet osłon socjalnych. Założenia programu zostały ujęte 
w ustawie z dnia 26 listopada 1998 r.  o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjo-
nowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin 
górniczych (D. U. z 1998 r. nr 162 pkt 1112). Główne cele tego programu to:

  doprowadzenie górnictwa do rentowności,
  likwidacja nadmiernych zdolności produkcyjnych górnictwa o około 36 mln Mg/rok,
  zmniejszenie zatrudnienia o około 115 tys. osób na koniec 2002 roku,
  likwidacja całkowita 15 kopalń i częściowa 9 kopalń.

Koszt programu oszacowano na 7 180 mln zł dotacji oraz 6 900 mln zł umorzonych zobowiązań. 
Do końca 2001 roku osiągnięto główne cele programu, w tym zwłaszcza finansowy wynik dodatni 
netto w kwocie 180 mln zł. Kolejny rząd tak dalece poluzował politykę wobec górnictwa, że rok 
2002 przyniósł znowu wynik ujemny netto w wysokości 609 mln zł. A w 2003 roku pomoc udzie-
lona górnictwu węgla kamiennego wyniosła 7 700 mln zł (ryc. 8.). 

Warto przeanalizować skutki, jakie wywołała pomoc publiczna wynosząca 6 380 mln zł(34) udzie-
lona Kompanii Węglowej S.A. latach 2003–2011. Ten największy przedsiębiorca górniczy w Pol-
sce i Europie, zatrudniający ponad 60 tys. osób, to dobra ilustracja niskiej efektywności pomocy 

(34) Biuletyn Informacji Publicznej [5].
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publicznej dla branży wydobycia węgla kamiennego (ryc. 9.). Pomoc publiczna w okresie 2003–
2011 ponad 8-krotnie przewyższyła skumulowany zysk netto tej spółki. Bez ciągłego zasilania 
finansowego z budżetu państwa spółka dawno by zbankrutowała.

Ryc. 8.  Pomoc publiczna dla sektora górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2011 oraz zyski 
netto osiągnięte przez KW S.A., JSW S.A. i KHW S.A. w latach 2008–2011

Opracowanie własne na podstawie danych UOKiK i sprawozdań finansowych spółek węglowych dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej [5].

Ryc. 9. Wyniki finansowe Kompanii Węglowej S.A. w relacji do pomocy publicznej

Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych KW S.A. dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej [5]. 
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Od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku pomoc publiczna przedsiębior-
stwom podlega ścisłej reglamentacji i każdorazowo wymaga przesłania  notyfikacji do Komisji 
Europejskiej. W latach 2004–2010 na mocy rozporządzenia Rady (WE) 1407/2002 (tzw. rozporzą-
dzenie węglowe)(35), Komisja Europejska wydała cztery decyzje (2005, 2007, 2008, 2010) zezwala-
jące na udzielenie pomocy publicznej górnictwu węgla kamiennego w Polsce(36). Wniosek złożony 
w 2011 roku  czeka na decyzję. W 2007 roku Komisja Europejska przyjęła Sprawozdanie o stoso-
waniu ww. rozporządzenia węglowego, w którym wykazano, że pomoc państwa dla przemysłu 
węglowego w UE wpływa na utrzymanie nierentownych przedsiębiorstw górniczych. Nowy akt 
prawny Rady UE  (2010/787/UE) zezwala państwom na udzielanie pomocy wyłącznie na pokrycie 
kosztów zamykania kopalń, a termin ostatecznego zamknięcie nierentownych kopalń ustala na 
31 grudnia 2018 roku. 

Wszystkie reformy i restrukturyzacje sektora górnictwa węgla kamiennego od 1990 roku nie osią-
gnęły podstawowego celu, to jest znacznego wzrostu wydajności pracy (ryc. 8.)(37). Tym samym 
cena polskiego węgla na otwartym rynku UE nie jest konkurencyjna dla węgla z Afryki Płd; a rosną-
cy import rosyjskiego węgla do Polski w cenie 10,4 zł/GJ (loco granica, listopad 2012) coraz skutecz-
niej wypiera polski węgiel z polskiej energetyki.

We wspomnianym wyżej, opracowanym w  Ministerstwie Gospodarki Programie działalności 
górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015, wraz ze zmianami wprowadzanymi 
przez Radę Ministrów w latach 2009 i 2011, stwierdza się: 

… brak prawidłowych relacji pomiędzy wzrostem wynagrodzeń a  wzrostem wydajności 
pracy. W stosowanych systemach wynagrodzeń niewielkie znaczenie ma czynnik efektyw-
nościowy. Utrzymywanie nieprawidłowych relacji pomiędzy wzrostem wynagrodzeń a wy-
dajnością pracy stwarza groźbę nadmiernego wzrostu kosztów produkcji, a przez to pogor-
szenia konkurencyjności węgla jako nośnika energii. 

W pierwszej połowie 2006 roku cena polskiego węgla energetycznego w polskich portach wyno-
siła 73,5 EUR/tce, w tym 30,8% stanowiły koszty przewozów kolejowych wraz z przeładunkiem. 
Średnia cena polskiego węgla energetycznego (loco kopalnia) była o 8,7 EUR/tce niższa od ceny 
w portach ARA (Amsterdam–Rotterdam–Antwerpia), jednak po przewiezieniu węgla z kopalni do 
polskich portów cena ta była wyższa o 6,3 EUR od ceny węgla importowanego do Unii Europej-
skiej. I dalej w cytowanym wyżej Programie: 

Wysokie ceny polskiego węgla w portach polskich oraz wzrastający import węgla na rynki 
krajów Unii Europejskiej może powodować, iż polski węgiel będzie przegrywać konkuren-
cję na tamtejszych rynkach. Wyeliminowanie węgla polskiego z rynków Unii spowoduje 

(35)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego (Dz. Urz. U.E. 2.8.2002). Zob. szersza informacja w części 
3.1. niniejszej pracy.

(36) Informacja dostępna na stronie UOKiK; www.uokik.gov.pl
(37) M. Tkocz M., Efekty restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego… [61].
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niemożliwą do wykorzystania nadwyżkę węgla na rynku krajowym, co może w  konse-
kwencji prowadzić do obniżania cen do poziomu poniżej kosztów wydobycia(38).

I tak się stało w 2011 roku; import węgla do Polski osiągnął wówczas 15 mln Mg.  W listopadzie 
2012 roku zapasy węgla przy kopalniach osiągnęły rekordowe 8 mln Mg, a zapasy elektrowni były 
trzykrotnie wyższe niż w roku poprzednim i przekroczyły 7,5 mln Mg. Ten gigantyczny „nawis”  
zapasów skutkuje żądaniem sektora energetycznego, by obniżyć cenę węgla z  12,4 zł/GJ  
(w dostawach długoterminowych) do 10 zł/GJ. Taka cena spowoduje w 2013 roku poważne pro-
blemy finansowe w spółkach węglowych. Jednakże trzeba zauważyć, że cena węgla energe-
tycznego w dostawach do ARA także systematycznie spada (ryc. 3.) i w połowie marca 2013 
roku wynosiła 78,3 $/tce (39). Oznacza to, że cena 1 GJ węgla loco ARA wynosiła w tym czasie 
8,64 zł w dostawach w ciągu miesiąca. Spowalniająca gospodarka Chin z pewnością zmniejszy 
import węgla, co przy wzrastającym wydobyciu w Rosji i  Indiach spowoduje dalszy spadek 
cen węgla energetycznego w 2013 roku. Także USA zwiększyły eksport węgla do Europy, gdyż 
węgiel jest „wypychany” przez tani gaz z łupków z własnego rynku. Wobec wysokich kosz-

tów stałych polskiego górnictwa węgla kamiennego zapowiadają się poważne problemy 

w tym sektorze gospodarki. Problemy tym większe, że zgodnie z przyjętymi przez Komisję 
Europejską zasadami pomoc publiczna dla górnictwa węgla kamiennego po 2010 roku może 
być udzielana jedynie w celu zamykania kopalń i pokrycia kosztów odziedziczonych.

Reasumując, reformy górnictwa węgla kamiennego w latach 1990–2010 (poza okresem 1998–2001) 
okazały się dalece nieskuteczne i kosztowne dla podatników. Dobrą ilustracją niskiej efektywności 
pomocy publicznej jest zestawienie zysków netto największego przedsiębiorstwa górniczego, jakim 
jest Kompania Węglowa S.A. ze skalą pomocy publicznej (ryc. 9). Głównej przyczyny należy upatry-
wać w niekonsekwencji działań lub raczej w ciągu zaniechań kolejnych rządów, co wynikało z obaw 
przed strajkami górników. Wartość produkcji sprzedanej górnictwa węgla kamiennego w 2010 roku 
stanowiła 2,4% wartości sprzedanej całego polskiego przemysłu(40). Wartość produkcji sprzedanej 
w górnictwie w przeliczeniu na jednego zatrudnionego była o połowę niższa niż sektorze wytwarza-
nia elektroniki, która to branża nie otrzymuje żadnej pomocy publicznej.

2.4. Struktura i funkcjonowanie sektora górnictwa węgla kamiennego  

2.4.1. Przedsiębiorstwa górnicze

W 2012 roku w polskim górnictwie węgla kamiennego funkcjonowało 28 kopalń, w których było 
zatrudnionych 113 159 osób,  z czego 87 669  w pracy pod ziemią(41). Ogromna większość pracow-
ników górnictwa węglowego zatrudniona jest w trzech spółkach węglowych, w których nadzór 
właścicielski w imieniu Skarbu Państwa sprawuje Ministerstwo Gospodarki.

(38) Ministerstwo Gospodarki, Program działalności górnictwa węgla kamiennego… [37].
(39) Notowania cen za portalem gospodarczym www.wnp.pl
(40) Rocznik statystyczny przemysłu 2011… [55].
(41) Dane za portalem górniczym www.nettg.pl
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   Kompania Węglowa S.A. to największe przedsiębiorstwo górnicze w Polsce i Europie;  jego  
właścicielem w 100% jest Skarb Państwa. Spółka rozpoczęła działalność 1 lutego 2003 roku, 
skupiając wówczas 23 kopalnie funkcjonujące wcześniej w strukturach pięciu różnych spółek 
węglowych. Obecnie (2012 rok) w skład Kompanii Węglowej wchodzi 15 kopalń: Bielszowice, 
Bobrek-Centrum, Bolesław Śmiały, Brzeszcze-Silesia, Chwałowice, Halemba-Wirek, Jankowice, 
Marcel, Piekary, Piast, Pokój, Rydułtowy-Anna, Sośnica-Makoszowy, Knurów-Szczygłowice oraz 
Ziemowit. Oprócz kopalń węgla w skład Grupy Kapitałowej Kompanii Węglowej wchodzi 12 
spółek o bardzo zróżnicowanym profilu gospodarczym, jak na przykład: Nadwiślańska Agencja 
Turystyczna, Górnośląska Spółka Ubezpieczeniowa, Zespół Ciepłowni Przemysłowych, Kompa-
nijny Ośrodek Szkoleniowy. Kompania Węglowa zatrudnia około 60 000 pracowników. W 2011 
roku wydobyła 39,8 mln Mg węgla kamiennego, co oznacza wydajność przeliczeniową na jed-
nego pracownika na poziomie 669 Mg/rok. Koszt wydobycia 1 Mg węgla wyniósł 270,8 zł [dane 
opracowane przez autora na podstawie sprawozdania rocznego spółki za 2011 rok].

   Katowicki Holding Węglowy S.A., którego  właścicielem w 100% jest Skarb Państwa, powstał 
29 czerwca 1993 roku w wyniku połączenia jedenastu kopalń będących Spółkami Akcyjnymi 
Skarbu Państwa. Obecnie (w 2012 roku) w skład Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. wcho-
dzą cztery kopalnie: Murcki-Staszic, Mysłowice-Wesoła, Wieczorek i Wujek oraz jedna kopalnia 
będąca spółką z o.o. – Kazimierz-Juliusz. Z Katowickim Holdingiem Węglowym S.A. powiąza-
na jest Katowicka Grupa Kapitałowa, w której skład wchodzi wiele spółek prawa handlowego, 
jak na przykład: Zakłady Energetyki Cieplnej, Katowicki Węgiel, Spółki Mieszkaniowe, Spółka 
Szkoleniowa.  KHW zatrudnia 12 242 pracowników. W 2011 roku wydobył 12,6 mln Mg węgla 
kamiennego, co w przeliczeniu na jednego zatrudnionego daje 655 Mg/rok. Koszt wydobycia 
1 Mg węgla wyniósł 273,3 zł [dane opracowane przez autora na podstawie sprawozdania rocz-
nego spółki za 2011 rok].

    Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. jest spółką giełdową, notowaną w indeksie WIG 20. Debiuto-
wała na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych 6 lipca 2011 roku. Skarb Państwa jest wła-
ścicielem 55,16% akcji, pracownicy mają ich 10,85%, pozostałe akcje są w posiadaniu innych osób 
lub instytucji, jednak  ich udział nie przekracza 5% kapitału akcyjnego. Spółka została utworzona 
1 kwietnia 1993 roku jako jedna z siedmiu powstałych wówczas spółek węglowych. W jej skład 
weszło siedem samodzielnie funkcjonujących przedsiębiorstw górniczych, które przekształcono 
w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. W skład JSW wchodzi obecnie (2012 rok) 5 kopalń wę-
gla kamiennego (Borynia-Zofiówka, Budryk, Jas-Mos, Krupiński i Pniówek),  gdzie wydobywany 
jest węgiel koksowy i węgiel do celów energetycznych, oraz Zakład Logistyki Materiałowej. Do 
większych spółek powiązanych kapitałowo z JSW w ramach Grupy JSW należą: Koksownia Przy-
jaźń, Koksownia Victoria, Kombinat Koksochemiczny Zabrze, Spółka Energetyczna Jastrzębie, Ja-
strzębskie Zakłady Remontowe, Jastrzębska Spółka Kolejowa oraz Polski Koks. Jastrzębska Spółka 
Węglowa zatrudnia 22 900 pracowników, którzy w 2011 roku wydobyli 8,8 mln Mg węgla koksu-
jącego (w tym 7,3 mln Mg węgla typu 35) oraz 3,8 mln Mg węgla energetycznego. Wydobycie na 
jednego zatrudnionego wyniosło 550 Mg/rok. Koszt wydobycia 1 Mg węgla wyniósł 512 zł [dane 
opracowane przez autora na podstawie sprawozdania rocznego spółki za 2011 rok].
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   Południowy Koncern Węglowy S.A. – właścicielem 68,01% jego akcji jest TAURON Południo-
wy Koncern Energetyczny S.A., a 31,99% posiada Kompania Węglowa. Koncern powstał 1 lipca 
2005 roku.  W jego ramach funkcjonują dwie kopalnie: Zakład Górniczy Janina i Zakład Górni-
czy Sobieski. Wydobycie węgla w 2011 roku wyniosło około 2 mln Mg. Wobec braku dostęp-
nych publicznie danych o zatrudnieniu i kosztach, niemożliwe jest porównanie wyników tego 
Koncernu z innymi przedsiębiorstwami górniczymi.

   Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. to kopalnia – spółka giełdowa notowana w indeksie WIG 20. 
Debiutowała na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych 25 czerwca 2009 roku jako 
pierwsza polska kopalnia.  Głównymi akcjonariuszami tej spółki są otwarte fundusze emery-
talne a Skarb Państwa nie ma żadnych jej akcji. Spółka zatrudnia 4 000 pracowników, którzy 
w 2011 roku wydobyli 4,926 mln Mg węgla kamiennego energetycznego. Wydobycie na jed-
nego zatrudnionego wyniosło 1 231,5 Mg/rok. Koszt wydobycia 1 Mg węgla wyniósł 200 zł 
[dane opracowane przez autora na podstawie sprawozdania rocznego spółki za 2011 rok]. Jest 
to spółka o najwyższej wydajności pracy, a wobec tego o najniższym koszcie wydobycia.

   Zakład Górniczy Siltech  jest pierwszą po II wojnie światowej prywatną kopalnią węgla ka-
miennego. Powstała w 2002 roku na terenie dawnego Zakładu Górniczego Jadwiga. Wobec 
braku dostępnych publicznie danych o zatrudnieniu i kosztach, niemożliwe jest porównanie 
wyników tego zakładu z innymi przedsiębiorstwami górniczymi.

2.4.2. Trendy w zakresie wydobycia i zużycia węgla 

 
Najważniejsze wskaźniki ekonomiczne czterech największych spółek węglowych zestawiono na 
rycinie 10. Są to: 

  wydobycie roczne, 
  koszt wydobycia 1 Mg węgla, 
  wydajność pracy wyrażona w Mg na jednego zatrudnionego na rok. 

Zestawienie takie abstrahuje całkowicie od warunków geologiczno-górniczych w  poszczegól-
nych spółkach, ale mimo to zmusza do refleksji  na temat przyszłości polskiego górnictwa węglo-
wego. Zastanawiające są zwłaszcza dane dotyczące wydajności. W spółce Lubelski Węgiel Bog-
danka S.A., w której Skarb Państwa nie ma żadnych udziałów, a warunki złożowe są niekorzystne 
(cienkie pokłady), wydajność jest blisko dwukrotnie wyższa niż w pozostałych trzech o dominują-
cym udziale Skarbu Państwa. Jak pokazują dane, Bogdanka S.A. ma najniższe jednostkowe koszty 
wydobycia i jest najbardziej rentownym przedsiębiorstwem w górnictwie węglowym.

Polskiej gospodarce z roku na rok potrzeba coraz mniej węgla. Zużycie tego surowca spadło 
z 200 mln ton w latach siedemdziesiątych XX wieku do 120 mln ton w roku 1990. W 2011 roku 
gospodarka zużyła 71,62 mln Mg węgla kamiennego energetycznego i 11,9 mln Mg węgla ka-
miennego koksującego. W tym samym czasie w kraju wydobyto  65 mln Mg węgla kamiennego 
energetycznego i 11,44 mln Mg węgla koksującego, z czego wyeksportowano odpowiednio: 
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5,34 mln Mg i 1,67 mln Mg (ryc. 11). Jednocześnie z importu pozyskano 12,69 mln Mg węgla 
kamiennego energetycznego i 2,3 mln Mg węgla kamiennego koksującego(42).

Ryc.  10. Wskaźniki charakteryzujące największych przedsiębiorców górnictwa węglowego 
w Polsce  w roku 2011

Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych spółek węglowych dostępnych publicznie.

Ryc.11. Bilans gospodarki węglem kamiennym w Polsce w latach 1990–2011

Opracowanie własne na podstawie danych GUS [19].

Ograniczenie zużycia węgla w gospodarce Polski w ciągu ostatnich 20 lat było spowodowane 
przez kilka czynników:

(42) Gospodarka paliwowo-energetyczna… [19].
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    wskutek procesów restrukturyzacyjnych nastąpiło ograniczenie udziału przemysłu energo-
chłonnego w gospodarce na rzecz rozwoju branży energooszczędnych oraz usług;

   wzrost cen energii po 1990 roku wymusił oszczędność;
   postęp techniczny wprowadził energooszczędne technologie, maszyny i urządzenia;
    rygorystyczne wymogi ochrony środowiska, zwłaszcza wobec czystości powietrza, spowodo-
wały odejście od węgla na rzecz surowców „czystszych”  oraz odnawialnych źródeł energii.

Największym konsumentem węgla kamiennego w  2011 roku była energetyka (ryc. 12), która 
pochłonęła 47,514 mln Mg, tj. 66,4% całkowitego zużycia  w  Polsce węgla energetycznego(43). 
Na koniec 2011 roku moc osiągalna w  elektrowniach zawodowych wykorzystujących węgiel 
kamienny jako paliwo wynosiła 20 848,9 MW(44).

Ryc.12. Struktura zużycia węgla kamiennego w Polsce w 2011 roku (w %)

Opracowanie własne  na podstawie  danych GUS [19].

W 2011 roku w elektroenergetyce  najbardziej dynamicznie rosło zużycie biomasy – aż o 18,5% 
w stosunku do 2010 roku, i gazu – o blisko 11%.  Także udział węgla brunatnego w produkcji ener-
gii elektrycznej wzrósł o 1,78% (nowy blok 858 MWe w Bełchatowie). Udział węgla kamiennego 
w 2011 roku wzrósł o 1,3% w stosunku do roku poprzedniego(45).  

Blisko 13% całkowitego zużycia węgla kamiennego, tj. 8,9 mln Mg,  zużyły w 2011 roku gospodar-
stwa domowe. Jednak jest to o 1 mln Mg mniej niż w roku poprzednim. W sektorze gospodarstw 
domowych od lat spada zużycie węgla, a dynamicznie rośnie zużycie gazu ziemnego wysokome-
tanowego i energii elektrycznej (w 2011 roku wzrost zużycia obu tych nośników energii wyniósł 
blisko 7% w stosunku do 2007 roku)(46).

(43)  Tamże.
(44) Urząd Regulacji Energetyki, Sprawozdanie z działalności …[62].
(45) Gospodarka paliwowo-energetyczna… [19].
(46) Tamże.
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Chociaż węgiel kamienny w bilansie energetycznym Polski nadal ma pozycję dominującą (ryc.13), 
to od 20 lat widoczny jest spadek udziału tego paliwa w wytwarzaniu energii; z 63,9% w 1990 roku 
do 46% w 2010 roku. Najbardziej dynamicznie rósł w tych latach udział ropy naftowej i jej pochod-
nych w wytwarzaniu energii: z 12,6% w do 25,54%. w nieco mniejszym stopniu rósł także udział 
gazu ziemnego: z 8,8% do 12,35% w 2010, oraz odnawialnych źródeł energii: z 1,3% do 8,03%(47).

Ryc.13. Struktura zużycia nośników energii pierwotnej w Polsce w latach 1990–2010

 Opracowanie własne  na podstawie danych GUS [19].

W sektorze wytwarzania energii elektrycznej w 2011 roku węgiel kamienny jako paliwo miał 
nadal dominującą pozycję. Nieco ponad 55,7% energii elektrycznej wygenerowano spalając 
ten nośnik energii. Ale ta dominacja słabnie, gdyż w roku poprzednim było to 57,1%. W tym 
miejscu warto odnotować, że największą dynamikę wzrostu produkcji energii elektrycznej miała 
energetyka odnawialna – 116,1%, ale jest to nadal zaledwie 7,9% całości energii elektrycznej 
wytworzonej w 2011 roku w Polsce. W tym też roku nadwyżka eksportu energii elektrycznej nad 
importem wyniosła 5 250 GWh(48)

W ciepłownictwie systemowym, które pokrywa 50% potrzeb  Polski na ciepło, w 2011 roku 
udział węgla kamiennego wyniósł 74,1% i był o 5% niższy niż w 2002 roku. W tym okresie udział 
biomasy wzrósł o  250%.  Całkowita moc cieplna zainstalowana w  tym sektorze gospodarki 
wynosi 58 301 MWt, zaś w 2011 roku sprzedano 377,8 PJ ciepła. W ciepłownictwie aż 31,1%  
przedsiębiorstw zarządza źródłami o łącznej mocy poniżej 25 MWt . Udział węgla kamiennego 
w  produkcji ciepła w  2011 roku w  kogeneracji wyniósł 69,5%. W  technologii spalania węgla 
dla wytworzenia ciepła bez skojarzonej produkcji z wytwarzaniem energii elektrycznej węgiel 

(47) Tamże.
(48) Urząd Regulacji Energetyki, Sprawozdanie z działalności …[62].
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kamienny jako paliwo stanowi 87,1%.  W trzech województwach ponad 90% ciepła wytwarzane 
było z węgla kamiennego: w warmińsko-mazurskim (94,1%), opolskim (92,6%) i świętokrzyskim 
(92,0%), natomiast najmniej w województwie lubuskim, bo tylko 18,9% (76% ciepła wytworzo-
no tam z gazu ziemnego)(49). Na przestrzeni ostatnich 10 lat w ciepłownictwie zachodziły bar-
dzo korzystne zmiany: sprawność wytwarzania wzrosła o 7,5%, reprodukcja majątku trwałego 
wyniosła 96,3%, emisja dwutlenku węgla spadła o blisko 16%, emisja dwutlenku siarki spadła 
o 49,5%, tlenków azotu o 36%, a pyłów o blisko 65%.

W ciepłownictwie przyszłością są niewielkie elektrociepłownie rozproszone na terenie całej 
Polski, pracujące w skojarzeniu (na zasadzie kogeneracji) i wykorzystujące gaz jako paliwo. 
Takich elektrociepłowni powstało w Polsce kilka o mocach nie przekraczających 15 MW (wy-
jątkiem jest EC Zielona Góra i Rzeszów, obie o mocy 100 MW z tym, że pierwsza pracuje na 
gazie zaazotowanym pobieranym bezpośrednio ze złoża). Wzorem może być komunalna 
elektrociepłownia w  Siedlcach o  mocy 14,6 MWe, funkcjonująca od 10 lat ze znakomitymi 
wynikami finansowymi. W  tym mieście zlikwidowano wszystkie kotłownie węglowe. Dwie 
turbiny gazowe pracujące w  synchronizacji z  Krajowym Systemem Elektroenergetycznym 
(KSE) dostarczają energię elektryczną, ciepło i ciepłą wodę mieszkańcom miasta. Funkcjono-
wanie tej elektrociepłowni zredukowało o 40% dotychczasową emisję dwutlenku węgla, tlen-
ków azotu, praktycznie całkowicie emisję dwutlenku siarki i pyłów.  Wszystkie wymienione 
3 obiekty dofinansowała Fundacja  EkoFundusz.

Duże ilości węgla kamiennego spala sektor gospodarstw domowych; w 2011  roku  – 8,9 mln 
Mg tego nośnika energii. Gospodarstwa domowe w 2011 roku zużyły blisko 26% całości gazu 
ziemnego i 17,9% sprzedanej energii elektrycznej. Udział tego sektora w finalnym zużyciu energii 
wyniósł 31% w 2009 i 32% w 2010 roku.  Znaczna część energii w tym sektorze zużywana jest 
na ogrzewanie mieszkań. W 1993 roku było to 73,1% energii, a w 2009 – 70,2%. Jednocześnie 
na pracę urządzeń elektrycznych gospodarstwa domowego i indywidualnego wyposażenia elek-
tronicznego zużywaliśmy w 1993 roku 3,3%, podczas gdy w 2009 – 5,4% energii(50). Porównanie 
zmienności dwóch parametrów  w ciągu blisko 10 lat, tj.: 

  zużycia energii na 1 m2 powierzchni mieszkania, 
  zużycia energii elektrycznej na mieszkanie, 

dostarcza bardzo interesującego materiału analitycznego. Otóż zużycie energii spadło o blisko 
połowę; w 1993 roku było to 37 kgoe/m2, a w 2009 już tylko 20 kgoe/m2. Z kolei zużycie energii 
elektrycznej na mieszkanie istotnie wzrosło z 1600  kWh w 1993 roku do 2050  kWh w 2009 
roku. Zużycie węgla kamiennego w sektorze gospodarstw domowych  w ciągu lat 2007–2011 
podlegało wahaniom w przedziale 8,6 – 9,9 mln Mg i było całkowicie zależne od temperatur  
w sezonie zimowym(51).   

(49) Energetyka cieplna w liczbach …[15]
(50) Efektywność wykorzystania paliw i energii… [17].
(51) Tamże; Gospodarka paliwowo-energetyczna… [19].
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Malejący od 1993 roku udział zużycia energii na ogrzewanie i przygotowanie posiłków został spo-
wodowany masową wymianą niskosprawnych pieców i kuchni węglowych na nowoczesne piece 
gazowe i  elektryczne, ale także termomodernizacją budynków, zwłaszcza budowanych w latach 
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku w technologii tzw. wielkiej płyty. W tym samym 
okresie wzrost zużycia energii elektrycznej  przeznaczonej do zasilania urządzeń gospodarstwa 
domowego i do oświetlenia jest związany z coraz bogatszym wyposażeniem mieszkań w urzą-
dzenia elektryczne i ze zmianami zachowań użytkowników (np. zmiany w intensywności  korzy-
stania z pralek, zmywarek, TV, komputerów)(52).

Autor niniejszej publikacji celowo zwraca uwagę na problem zużycia węgla kamiennego w sek-
torze gospodarstw domowych.  W 2011 roku bowiem węgiel kamienny nadal stanowił 29% całej 
energii zużytej w tym sektorze.  Ze spalenia 8,9 mln Mg węgla kamiennego w 2011 roku w piecach 
grzewczych i w kuchniach o bardzo niskiej sprawności zostały wyemitowane ogromne ilości  ga-
zów  cieplarnianych i toksycznych (tab. 1.), metali ciężkich oraz dioksyn i furanów, które jako niska 
emisja stanowią największe zagrożenie dla zdrowia ludzi.

Tab.1.  Wielkość emisji ze spalenia węgla kamiennego w sektorze gospodarstw domowych w 2011 
roku (wskaźniki emisyjności wg  wytycznych Ministerstwa Środowiska)

Zanieczyszczenia

Wskaźniki emisyjności 
węgla kamiennego (śred-

nia wartość kaloryczna 
28 GJ/Mg) [g/GJ]

Emisja ze spalenia 5 mln 
Mg węgla kamiennego  

[Mg]

Wskaźniki emisyjności 
gazu ziemnego 

(wartość kaloryczna  
35 GJ/tys.m3) [g/GJ]

Emisja ze spalenia 
4 mld m3 gazu ziemnego 

o wartości kalorycznej  
35 GJ/tys.m3 [Mg]

Ew. uniknięta emisja 
w  wyniku zastąpienia 
węgla gazem ziemnym 

[Mg]

CO
2

95.000,00 13.300.000,00 56.000,00 7.840.000,00 5.460.000,00

SO
2

826,00 115.640,00 0,29 40,60 115.599,40

NOx 113,00 15.820,00 32,40 4.536,00 11.284,00

Pył 691,00 96.740,00 2,40 336,00 96.404,00

Opracowanie własne

Redukcja tak ogromnej emisji poprzez zmniejszanie spalania węgla jest możliwa i konieczna. 
Doprowadzenie do znacznej redukcji, jak wykazano w tab. 1., poprzez zastąpienie w sektorze 
gospodarstw domowych pięciu  mln Mg węgla kamiennego czterema mld m3 gazu ziemnego 
wysokometanowego jest realne w perspektywie następnych 10 lat. W pierwszym etapie można 
to osiągnąć  przez rozszerzenie dostępu ludności do sieci gazowniczej. Jednakże dla osiągnię-
cia tego celu konieczna jest rozbudowa sieci gazociągów. Przyszłością dalszego eliminowania 
węgla z naszych domów jest rozwój mikroźródeł OZE i upowszechnienie postaw prosumenc-
kich(53). Ale już teraz warto odnotować, że biomasa stanowi 14,4% zużytej energii pierwotnej 
w sektorze gospodarstw domowych.

(52) Efektywność wykorzystania paliw i energii… [17].
(53)  Prosument jest aktywnym klientem, który wchodzi w  aktywne relacje kupna-sprzedaży, m.in produkując energię z  wykorzystaniem urządzeń rozproszonej energetyki 

i odsprzedając jej nadwyżki ( definicja J. Popczyka).
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2.5. Aspekty ekonomiczne użytkowania węgla

2.5.1. Ceny węgla

W rządowym Programie działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007–2015  
opublikowanym w 2008 roku i wielokrotnie modyfikowanym(54), znaleźć można takie stwierdzenie: 

Obserwowana obecnie dynamika spadku cen węgla i wzrostu kosztów jego produkcji powo-
duje pogorszenie wyników finansowych producentów węgla. Największe zagrożenie z  tego 
powodu  istnieje w odniesieniu do Kompanii Węglowej S.A., co uzasadnia konieczność prowa-
dzenia dalszej restrukturyzacji tej spółki. Uporządkowania problemów ekonomiczno-finanso-
wych i organizacyjnych, a także dalszej reorganizacji, wymagają spółki restrukturyzacji kopalń. 

Rzeczywiście, nic dodać nic ująć; powyższe zdanie potwierdzają dane przedstawione na rycinie 
14, którą warto uważnie przeanalizować.  Cena podawana w złotych za GJ umożliwia wiarygodne 
porównanie z cenami na rynku ARA (dostawy jednomiesięczne), których notowania podaje się 
w USD za tonę węgla ekwiwalentnego (tce) o wartości kalorycznej 29,307 GJ/Mg. Od pewnego 
czasu polskie elektrownie zawodowe także rozliczają się z polskimi spółkami węglowymi w zło-
tych za GJ. W 2010 roku cena ta wynosiła 11 zł za GJ, a w 2011 i 2012 średnio 12,4 zł za GJ(55). Można 
zauważyć, że ceny węgla energetycznego na polskim rynku nie są skorelowane z rynkiem między-
narodowym. Reakcje w Polsce na sytuacje na rynkach międzynarodowych przesunięte są średnio 
o 6 do 12 miesięcy.  Na ryc. 14 zaznaczono okresy jesienno-zimowe dla wykazania, iż na wolnym 
rynku ceny loco ARA w niewielkim stopniu zależą od pory roku.   

Ryc. 14.  Relacja cen węgla kamiennego energetycznego w  Europie (loco ARA) i  w  Polsce (loco 
kopalnia)

 Opracowanie własne  na podstawie danych Annual report 2012… [2] oraz rocznych sprawozdań polskich spółek węglowych.

(54) Ministerstwo Gospodarki, Program działalności górnictwa węgla kamiennego…. [37].
(55) K. Stala-Szlugaj, Z. Grudziński, Tendencje zmian cen węgla energetycznego...[57]. 
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W  okresie od września 2010 roku do listopada 2011 roku węgiel importowany do Europy 
z Afryki Płd. kosztował 14–16 zł za GJ (ryc. 14). Tak wysoka cena na rynku europejskim pozwa-
lała polskim spółkom węglowym Skarbu Państwa na podniesienie ceny węgla energetyczne-
go i osiągnięcie znacznych zysków w 2011 roku. Spółki te, zwykle balansujące na krawędzi 
strat, mimo poważnej pomocy publicznej (ryc. 9.), dzięki wysokiej cenie (12,4 zł/GJ) wyne-
gocjowanej (lub przyjętej pod presją) przez polską elektroenergetykę zapewniły sobie zyski. 
Jednakże, ta wysoka cena spowodowała szybki wzrost importu węgla do Polski ze Wschodu. 
Ceny węgla rosyjskiego loco granica wschodnia Polski są  w pełni skorelowane z cenami CIF 
ARA, od których są niższe o około 5–10%(56). Reakcja eksporterów ze Wschodu na zmienność 
cen na rynku europejskim jest praktycznie natychmiastowa. Tymczasem  w Polsce sztywne 
ceny, obowiązujące przez długi czas, sprzyjają importowi. Począwszy od 2008 roku Polska 
stała się importerem netto węgla kamiennego (energetycznego i  koksowego), głównie ze 
Wschodu (ryc. 11.); w 2011 roku import ogółem wyniósł blisko 15 mln Mg. W drugiej połowie 
2012 roku ceny węgla loco ARA zaczęły spadać. Już w marcu „przebiły” sztywny poziom cen 
węgla kamiennego energetycznego w dostawach dla elektroenergetyki w Polsce (ryc. 14.),  
a pod koniec roku  zeszły do poziomu w okolicach 9 zł/GJ. W tym stanie rzeczy elektrownie 
w naszym kraju rozpoczęły nacisk na polskie spółki węglowe, by oferowane przez nie ceny 
węgla zostały obniżone do poziomu 10 zł/GJ. Oczywiście, elektrownie, których właścicielami 
są podmioty zagraniczne, będą wybierać tańsze paliwo, spółki zaś, w których Skarb Państwa 
ma dominujący udział, będą „negocjować” ceny ze spółkami węglowymi mającymi tego sa-
mego właściciela.

2.5.2. Koszty bezpośrednie 

W poprzednich rozdziałach wykazano nieskuteczność prawie wszystkich programów restruktury-
zacji górnictwa węgla kamiennego (poza programem realizowanym w latach 1998–2001). Wszel-
ka pomoc publiczna dla przedsiębiorstw górniczych miała stwarzać złudzenia ich menedżerom, iż 
„nadejdą lepsze czasy” i dać usprawiedliwienie dla braku działań na rzecz zwiększenia wydajności 
i  redukcji kosztów; politykom zapewniało to  „spokój społeczny”. Programy sprowadzały się do 
pompowania publicznych pieniędzy na gigantyczną skalę (rozdz. 2). Jednak wejście Polski do UE 
w 2004 roku i konieczność notyfikacji pomocy publicznej dość skutecznie ograniczyły rozrzut-
ność polityków. Począwszy od 2011 roku Rada Unii Europejskiej  zaostrzyła kryteria przyznawania 
pomocy publicznej na mocy „rozporządzenia węglowego”. Nowy akt prawny przyjęty 10 grudnia 
2010 roku przez Radę UE (w tym także Polskę) na wniosek Komisji Europejskiej, to Decyzja w spra-
wie pomocy państwa ułatwiającej zamykanie niekonkurencyjnych kopalń węgla (2010/787/UE). 
W myśl tej Decyzji pomoc publiczna może być udzielona wyłącznie na pokrycie kosztów zamy-
kania kopalń. W dokumencie ustalono, że ostateczne zamknięcie nierentownych kopalń w UE 

nastąpi najpóźniej do 31 grudnia 2018 roku. 

(56) Tamże.
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Niestety, górnictwo węgla kamiennego w Polsce nie jest przygotowane na konkurencję z wę-
glem importowanym; ponadto wydaje się, że ww. Decyzji nie przyjęto w Polsce do wiadomości 
ani do stosowania. Sytuacja gospodarcza na świecie, wzrost wydobycia w głównych krajach eks-
porterach, nadwyżka węgla kamiennego w USA z powodu konkurencji taniego gazu z łupków, 
a zwłaszcza zwiększenie zdolności wydobywczych węgla w Rosji stawiają nasze górnictwo w nad-
chodzących 6 latach w bardzo trudnej sytuacji.

Powyższe konstatacje potwierdza przywołany na wstępie rozdziału dokument rządowy  Program 
działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007–2015, w którym  stwierdza się: 

...W  efekcie odnotowanych wzrostów jednostkowego kosztu, łączny wzrost  w  2006 r. 
w porównaniu do 2003 r. wyniósł 24,1%, przy czym największą dynamikę wzrostu wykaza-
ły w tym okresie jednostkowe koszty zużycia materiałów i amortyzacji. Największy udział 
w  kształtowaniu jednostkowych kosztów produkcji mają wynagrodzenia z  narzutami, 
[podkreślenie M.W.]. 

Dodajmy, że w tej rzeczywistości spadało wydobycie i szybko rosła cena węgla (o około 25% 
od 2003 do 2006 roku). Jednocześnie jednostkowy koszt wydobycia 1 Mg węgla kamiennego 
w okresie od 2006 do 2011 roku wzrósł o 54,8%. W kopalni Bogdanka S.A., spółce giełdowej, 
która wśród akcjonariuszy nie ma Skarbu Państwa, wydajność jednostkowa w 2011 roku była 
wyższa o 84% niż w Kompanii Węglowej S.A., a porównywalne koszty wydobycia były o 35% 
niższe (obliczenia autora na postawie sprawozdań rocznych obu spółek).

Dalej stwierdza się w ww. programie rządowym, że: 

W jednostkach prowadzących wydobycie węgla kamiennego zaobserwować można brak pra-
widłowych relacji pomiędzy wzrostem wynagrodzeń a wzrostem wydajności pracy. W stoso-
wanych systemach wynagrodzeń niewielkie znaczenie ma czynnik efektywnościowy. Utrzy-

mywanie nieprawidłowych relacji pomiędzy wzrostem wynagrodzeń a  wydajnością 

pracy stwarza groźbę nadmiernego wzrostu kosztów produkcji, a przez to pogorszenia 

konkurencyjności węgla jako nośnika energii. [podkreślenie M.W.] Zewnętrzne uwarun-
kowania, polegające w szczególności na bardzo znacznym wzroście kosztów materiałowych 
oraz konieczności prowadzenia wydobycia w coraz trudniejszych warunkach techniczno-geo-
logicznych z jednoczesnym przestrzeganiem zaostrzonych reżimów związanych z bezpieczeń-
stwem pracy oraz ochroną powierzchni powoduje, że pomimo podejmowanych przez przed-
siębiorstwa górnicze działań mających na celu redukcję kosztów nie należy się spodziewać, iż 
koszty produkcji węgla będą maleć. [podkreślenie M.W.]

Dobra koniunktura na węgiel kamienny na światowych rynkach, a zatem i wysokie ceny, pozwoli-
ły spółkom Skarbu Państwa na osiągnięcie przyzwoitych wyników w 2011 roku, bez koniecznych 
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cięć kosztów i działań na rzecz zwiększenia wydajności wydobycia. I tak oto pod koniec roku 2012 
elektrownie miały zapasy węgla sięgające 7,5 mln Mg, a drugie tyle  znajdowało się na zwałach przy 
kopalniach. A tymczasem od 2012 roku cena importowanego do UE węgla systematycznie spada 
(ryc. 14.);  w sytuacji kryzysu gospodarki europejskiej nie widać szans, by w 2013 roku powróciły 
ceny z 2011 roku. Politycy i urzędnicy Ministerstwa Gospodarki  muszą kolejny raz postarać się, 
by przedsiębiorstwa elektroenergetyczne będące pod ich kontrolą przyjęły ceny zapewniające 
rentowność sektorowi górnictwa.  Zapłacą za to odbiorcy energii elektrycznej, w znacznej mierze 
gospodarstwa domowe,  ponieważ dynamika wzrostu ceny energii elektrycznej w tej grupie jest 
najwyższa: 6,4% pod koniec 2011 roku w stosunku do 2010 roku. W innych grupach odbiorców 
detalicznych cena wzrosła w tym czasie od 1,5 – 4,5%(57).

Jeszcze raz przywołajmy cytowany powyżej dokument rządowy: 

Koszt węgla kamiennego kształtuje się na poziomie 18–20%  całkowitego kosztu energii 
elektrycznej (od 300 do 360 zł/MWh). Z uwagi na konieczność poniesienia wysokich na-
kładów na inwestycje zarówno w sektorze energetycznym, jak również w sektorze górnic-
twa węgla kamiennego, w najbliższych latach może nastąpić znaczący wzrost cen energii 
elektrycznej. Wzrost kosztów produkcji węgla kamiennego, a w konsekwencji cen energii 
elektrycznej, wynikać będzie z dalszego zwiększania głębokości eksploatacji, jak również 
konieczności ograniczenia negatywnego oddziaływania działalności górniczej na śro-
dowisko. Cena energii elektrycznej produkowanej z węgla należy obecnie do najniższych 
w porównaniu do energii pochodzącej z innych nośników(58).

Zaniechanie rzeczywistych reform mających na celu uzdrowienie spółek węglowych nadzoro-
wanych przez Ministerstwo Gospodarki, ich systemu zarządzania, gospodarki finansowej i poli-
tyki cenowej skorelowanej z rynkiem europejskim, prowadzi do głębokiej zapaści tego sektora. 
Już teraz import ze Wschodu rzędu 15 mln Mg węgla pozwala utrzymać tam co najmniej 23 000 
miejsc pracy (za podstawę obliczenia przyjęto średnią wydajność w kopalniach KW SA).

Opisany powyżej stan ekonomiczny polskiego górnictwa węgla kamiennego, przy nacisku 
związków zawodowych na podwyżki płac oraz groźbach strajkowych w sytuacji nagromadzo-
nych milionów ton zwałów węgla przy kopalniach, to obraz braku  wizji w zarządzaniu gór-
nictwem przez organy państwa reprezentujące dominującego właściciela. Brakuje koncepcji 
choćby na okres do końca 2018 roku, gdy nierentowne kopalnie trzeba będzie zamknąć. Ten 
chaos decyzyjny wspierają niektóre ośrodki naukowe publikacjami, ekspertyzami w  rodzaju 
„podstawą niezależności energetycznej Polski jest węgiel”, „najtańsze paliwo” itp. Uważna lek-
tura publikacji naukowych z lat 2007–2008 i dokumentów rządowych z tego okresu dowodzi, 
że decydenci nie znali profesjonalnych opinii na temat górnictwa lub całkowicie je lekceważyli. 
Próby rozpoczęcia dyskusji w sprawie przyszłości węgla podjęte przez środowiska ekologiczne 

(57) Urząd Regulacji Energetyki, Sprawozdanie… [62].
(58) Ministerstwo Gospodarki, Program działalności górnictwa węgla kamiennego…. [37].
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w raportach (takich jak  Alternatywna polityka  energetyczna Polski do roku 2030(59)czy doku-
menty Komisji Europejskiej Energy Road Map 2050) pomijane są milczeniem. A czas biegnie 
i realna gospodarka brutalnie weryfikuje brak strategii.

2.5.3. Koszty zewnętrzne

Istotnym czynnikiem w debatach o modelu polskiej energetyki, o przyszłości węgla w gospo-
darce i rozpoczęciu procesu dekarbonizacji, który będzie trwać dziesiątki lat, jest prowadzenie 
rzetelnej analizy kosztów i korzyści różnych rodzajów energetyki. Chodzi przede wszystkim 
o  uwzględnienie kosztów zewnętrznych. Opinie w  rodzaju „energia z  odnawialnych źródeł 
jest droga”, „Polski nie stać na rezygnację z  energetyki węglowej”, „musimy renegocjować 
unijne regulacje zaostrzające wymogi ekologiczne”, całkowicie pomijają aspekty korzyści 

społecznych.  

Korzyści te – w postaci tzw. unikniętych kosztów zewnętrznych – są równie istotnym, choć 
nie do końca identyfikowalnym elementem rachunku ekonomicznego, który stanowi istotę 
proponowanych regulacji [ekologicznych](60). 

W cytowanej publikacji autor podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, czy restrykcyjne przepi-
sy ochrony środowiska mają uzasadnienie ekonomiczne w sektorze wytwarzania energii. Punk-
tem wyjścia rozumowania autora jest analiza kosztów i korzyści  (cost-benefit analysis). 

Najogólniej ujmując celem interwencji państwa, a tym samym kryterium określającym jej za-
kres, jest uzyskanie takiego stanu, w którym nastąpi zrównanie krańcowych kosztów tej inter-
wencji z krańcowymi korzyściami tejże interwencji(61).

Wartościowanie korzyści ekonomicznych z  tytułu ochrony środowiska polega na obliczeniu 
unikniętych kosztów zewnętrznych związanych z redukcją emisji zanieczyszczeń. Korzyści eko-
nomiczne dzięki zmniejszonym emisjom to przede wszystkim poprawa stanu zdrowia ludno-
ści, zwiększenie produkcji, wzrost wartości ekonomicznych (np. wzrost wartości nieruchomości, 
mniejsze koszty remontów i modernizacji budynków), wzrost produkcji rolniczej i leśnej i wreszcie 
– co nie jest do pominięcia – korzyści z poprawy stanu środowiska naturalnego; więcej terenów 
rekreacyjnych i obszarów w stanie prawie naturalnym. To także coś, co nazywa się usługami eko-
systemów(62). Korzyści z regulacji ekologicznych dla energetyki to zmniejszenie zużycia urządzeń, 
paliw, wody, a także zmniejszenie opłat za emisję, składowanie odpadów i pyłów.

(59) Alternatywna polityka energetyczna Polski… [1].
(60) M. Kudełko, Internalizacja kosztów zewnętrznych… [32].
(61) Tamże.
(62)  Korzyści, które ludzie czerpią z ekosystemów. Są to między innymi: żywność, woda pitna, drewno, regulacja klimatu, ochrona przed naturalnymi zagrożeniami, kontrola erozji 

gleby, składniki farmaceutyczne czy miejsce rekreacji.
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Realizacja polityki na poziomie państwa, jak i na poziomie przedsiębiorstwa, wymaga określenia 
kosztów ekonomicznych, które w poprawnym rachunku składają się z kosztów bezpośrednich 
i pośrednich. Wiele ekspertyz czy opinii odnoszących się do kosztów różnych rodzajów wytwa-
rzania energii poprzestaje na kosztach bezpośrednich. Ten sposób rozumowania i podejmowa-
nia decyzji przerzuca koszty pośrednie z  przedsiębiorcy na innych uczestników rynku(63). Od 
ponad 15 lat pod patronatem Komisji Europejskiej prowadzone są badania naukowe nad inter-
nalizacją kosztów zewnętrznych do analiz wykonalności i biznesplanów stanowiących podsta-
wę podejmowania decyzji gospodarczych(64). Kilka polskich ośrodków naukowych uczestniczy 
w tym programie. Od dawna w implementacji programów gospodarczych do polityki państwa 
konieczne jest stosowanie analizy kosztów i korzyści. W opinii prof. Jana Popczyka  prawidłowe 
uwzględnienie kosztów zewnętrznych jest czynnikiem decydującym o powodzeniu transfor-
macji energetyki – od monopolu do konkurencyjnego rynku. Jan Popczyk podaje w swojej pra-
cy(65) następujący przykład: koszt węgla kamiennego potrzebnego  do wytworzenia 300 TWh energii 
dla rynku końcowego wynosi 21 mld zł, a po inkorporacji kosztów zewnętrznych 50 mld zł;  koszt 
węgla brunatnego (40 TWh energii) analogicznie 6 i 17 mld zł;  koszt gazu ziemnego (84 TWh 
energii) 12  i 16 mld zł(66). Przyjmując formułę  internalizacji kosztów zewnętrznych do kosztów 
bezpośrednich wytworzenia energii, najwyższe koszty paliwa otrzymamy przy zastosowaniu 
węgla brunatnego (rzędu 425 zł na MWh).     

Mariusz Kudełko w  cytowanej powyżej pracy przeprowadził analizę sektora energetycznego 
w perspektywie 2020 roku. Zestawił różne technologie wytwarzania energii w celu zbudowania 
modelu optymalnego rozwoju, zapewniającego maksymalizację dobrobytu społecznego. Z ana-
lizy tej wynika jednoznacznie, że wybór optymalnej technologii jest rezultatem pełnego rachunku 
ekonomicznego,  w którym suma kosztów materialnych i zewnętrznych będzie najmniejsza. Dla 
niniejszego raportu istotny jest  wniosek końcowy: 

…nowe technologie energetyczne oparte na węglu kamiennym (np.  wysokowydajne kotły 
na parametry nadkrytyczne, układy gazowo-parowe ze zgazowaniem węgla) ze względu 
na wysokie koszty nie są konkurencyjne. Są wypierane przez technologie odnawialne (głów-
nie współspalanie biomasy, elektrownie wiatrowe oraz wodne)(67). [podkreślenie M.W.] 

W  rezultacie, jak przewiduje autor analizy, do 2020 roku rola węgla kamiennego w  sektorze 
energetyki przemysłowej i  lokalnej będzie maleć głównie z  powodu wysokich kosztów ze-
wnętrznych. W  tych sektorach wzrośnie udział gazu i  biomasy. Praca opublikowana została 
w 2008 roku i w chwili powstawania tego raportu (koniec 2012 roku) można potwierdzić traf-
ność prognoz jej autora. Dla dopełnienia obrazu należy jeszcze dodać sektor gospodarstw do-
mowych, który jest jednym z najpoważniejszych konsumentów energii elektrycznej i cieplnej. 

(63) M. Kudełko, Internalizacja kosztów zewnętrznych… [32].
(64) NEEDS – New Energy Externalities Development… [41].
(65) J. Popczyk,  Energetyka rozproszona [50].
(66) Tamże.
(67) M. Kudełko, Internalizacja kosztów zewnętrznych… [32].
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Jak wykazano wcześniej, tylko w 2011 roku zużycie węgla kamiennego przez gospodarstwa 
domowe spadło o 1 mln Mg, tj. o 12,5%, a zużycie biomasy wzrosło o 14,4%(68).

Kluczowa część wniosków w publikacji M. Kudełki dotyczy oceny kosztów społecznych (koszty bez-
pośrednie przedsiębiorstwa + koszty zewnętrzne) w realizacji trzech scenariuszy rozwoju energetyki;

  bez uwzględniania kosztów zewnętrznych,  
  z dostosowaniem się do regulacji ekologicznych,
  z pełną internalizacją kosztów zewnętrznych.

Scenariusz „a” oznacza, że przedsiębiorstwa energetyczne wywodzą swoje decyzje jedynie 
z kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo, inaczej mówiąc „biznes jak zwykle”; stosowane  
są przy tym tradycyjne technologie wytwarzania, wykorzystujące węgiel jako paliwo. W sce-
nariuszu „b” – przy pełnej implementacji ograniczeń środowiskowych, koszt społeczny (suma 
kosztów przedsiębiorstwa i kosztów zewnętrznych)  jest mniejszy od kosztów z poprzedniego 
scenariusza o 12,233 mld zł. Z ekonomicznego punktu widzenia najkorzystniejszy jest scena-
riusz „c”  zapewniający pełną internalizację kosztów zewnętrznych, który – chociaż wymusza 
rozwój „najdroższych” technologii energetycznych – sprawia, że koszt społeczny (suma kosztów 
przedsiębiorstwa i kosztów zewnętrznych) jest niższy o 124,3 mld zł od kosztów scenariusza „a” 
(„biznes jak zwykle”)(69).

Dyskusja o strategii energetycznej lub raczej konieczności głębokiej rewizji obecnej polityki ener-
getycznej Polski do roku 2030,  jaka ma miejsce współcześnie w naszym kraju, koresponduje zna-
komicie z pracami nad Europejską Energetyczną Mapą Drogową do roku 2050 (Energy Road Map 
2050). Jednakże warunkiem koniecznym rzetelności tej dyskusji jest posługiwanie się pełnym ra-
chunkiem ekonomicznym, jak to przedstawiono powyżej.

(68) Gospodarka paliwowo-energetyczna… [19].
(69) M. Kudełko, Internalizacja kosztów zewnętrznych… [32].
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W tym rozdziale omówione zostanie oddziaływanie na środowisko w dwóch różnych 
zakresach: w działalności górniczej i w energetycznym użytkowaniu węgla kamien-
nego. Obie części rozdziału zostaną poprzedzone nakreśleniem ram prawnych 

użytkowania tego paliwa.

3.1. Prawo UE odnoszące się do użytkowania węgla  

Pomimo znacznie zredukowanej  w ciągu ostatnich 20 lat emisji zanieczyszczeń emitowanych do  
atmosfery z instalacji przemysłowych w Polsce i innych krajach UE, to w dalszym ciągu spalanie 
węgla pozostaje największym ich źródłem. Kraje członkowskie Unii Europejskiej stale poszuku-
ją sprawnych narzędzi prawnych służących poprawie jakości powietrza, gleb i wód, dlatego też 
przyjmowane są nowe wymagania mające emisje ograniczać.
Unia Europejska ma bogaty dorobek prawny, szczególnie w zakresie zmniejszenia presji na zdro-
wie ludzi i na środowisko. Jest to wynikiem ogromnego wyczulenia obywateli państw dawnej 
„piętnastki” na sprawy eliminacji wszelkich zanieczyszczeń i ochrony zdrowia. Polska, wstępując 
do UE, musiała implementować prawo dotyczące tej dziedziny  do prawa krajowego i realizować 
w praktyce ustalone regulacje. Zasadnicze normy są zawarte w następujących dokumentach:

    2008/1/WE (wcześniej 96/61/WE) w sprawie zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom 
i ich kontroli (IPPC), 

    2001/80/WE w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych 
obiektów energetycznego spalania (LCP), 

    2000/76/WE w sprawie spalania odpadów (WI), 1999/13/WE w sprawie ograniczenia emisji lot-
nych związków organicznych spowodowanej użyciem organicznych rozpuszczalników pod-
czas niektórych czynności i w niektórych urządzeniach, 

   78/176/EWG, 82/883/EWG i 92/112/EWG związane z produkcją dwutlenku tytanu.

Celem uporządkowania, ale i zaostrzenia norm obowiązujących w UE, przyjęta została Dyrektywa 
2010/75/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji prze-
mysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola), tzw. dyrektywa IED. 
Powstała ona z  przekształcenia i  połączenia w  jedną całość powyżej wymienionych dyrektyw, 
które stracą ważność z chwilą wdrożenia przepisów nowej dyrektywy, tj. 7 stycznia 2014 roku. Wy-
jątkiem jest Dyrektywa LCP, która wygaśnie 1 stycznia 2016 roku.  W jednym dokumencie ujęte 
zostały regulacje dotyczące wszystkich rodzajów działalności przemysłowej, wymagania wynika-
jące z systemu pozwoleń zintegrowanych, przepisy dotyczące lotnych związków organicznych, 
spalania odpadów, dużych źródeł spalania itp. 

Jednym z głównych celów, jakie przyświecały rozpoczęciu prac nad dyrektywą IED, było doprecy-
zowanie i nadanie większej roli instrumentowi, jakim są najlepsze dostępne techniki (BAT – Best 
Available Techniques). Nowym dokumentem będą tzw. Konkluzje BAT, które stanowić będą wy-
ciąg z dokumentów BREF  zawierający ich najistotniejsze elementy. Będą przyjmowane w drodze 
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decyzji Komisji Europejskiej, a wiec  zostaną opublikowane we wszystkich językach urzędowych 
UE i – co najważniejsze – będą obowiązywać  bezpośrednio. Oznacza to, iż wielkości emisji okre-
ślone w danej Konkluzji BAT mają stanowić normę prawną, która nie powinna być przekroczona 
w pozwoleniu zintegrowanym. Zależnie od rodzaju działalności gospodarczej, może to spowo-
dować istotne zaostrzenie wymagań ochrony środowiska. A to z kolei zmusi przedsiębiorców do 
inwestycji w urządzenia ograniczające emisję.

Nowa dyrektywa ma ogromne znaczenie dla poprawy czystości powietrza.  Obejmuje wszystkie 
instalacje o mocy w paliwie równej lub większej od 50 MWt, przy czym ta wielkość dotyczy insta-
lacji, w których do wspólnego emitora podłączone są źródła spalania o mocy w paliwie nie mniej-
szej niż 15 MWt, a suma ich mocy przekracza 50 MWt.  Dotychczasowa dyrektywa LCP definiowała 
tę wielkość niezbyt precyzyjnie, dlatego też np. Polska liczyła moc poszczególnych kotłów jako 
oddzielnych instalacji.  Teraz jednak Komisja Europejska w nowej dyrektywie zapisała to wprost:  
należy sumować moc poszczególnych kotłów podłączonych do wspólnego komina. To rozwiąza-
nie będzie mieć poważne konsekwencje, gdyż  np. przedsiębiorca dysponujący  instalacją z czte-
rema kotłami po 50 MW każdy, który do tej pory musiał spełniać standardy emisyjne określone dla 
instalacji o mocy 50 MW, po wejściu w życie nowych przepisów będzie musiał sprostać wymaga-
niom określonym dla instalacji o mocy 200 MW.

Ochrona gleby i wód podziemnych to kolejna istotna zmiana, którą niesie ze sobą Dyrektywa 
IED. Do tej pory kwestie te sprowadzały się w zasadzie do zapisu, że po zakończeniu działalności 
prowadzący instalację ma obowiązek przywrócić teren do „zadowalającego stanu”. Jednak brak 
innych unijnych regulacji w tym zakresie spowodował, iż Komisja Europejska przykładała dużą 
wagę do kwestii ochrony gleby podczas negocjacji nad Dyrektywą IED. Prace nad Dyrektywą Gle-
bową, która miałaby regulować te kwestie dla wszystkich podmiotów (nie tylko posiadających 
pozwolenia zintegrowane) są regularnie zawieszane ze względu na opór krajów członkowskich.

Przypomnijmy też w  tym miejscu kluczową dla górnictwa węgla kamiennego regulację Rady 
Europejskiej w sprawie pomocy publicznej. W latach 2004–2010 na mocy rozporządzenia Rady 
(WE) 1407/2002 (tzw. rozporządzenie węglowe) Komisja Europejska wydała cztery decyzje (2005, 
2007, 2008, 2010) zezwalające na udzielenie pomocy publicznej górnictwu węgla kamiennego 
w Polsce. Jednakże Komisja Europejska w 2007 roku przyjęła Sprawozdanie o stosowaniu  tzw. 
rozporządzenia węglowego, w którym wykazano, że pomoc państwa dla przemysłu węglowego 
w UE wpływa na utrzymanie przedsiębiorstw górniczych, „które bez tej pomocy musiałyby zostać 
zamknięte lub pozostać  nierentowne”. Nowy akt prawny przyjęty przez Radę UE na wniosek KE, 
10 grudnia 2010 roku, to Decyzja w sprawie pomocy państwa ułatwiającej zamykanie niekonkuren-
cyjnych kopalń węgla (2010/787/UE). Pomoc publiczna będzie mogła być udzielona wyłącznie na 
pokrycie kosztów zamykania kopalń. W dokumencie ustalono, że ostateczne zamknięcie nieren-
townych kopalń nastąpi najpóźniej do 31 grudnia 2018 roku.
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Niezależnie od respektowania prawa Unii Europejskiej, Polska musi również wypełniać postano-
wienia innych porozumień międzynarodowych, konwencji i protokołów w sprawie ograniczania 
emisji różnych zanieczyszczeń, do których Unia Europejska przystąpiła jako całość. Najważniejsze 
z nich to:

    Konwencja w  sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości, 
z 1979 roku, oraz liczne protokoły do tej Konwencji;

    Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z 1992 roku oraz pro-
tokół z Kioto z 1997 (który wszedł w życie w 2005 roku).

I wreszcie dokument niezwykłej wagi: Energetyczna Mapa Drogowa 2050. Choć nie ma on mocy 
prawa, a jest tylko komunikatem Komisji Europejskiej do Rady i Parlamentu, to dalekosiężny, stra-
tegiczny  charakter tego dokumentu będzie wyznaczał Europie kierunki jej gospodarki, energe-
tyki i ochrony środowiska.  Niestety, Polska zawetowała Energetyczną Mapę Drogową 2050. Sta-
nowisko polskiego rządu sprawia wrażenie zupełnego nieprzygotowania naszych decydentów 
w sferze mentalnej (konieczność odejścia od wielkoskalowych węglowych elektrowni) i w sferze 
strategicznego myślenia o 30–40-letnim horyzoncie.

3.2. Szkody i odpady górnicze, emisja metanu

3.2.1. Metody wydobycia i ich wpływ na powierzchnię ziemi  

Wydobycie węgla kamiennego w Polsce odbywa się wyłącznie głębinowo, poprzez pionowe szy-
by. Wszelkie operacje, jak transport pracowników, materiałów, urobku i wentylacja, dokonywane 
są systemem szybów i chodników. W polskim górnictwie węglowym XXI wieku powszechny jest 
ścianowy system eksploatacji, który 

odzwierciedla podstawową sprzeczność polskiego górnictwa, to jest dążenie do rentownego 
wydobycia kosztem niedostatecznej ochrony zasobów. Zalety tego systemu (duża produkcji, 
wysoka wydajność i względnie bezpieczne warunki pracy) osłabiane są wadami (generowanie  
wysokich strat w zasobach, związanych z formowaniem ściany wydobywczej o odpowiednio 
dużej powierzchni i kształcie geometrycznym). Pozostałości parcel po nadaniu im geometrycz-
nego kształtu ścian wydobywczych, jako tzw. resztówki, zaliczane są do strat(70).

Dla ochrony powierzchni ziemi i wszelkich obiektów posadowionych na niej (budynków, dróg, linii 
kolejowych itp.) kluczowe znaczenie ma sposób likwidacji pustek poeksploatacyjnych. Dokonuje 
się to poprzez pozostawianie filarów ochronnych pod najważniejszymi obiektami przemysłowy-
mi, infrastrukturalnymi i osiedlami mieszkaniowymi, ale także przez podsadzanie, czyli wypełnianie 
wyrobisk wodą z piaskiem lub popiołem z  elektrowni, zmieszanym z wodami kopalnianymi.  Inna 
metoda to tzw. na zawał stropu, bez podsadzania i „kształtowanie niecki osiadań”. Ta metoda jest 

(70) Informacja o wynikach kontroli bezpieczeństwa… [20].
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obecnie powszechna w polskim górnictwie i szczególnie intensywnie oddziałuje na powierzch-
nię. Po zakończeniu wydobycia usuwa się z wyeksploatowanych przestrzeni kombajny i wszelkie 
obudowy mechaniczne, a po pewnym czasie skały nadległe zaciskają pozostawione pustki. Na po-
wierzchni terenu powstają  deformacje, które mogą mieć charakter ciągły i tworzyć rozległe niecki 
osiadań lub charakter nieciągły w formie różnego rodzaju zapadlisk, szczelin, progów.

Deformacjami ciągłymi objęta jest praktycznie cała powierzchnia terenów górniczych. Roczne 
tempo powstawania tego rodzaju deformacji jest bardzo różne i oprócz czynników geologicz-
nych w dużej mierze zależy od stosowanego systemu eksploatacji (na podsadzkę – małe, na zawał 
– znacznie większe). Maksymalne wartości osiadania powierzchni terenu osiągają od 0,5 m do 
ponad 1 metra rocznie; na ogół są to jednak mniejsze wartości – rzędu kilkunastu centymetrów 
rocznie. W czasie wieloletniej eksploatacji powstają na obszarach górniczych rozległe obniże-
nia. Powodują one często zmiany stosunków wodnych na powierzchni, podtopienia i zabagnie-
nia terenu oraz powstawanie zalewisk. Szacuje się, że powierzchnia zalewisk na obszarze Śląska 
wynosi 8–10 km2 łącznie(71). W rejonie Chorzowa, Bytomia, Siemianowic, Piekar Śląskich, Świę-
tochłowic, Rudy Śląskiej, Zabrza obniżenia powierzchni terenu mogą sięgać 30 m. Za przykład 
przeobrażeń powierzchni ziemi niech posłużą wyniki szczegółowych badań w rejonie miasta 
Knurowa(72). Przeobrażenia całkowite powierzchni obejmują tam obszar 66,24 km2, tj. nieco 
ponad 78% obszaru badań. Obniżenie terenu sięgnęło w niektórych miejscach 18 m i spowo-
dowało zmiany hydrologiczne prowadzące do powstawania zalewisk wypełniających niecki 
osiadania. Z tych powodów w dzielnicy Szczygłowice zostało zalane jedno z osiedli mieszkanio-
wych. Wielkość obniżenia jest prostą funkcją grubości eksploatowanych pokładów. Głębokość 
niecki na powierzchni to średnio  75% miąższości wybranych pokładów węgla.  

Deformacje nieciągłe na powierzchni terenu pojawiają się w  sposób gwałtowny połączo-
ny z wstrząsami, tąpaniami, są wyjątkowo szkodliwe i niebezpieczne,  zwłaszczaże są trudne 
do prognozowania. Deformacje te charakteryzują się nieregularnym przebiegiem, powodują 
uszkodzenia budynków, obiektów przemysłowych, szlaków komunikacyjnych itp. Szczególnie 
zagrożone nimi są rejony, gdzie prowadzono eksploatację z  zawałem stropu wyrobiska oraz 
obszary płytkiej eksploatacji. Dla przykładu w Suszcu stwierdzono występowanie nieciągłych 
deformacji powierzchni o długościach do 350 m i progach 30 cm; szczeliny zwykle mają roz-
warcie rzędu kilku do kilkunastu cm. Także nowo zbudowana autostrada A4 kilkakrotnie była 
deformowana poprzecznymi pęknięciami(73).

Rekultywacja i rewitalizacja terenów osiadań pogórniczych stanowi poważny problem eko-
nomiczny i  techniczny. Obecnie, ze względu na ograniczone środki finansowe, przeważają 
działania doraźne, polegające na wyrównywaniu powierzchni terenu, regulowaniu stosun-
ków wodnych i odtwarzaniu gleb. Do deniwelacji terenu często wykorzystuje się odpady po-

(71) Z. Wilk i T. Bocheńska (red), Hydrogeologia polskich złóż …[65].
(72) T. Wojciechowski, Osiadanie powierzchni terenu… [66].
(73) M. Kruczkowski, Analiza wpływu eksploatacji górniczej… [31].
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górnicze, tworząc w ten sposób nieformalne składowiska, mogące niekorzystnie wpływać na 
chemizm wód powierzchniowych i podziemnych.

3.2.2. Wody podziemne – mineralizacja, zanieczyszczenia 

W formacji węglonośnej o ogromnej miąższości (ponad 8 500 m) zbudowanej z serii warstw pia-
skowcowo-mułowcowych stanowiących nawet 47% ogółu miąższości i pokładów węgla,  piętra 
wodonośne są ściśle związane ze skałami porowatymi i przepuszczalnymi. Strefy nieciągłości, 
uskoki, spękania są dodatkowymi drogami migracji wód. Miąższości poziomów wodonośnych 
wahają się od 0,1 do 29,6 m, a maksymalne ciśnienie wynosi tam 28 MPa (276 atm)(74). W tej 
sytuacji zrozumiałe jest, iż dopływy wód do pojedynczych wyrobisk górniczych mogą osiągać 
50 m3/min i konieczne jest ich wypompowywanie, najczęściej do wód powierzchniowych. Eks-
ploatacja górnicza powoduje drenowanie skał, przerywanie i łączenie poziomów wodonośnych  
i   wreszcie – mieszanie z wodami naturalnymi wód przemysłowych używanych do zraszania 
kombajnów i urabianych skał, wód użytych do zatłaczania odpadów w opuszczone wyrobiska.

Intensyfikacja prac górniczych w  Górnośląskim Zagłębiu Węglowym po II wojnie światowej 
uświadomiła wielu badaczom poważny problem mineralizacji wód karbonu. Intensywność mi-
neralizacji rośnie wraz z głębokością. Stwierdzono, iż w naturalnych wodach kopalnianych wy-

stępują substancje, które wprowadzone do wód powierzchniowych stanowią zagrożenie dla 

zdrowia ludności i powodują poważne zanieczyszczenie środowiska wodnego. Do 1990 roku 
informacje o wysokiej mineralizacji wody metalami ciężkimi, pierwiastkami promieniotwórczymi 
i dziesiątkami tysięcy Mg chlorków wprowadzanych do rzek poddane były cenzurze.

Węgiel zbudowany jest głównie z właściwej substancji organicznej, pewnej ilości wody, substancji 
mineralnej i pierwiastków śladowych. Niektóre pierwiastki śladowe mają naturalną radioaktywność. 
Do tych pierwiastków radioaktywnych zalicza się: uran, tor, potas i ich liczne produkty rozkładu, wli-
czając w to rad i radon. Chociaż są one chemicznie mniej toksyczne niż inne składniki węgla, jak 
arsen, selen czy rtęć, to problemu  ich radioaktywności nie można lekceważyć, z uwagi na ryzyko 
promieniowania. Najbardziej zmineralizowane są brzeżne, zwłaszcza wschodnie obszary  zagłębia 
gdzie  stwierdzono skrajne zawartości uranu 2 660 g/Mg skały(75). Ponadto prace wielu badaczy nad 
mineralizacją naturalnych wód formacji węglonośnej wykazały istnienie 30 substancji (główne to: 
sód, potas, azot amonowy, żelazo, chlorki, siarczany, bar, bor), których zawartości przekraczają wie-
lokrotnie, od kilkuset do tysiąca razy, najwyższe dopuszczalne wartości określone przepisami prawa 
dla wód pochodzących z odwadniania zakładów górniczych. Szczególnie groźne dla ludzi i środowi-
ska są znaczne stężenia baru, ołowiu, niklu, arsenu, selenu,  oraz izotopów 226Ra, uranu i toru(76). W for-
macji karbonu produktywnego, na głębokości 495 m ppm  stwierdzono bardzo wysoką minerali-
zację wód rzędu 220-372 g/dm3 (obszar tej anomalii hydrogeologowie oceniają się na 200 km2)(77).

(74)  I. Pluta, Wody kopalń Górnośląskiego Zagłębia Węglowego… [47].
(75) Tamże.
(76) Tamże.
(77) T. Olkuski, K. Stala-Szlugaj, Występowanie pierwiastków promieniotwórczych… [45].
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Cechą charakterystyczną polskich kopalń jest dopływ silnie zmineralizowanych wód o zawartości 
soli przewyższającej 200 kg/m3 i dużych stężeniach izotopów radu sięgających nawet 400 kBq/m3. 
Mineralizacja uranem powstała wskutek wyługowania uranu z nadległych kompleksów pocho-
dzenia wulkanicznego i w wyniku infiltracji została doprowadzona do pokładów węgla. W wę-
glach pochodzących z  Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, wśród pierwiastków promienio-
twórczych występują przede wszystkim naturalne radionuklidy z szeregu uranowego z izotopem 
macierzystym 238U i z szeregu torowego z izotopem macierzystym 232Th. W skład tych szeregów 
wchodzą między innymi izotopy radu 226Ra (z rodziny uranowej) i 228Ra (z rodziny torowej). Śred-
nia ich zawartość w węglach  tego zagłębia wynosi dla 226Ra – 18 Bq/kg, a dla 228Ra – 11 Bq/kg(78). 
Na Górnym Śląsku wraz z wodami kopalnianymi trafia do środowiska naturalnego rocznie około  
80 GBq izotopu 226Ra oraz około 140 GBq/rok izotopu 228Ra(79). Zawartości uranu w węglu kamien-
nym mieszczą się w zakresie od 0,1 do 8,5 mg/kg, zaś toru – od 0,1 do 14,9 mg/kg(80). 

Problem zrzutu wód kopalnianych nie ustaje mimo likwidacji 43 kopalń, gdyż większość kopalń na 
obszarze Górnośląskiego Zagłębia Węglowego  jest ze sobą połączona hydraulicznie i pompowa-
nie wód musi być kontynuowane. Według szacunkowych danych RZGW w Gliwicach [informacja 
ustna] dopływ wód na głównych pompowniach zakładów górniczych wynosi około700 m3/min 
(nieco ponad 1 mln m3/dobę). Pogorszeniu uległa jakość wód w zatopionych wyrobiskach z powo-
du wypływów „kwaśnych wód kopalnianych” o niskim pH (poniżej 3,0) i wysokich zawartościach 
żelaza (do 2 200 mg/l) i siarczanów (do   8800 mg/l). Najpoważniejszym skutkiem zatopienia zli-
kwidowanych kopalń jest zanieczyszczenie wód podziemnych i powierzchniowych(81).  Równo-
cześnie wydobywanie węgla w czynnych kopalniach wymaga wypompowywania wód kopalnia-
nych z własnych wyrobisk i z sąsiednich zamkniętych zakładów górniczych. Ten drenaż górniczy 
powoduje:

  obniżenie głębokości zwierciadła wód podziemnych (leje depresji),
    zdrenowanie poziomów wodonośnych (zanik źródeł, wysuszenie studni gospodarskich i ujęć 
komunalnych),

  zmianę charakteru cieków powierzchniowych z drenujących na infiltrujące,
  zmniejszenie zasobów wód podziemnych i powierzchniowych,
    zmiany jakości wód podziemnych i wód powierzchniowych spowodowane przez zrzuty wód 
kopalnianych,

    zakłócenie bilansu wodnego (zmiany przepływu podziemnego wód, wzrost infiltracji, prze-
mieszczanie się granic zlewni).

Na Górnym Śląsku w 2011 roku wraz z wodami kopalnianymi o objętości 2 216 000 m3 trafił do 
środowiska naturalnego ładunek jonów chlorkowych i siarczanowych o masie   1 698 396 Mg, 
z tego 74% trafiło do wód powierzchniowych(82).

(78) Tamże.
(79) K. Czaplicka, Stan środowiska naturalnego… [11].
(80) I. Bojakowska, D. Lech, J. Retka, Trace elements…[6].
(81) I. Pluta, Wody kopalń Górnośląskiego Zagłębia Węglowego… [47].
(82) Ochrona Środowiska 2012 [44]. 
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3.2.3. Odpady górnicze

Nieodłącznym elementem krajobrazu europejskich regionów górniczych, w tym także Górnego 
Śląska, są hałdy, czyli zwałowiska odpadów wydobywczych i  przeróbczych.  Na obszarze Gór-
nośląskiego Zagłębia Węglowego  zlokalizowanych jest 136 zwałowisk odpadów po górnictwie 
węgla kamiennego, o różnej kubaturze i powierzchni. Największą powierzchnię (255 ha) zajmu-
je centralne składowisko odpadów górniczych „Smolnica”. Z kolei najwyższym zwałowiskiem na 
Górnym Śląsku jest „Szarlota” w Rydułtowach, która osiąga wysokość względną około 130 m(83). 
Przyjmując, że wydobyciu jednej tony węgla towarzyszy wydobycie średnio 250–300 kg odpa-
dów powęglowych, można oszacować, że w Polsce w ostatnich latach (czyli w latach mniejszego 
wydobycia) wytwarza się rocznie około 16 do 23 mln Mg tych odpadów(84). W województwie ślą-
skim na hałdach zgromadzono ponad 500 mln Mg odpadów pogórniczych. Tylko w 2011 roku 
wskutek działalności górniczej wytworzono 22 mln Mg odpadów(85).

Istnienie zwałowisk pogórniczych negatywne oddziaływa na środowisko przyrodnicze. Przede 
wszystkim dotyczy to poważnych zagrożeń pożarowych, gdyż na hałdach  możliwe są samozapło-
ny odpadów, powodowane obecnością węglistej substancji palnej oraz utleniającego się pirytu. 
Równie groźnym zjawiskiem są odcieki wód ze zwałowisk do wód powierzchniowych i podziem-
nych. Odcieki te powstają wskutek infiltracji wód opadowych, które powodują wymywanie łatwo 
rozpuszczalnych związków mineralnych. Z kolei wietrzenie i utlenianie pirytów wiąże się z zakwa-
szaniem środowiska oraz ryzykiem mobilności metali ciężkich. W przypadku „wzgórz” o wysoko-
ściach kilkudziesięciometrowych, a nawet wyższych, utworzonych z materiałów zmieszanych (nie-
jednorodnych) zachodzi zjawisko  ruchów masowych w postaci spływów zboczowych, osuwisk 
na skarpach. Ponadto ulewne deszcze i osiadanie podłoża dodatkowo zagrażają zwałowiskom: 

sprzyjając tworzeniu się rynien erozyjnych, powodujących rozszczelnienie bryły zwałowiska. 
Stanowi to zarazem problem ściśle powiązany z zagrożeniami pożarowymi. Odsłonięcie po-
wierzchni zwału i dostęp tlenu do jego wnętrza może, w zależności od składu odpadów gór-
niczych, spowodować samozapłon. Szacuje się, że ok. 90% obiektów w Polsce nie jest zabez-
pieczone, a  pozostałe są zabezpieczone nieefektywnie. Prowadzi to do sytuacji zagrożenia 
zdrowia i życia osób...(86).

3.2.4. Emisja metanu z kopalń do atmosfery

W  rozdziale 2.2. omówione zostały formy i   ilości metanu występującego w  pokładach węgla. 
W niniejszej części pracy opisana zostanie emisja metanu uwalnianego wskutek prowadzonych 
prac górniczych. Należy przypomnieć, że w kopalniach prowadzących wydobycie na głębokości 
większej niż 400 m poniżej powierzchni terenu,  odmetanowanie górotworu jest konieczne, gdyż 

(83) Ł. Gawor, Gospodarka odpadami górniczymi [18].
(84) L.B. Koperski, Produkcja kruszyw z odpadów… [29].
(85) Stan środowiska w województwie śląskim… [58].
(86) Ł. Gawor, Gospodarka odpadami górniczymi [18].
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ilość metanu w mikroporach może sięgać nawet 35 m3 na 1 Mg czystego węgla. Odmetanowanie 
w świadomości służb nadzoru górniczego i zarządów spółek węglowych funkcjonuje, niestety, 
jako jeden ze sposobów zwalczania zagrożeń gazowych w kopalni. Niezmiernie rzadko w tej bran-
ży metan identyfikowany jest jako gaz groźny dla klimatu i warstwy ozonowej Ziemi. Dlatego też 
większość ujmowanego gazu jest uwalniana do atmosfery. 

Ponad 25 lat temu w górnictwie wykorzystywano gospodarczo 75% metanu ujmowanego przez 
stacje odmetanowania. W 2006 roku kopalnie ujęły 289,3 mln m3 metanu z 870,3 mln m3 dostęp-
nego (nieco ponad 33%). Z ujętego gazu wykorzystano gospodarczo 158,3 mln m3 (ok. 18% do-
stępnego gazu)(87). W 2011 roku kopalnie ujęły 244,8 mln m3 metanu(88), jednakże brak danych, jaka 
część z tego metanu została wykorzystana gospodarczo, a jaka została wypuszczona w powietrze. 
Spadek ilości ujmowanego metanu w 2011 roku o 15% w relacji do 2006 roku musi budzić poważ-
ne obawy, zwłaszcza gdy pamiętamy, że poziomy wydobywcze „schodzą” coraz głębiej. 
Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych podaje, że w 2011 roku z kopalń węgla kamiennego 
wyemitowano przez system wentylacji 489,5 mln m3 metanu wraz z powietrzem kopalnianym. 
W  Krajowym raporcie inwentaryzacyjnym 2012 dotyczącym gazów cieplarnianych poda-
no, iż w  2010 roku emisja metanu w ekwiwalencie CO2 z  kopalń węgla wyniosła 7,2 mln Mg 
(tab. 2.)(89). Wielkość ta budzi spore wątpliwości, gdyż z własnych obliczeń autora wynika, że sama 
emisja z szybów wentylacyjna daje ponad 14 mln Mg ekwiwalentu dwutlenku węgla. Nie można 
ponadto rozliczać jedynie kopalń czynnych, gdyż emisja metanu do atmosfery trwa także ze starych 
zrobów górniczych 43 zlikwidowanych kopalń. W Niemczech i USA są specjalne programy wspie-
rane przez rządy, by odgazowywać opuszczone wyrobiska górnicze i utylizować pozyskany metan. 

Według obliczeń autora niniejszej pracy łączna emisja metanu z szybów wentylacyjnych, ujętego 
w stacjach odmetanowania a niewykorzystanego energetycznie, i swobodna emisja z nieczyn-
nych wyrobisk wynosi około 850 mln m3. A zatem roczna emisja metanu wyrażona w CO2 ekwiwa-
lentnym z sektora górnictwa węgla kamiennego wyniosła w 2011 roku około 24 mln Mg.

3.3. Spalanie węgla; emisje gazów toksycznych, pyły, popioły, metale ciężkie

W surowcu mineralnym, jakim jest węgiel kamienny, oprócz węgla jako głównego pierwiastka 
znajduje się duża liczba innych pierwiastków, które w związkach z różnymi minerałami mogą od-
działywać  negatywnie na środowisko naturalne. Zawartość tych substancji w węglu kamiennym 
waha się od kilku do kilkudziesięciu gramów na tonę. Ze względu na chemiczną budowę związ-
ków można wydzielić trzy grupy substancji występujących w węglu: 

 substancję organiczną, 
 substancję nieorganiczną (mineralną), 
 wodę. 

(87) W. Konopko (red.), Raporty roczne (1992–2006) o stanie podstawowych zagrożeń… [28]
(88) Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce … [4].
(89) Krajowy raport inwentaryzacyjny 2012… [25]
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Pierwiastki lub ich związki chemiczne często znajdują się w niewielkiej ilości substancji orga-
nicznej znajdującej się w węglu kamiennym, głównie jednak gromadzą się w substancji mine-
ralnej (nieorganicznej) węgla. Metale ciężkie są związane przede wszystkim z wolną substancją 
mineralną, która może być usunięta w zakresie 40–60% tradycyjnymi metodami wzbogacania.  
Metale takie jak Cu, Zn, Cd, Pb w ponad 91% są związane z substancją mineralną, a metale takie 
jak Ni, Co związane są w 83–88%(90). Ważna jest też forma występowania pierwiastków ślado-
wych w węglu. Pierwiastki takie jak As, Cd, Co, Cu, Hg, Mo, Sn, Se towarzyszą pirytowi i innym 
związkom siarki, natomiast pierwiastki takie jak Cr i F występują w materiale ilastym. Można 
więc stwierdzić, że przez zastosowanie metod przeróbczych, takich samych, jakie stosuje się 
do klasycznego już odkamieniania i odsiarczania węgla, można znacznie zmniejszyć zawartość 
pierwiastków śladowych w węglach energetycznych poddawanych spalaniu i zmniejszyć tym 
samym ich ilość w popiołach lotnych(91).

Ze względu na sposób zachowania się w procesie spalania, przyjęło się umownie dzielić substan-
cje tworzące węgiel na substancję palną oraz balast. Do balastu zalicza się wilgoć i części mine-
ralne, z których powstaje pył i popiół. Substancja palna węgla składa się z węglowodorów i związ-
ków organicznych, w  których skład wchodzą pierwiastki: siarka, tlen i  azot. Nieznaczny udział 
w substancji palnej mają także niektóre siarczki nieorganiczne. Spośród pierwiastków budujących 
węgiel za palne uważa się tylko węgiel, wodór, siarkę oraz azot. Tak więc produktami zupełnego 
utlenienia pierwiastków palnych powinny być tlenki: CO, CO2, H2O i SO2, ewentualnie SO3 (ryc. 15.). 
Produkt utleniania azotu w spalinach kotłowych to przede wszystkim tlenek azotu NO (ok. 95%) 
ze względu na jego trwałość w wysokich temperaturach(92).

Ryc.15. Produkty spalania węgla kamiennego.

Zestawienie wg pracy U. Lorenz, Skutki spalania węgla kamiennego… [35]

(90) L. Kurczabiński Ekologiczno-ekonomiczne aspekty spalania węgla… [33].
(91) J. Dubiński, M. Turek, H. Aleksa, Węgiel kamienny dla energetyki… [13].
(92) U. Lorenz, Skutki spalania węgla kamiennego…[35].
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Emisja gazów cieplarnianych w Polsce gwałtownie zmniejszała się na początku lat dziewięćdzie-
siątych,  a w pierwszej dekadzie XXI wieku powoli wzrastała (tab. 2.). Dla przypomnienia: w 1990 
roku gospodarka Polski spalała 120 mln Mg węgla kamiennego, w 2010 wielkość ta obniżyła się 
do 82,1 mln Mg, a w następnym roku wyniosła 79,4 mln Mg.

Tab.2.  Emisja dwutlenku węgla i  metanu  związana z  użytkowaniem węgla kamiennego 
[CO2  ekwiwalentne mln Mg]

Emisja CO
2
 i metanu 1990 r. 2000 r. 2010 r.

Ze spalania węgla kamiennego 250,8 174,2 171,7

Z kopalń * 9,5 7,9 7,2

Całkowita ze wszystkich źródeł 373,5 316,1 332,0

Opracowanie  własne z wykorzystaniem danych Raportu KOBIZE [25] i GUS [44].
*Autor kwestionuje te wartości jako zaniżone. Obliczenia własne wielkości emisji ekwiwalentnej metanu z kopalń węgla w 2011 roku dały wielkość 24 mln Mg.

Jak pokazuje tabela 3, w 2010 roku znacznie wzrosła – w porównaniu z rokiem 2009 – emisja 
tlenków siarki i azotu oraz pyłów. Emisja dwutlenku siarki była wyższa niż w 2009 roku o 13%, zaś 
emisja tlenków azotu zwiększyła się o 5,4%. Emisja pyłów była wyższa o 10,3%(93). 
Przyczyna tych wzrostów to większe o 8 mln Mg zużycie w kraju węgla kamiennego, oraz wyko-
rzystywanie węgla kamiennego tańszego o wyższej zawartości siarki. Na wzrost emisji poważny 
wpływ mają gospodarstwa domowe, dla celów grzewczych i do przygotowania potraw spalające 
zwykle najtańszy węgiel w nisko sprawnych paleniskach. Sektor gospodarstw domowych  jest 
drugim po elektroenergetyce  i ciepłownictwie emitentem gazów toksycznych i pyłów w sektorze 
energetycznym.

Tab.3. Emisja głównych gazów toksycznych ze spalania węgla kamiennego w Polsce [tys. Mg]

Źródło

SO
2

NO
x

Pyły

2009 2010 2009 2010 2009 2010

Ogółem ze wszystkich źródeł 861,7 973,6 822,1 866,8 403,6 445,3
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elektrownie i elektrociepłownie 
zawodowe

323,0 366,0 225,2 234,2 12,9 13,0

ciepłownie 96,7 111,3 32,3 39,1 17,8 20,4

usługi 21,0 22,1 4,7 5,4 4,4 5,0

gospodarstwa domowe 180,0 198,0 36,2 44,2 116,8 142,7

rolnictwo 32,0 35,2 6,4 7,9 20,8 25,4

przemysł 86,0 89,2 5,7 5,9 3,7 3,8

Zestawienie według raportu KOBIZE [48].

(93) Poland’s Informative Inventory Report  [48].
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Węgiel kamienny użytkowany w elektroenergetyce jest zwykle niskiej jakości. Wartość opałowa 
węgla energetycznego dostarczanego do elektrowni wynosi średnio 21,6 GJ/Mg, przy zapopie-
leniu 21% i więcej. Zawartość siarki całkowitej kształtuje się w granicach 0,8–1,2%. Oprócz tych 
cenotwórczych parametrów węgla, zwraca się coraz częściej uwagę na takie parametry, jak: za-
wartość chloru, fosforu, alkaliów, składu i właściwości popiołu. W systemie monitoringu i opłat za 
korzystanie ze środowiska  znaczenia nabiera zawartość pierwiastków śladowych: As, Ba, B, Cd, Co, 
Cr, Cu, Ni, Hg, Pb, Zn, Mo, Se. Te pierwiastki podczas procesu spalania dostają się do jego produk-
tów i wywierają szczególnie negatywny wpływ na zdrowie ludzi i środowisko naturalne (tab. 4.). 
Użytkowanie węgla niskiej jakości powoduje znaczne straty w środowisku naturalnym. Są to straty 
przede wszystkim z powodu zwiększonej emisji pyłu, siarki i szkodliwych gazów zawierających 
pyły i pary pierwiastków śladowych, jak również z powodu konieczności składowania i zagospo-
darowywania stałych produktów procesu spalania(94).

Tab. 4. Emisja metali ciężkich ze spalania węgla kamiennego w Polsce [Mg]

kadm rtęć ołów arsen

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010

Ogółem ze wszystkich źródeł 36,8 44,3 14,2 14,8 458,7 524,2 40,1 44,5

Spalanie węgla kamiennego 26,0 31,1 4,8 5,4 172,7 203,6 18,8 22,1

Opracowanie własne na podstawie raportu KOBIZE [48].

W 2011 roku w energetyce zawodowej i ciepłownictwie spalono łącznie nieco ponad 59 mln 
Mg węgla energetycznego, co przy średnim zapopieleniu około 21% oznacza blisko 12 mln 
Mg stałych odpadów ze spalania, tj. popiołów, żużli itp., zdeponowanych w środowisku. Do tej 
ogromnej liczby dochodzi blisko 2 mln Mg rozproszonych odpadów paleniskowych ze spalenia 
8,9 mln Mg węgla w gospodarstwach domowych.  Ponadto do atmosfery emitowane są cząstki 
lotne pyłów i gazów, które zawierają substancje toksyczne, między innymi tlenki siarki i azotu, 
chlor, fluor, pary rtęci i metale ciężkie.

W niniejszej pracy autor zwraca szczególną uwagę na silnie toksyczne związki lub pierwiastki 
będące produktami spalania węgla kamiennego, gdyż w  powszechnie dostępnych publika-
cjach omawia się prawie wyłącznie emisje tlenków siarki, azotu, węgla, pyłów. W powszechnej 
świadomości nie są obecne dioksyny, chlorowodór, izotopy uranu i rtęć. Bardzo szkodliwy dla 
ludzi i środowiska naturalnego jest także chlor w spalinach; jego zawartość w węglu jest zróżni-
cowana i zmienia się w szerokim zakresie 0,05–0,4%. Chlor w procesie spalania ulatnia się w po-
staci chlorowodoru, silnie higroskopijnego gazu, który wchłaniając parę wodną przekształca się 
natychmiast w powietrzu w kwas solny, powodujący u ludzi przewlekłe nieżyty dróg oddecho-
wych i pokarmowych, alergie i podrażnienia skóry. W procesie spalania węgla chlor jako gaz jest 
także podstawowym składnikiem  silnie trujących dioksyn(95).  

(94) J. Dubiński, M. Turek, H. Aleksa, Węgiel kamienny dla energetyki… [13].
(95) Tamże.
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Emisja dioksyn i furanów w 2010 roku wzrosła w porównaniu z emisją z roku 2009 o około 7,1%. 
Głównym emitentem tych trucizn są gospodarstwa domowe (odpowiadają za 42,3% całkowitej 
rocznej emisji krajowej), a głównym źródłem jest spalanie węgla kamiennego i różnych rodzajów 
odpadów. Wzrost zużycia węgla kamiennego w 2010 roku w tym sektorze zaowocował natych-
miastowym wzrostem emisji dioksyn i furanów(96) .  

Wartości krajowej emisji metali ciężkich do powietrza w roku 2010 (tab. 4.) wskazują, że w porów-
naniu z emisjami roku 2009 nastąpiło  zwiększenie emisji wszystkich metali ciężkich. Najwięk-
szy wzrost odnotowano dla kadmu, którego wyemitowana ilość w roku 2010 była o około 20% 
większa niż w roku poprzednim. Emisje pozostałych metali wzrosły w sposób następujący: ołów 
– 14,3%, rtęć – około 4,4%, arsen – około 11%. 

Tabela 4 dobitnie pokazuje, jak silny jest związek emisji metali ciężkich ze spalaniem węgla ka-
miennego – wzrost zużycia węgla kamiennego w 2010 roku o 8 mln Mg w stosunku do poprzed-
niego roku natychmiast powoduje wzrost emisji wszystkich zanieczyszczeń.

Przyjrzyjmy się nieco bliżej emisji rtęci, metalowi ciężkiemu, który jest szczególnie szkodliwy 
dla ludzkiego organizmu. Rtęć w powietrzu atmosferycznym w 98% występuje w postaci par 
rtęci, które bardzo szybko są wiązane przez pył atmosferyczny; ponadto występuje w postaci 
halogenków i połączeń alkilortęciowych. Z przeprowadzonych badań wynika, że średnia zawar-
tość rtęci w węglu kamiennym waha się od 50 do 150 ppb, a w węglu brunatnym – od 120 do 
370 ppb(97). Z danych dotyczących zawartości rtęci w odpadach paleniskowych wynika, że jest 
ona skupiona głównie w popiele lotnym, a niewielka jej część w żużlu. Dane o zawartości rtęci 
w węglu kamiennym i brunatnym posłużyły do obliczenia ilości rtęci wprowadzanej z węglem 
kamiennym i brunatnym do spalania paliw. Wyniki tych obliczeń przedstawiono na rysunku 16. 
Ilość rtęci wprowadzanej do środowiska z węglem brunatnym jest około trzy razy większa 

niż wprowadzana z węglem kamiennym. W postaci emisji do środowiska przedostaje się od 

40%  do 90% rtęci. 

Ograniczenie emisji rtęci do atmosfery wymaga modernizacji istniejących zakładów energe-
tycznych, co jest związane z  instalowaniem nowoczesnych urządzeń służących do odpylania 
i odsiarczania, spełniających wymagania najlepszych dostępnych technik (BAT). Do tej pory nie 
przeprowadza się w Polsce regularnych badań węgla pod kątem zawartości rtęci ani monitorin-
gu zanieczyszczenia powietrza tym pierwiastkiem, chociaż rtęć uważana jest za jeden z najbar-
dziej toksycznych metali ciężkich. Ograniczenie emisji rtęci należy zaliczyć do działań bardzo 
ważnych z punktu widzenia ochrony środowiska i zdrowia ludzi. 

(96) Poland’s Informative Inventory Report [48].
(97)  K. Wojnar, J. Wisz, Rtęć w  polskiej energetyce [67]. Materiały do tego opracowania Autorki przygotowały w  laboratorium Zakładów Pomiarowo-Badawczych Energetyki 

„Energopomiar” na nowoczesnej aparaturze produkcji japońskiej;  pomiarów dokonywały na próbkach węgla i w elektrowniach na pyłach i popiołach.
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Ryc. 16.  Emisja rtęci do środowiska ze spalania węgla w  Polsce wg badań „ENERGOPOMIARU”  
Sp. z o.o w roku 2006

Opracowanie własne na podstawie pracy K. Wojnar, J. Wisz, Rtęć w polskiej energetyce [67].

Doroczny raport KOBiZE(98) podaje, iż całkowita emisja rtęci w Polsce wyniosła w 2010 roku 14,8 
Mg (tab. 4.), a ze spalania węgla  – 5,4 Mg. Z kolei raport przygotowany przez NILU Polska na zlece-
nie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska podaje, iż emisja rtęci ze spalania węgla kamien-
nego i brunatnego w energetyce i ciepłownictwie wyniosła w latach 2008–2009 średniorocznie 
9,1 Mg/rok(99). Inne wielkości przytacza prof. Izabela Bojakowska z PIG PIB: 

Wielkość krajowej emisji rtęci z procesów przemysłowych wymaga weryfikacji. Wydaje się, że 
emisja z elektrowni i elektrociepłowni spalających węgiel kamienny (5,8 - 6,3 ton Hg w latach 
2005-2008) jest zawyżona. Najwyższą zawartość rtęci zanotowano: dla węgli kamiennych ze 
złóż górnośląskich - 758 ppb (kopalnia Halemba), ze złóż lubelskich - 561 ppb (kopalnia Bog-
danka) oraz dla węgli brunatnych - 1030 ppb (kopalnia Bełchatów). Średnia zawartość rtęci 
w węglach brunatnych jest 4-krotnie wyższa od średniej dla węgli kamiennych(100). 

Raport GUS Ochrona Środowiska opublikowany w 2012 roku określa całkowitą emisję rtęci w 2010 
roku na 14,8 Mg(101). Niezależnie od rozbieżności w kwestii wielkości emisji rtęci, faktem jest, iż ten 
niezwykle szkodliwy dla ludzi metal ciężki jest emitowany wraz z pyłami lotnymi, a głównym jego 
źródłem jest węgiel brunatny i kamienny. Każdy gram tego pierwiastka to ogromne zagrożenie 
dla centralnego układu nerwowego człowieka.

O  koncentracjach izotopów promieniotwórczych w  węglu i  wodach kopalnianych obszernie  
traktuje część 3.2.2. niniejszej pracy. Tutaj natomiast omawiane są produkty spalania węgla ka-
miennego. Stałe odpady powstałe w trakcie spalania charakteryzują się podwyższoną – w sto-
sunku do materiału wejściowego – zawartością naturalnych izotopów promieniotwórczych(102). 
W trakcie spalania węgiel jako pierwiastek praktycznie całkowicie ulega utlenianiu do postaci 
gazowej, a wszystkie izotopy promieniotwórcze, łącznie z większością zanieczyszczeń, pozosta-
ją w stałych produktach spalania. W popiołach lotnych pochodzących ze spalania węgli kamien-
nych bez odsiarczania spalin stwierdzono występowanie podwyższonych zawartości uranu 

(98) Poland’s Informative Inventory Report [48].
(99) D. Panasiuk et al., Analiza kosztów i korzyści… [46].
(100) I. Bojakowska, D. Lech, J. Retka, Trace elements… [6].
(101) Ochrona Środowiska 2012 [44]. 
(102) B. Michalik, Naturalna promieniotwórczość w węglu kamiennym… [36].
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i toru: 0,0076–0,0137 ppb U i 0,021–0,0251 ppb Th. Natomiast w popiołach lotnych pochodzą-
cych ze spalania węgli kamiennych z odsiarczaniem spalin zawartość U i Th jest zdecydowanie 
mniejsza i mieści się w zakresie 0,0057–0,0109 ppm U i 0,015–0,022 ppb Th(103).

Wspominaliśmy już o mitach  węglowej energetyki(104).  Przypomnijmy je raz jeszcze.  Pierwszy to 
stwierdzenie, że „energia z węgla kamiennego jest najtańsza”, które często pada w publikacjach 
specjalistów od węgla kamiennego, aczkolwiek w  publikacjach specjalistów od węgla brunat-
nego to ten nośnik energii daje „najtańszą energię”. O tym problemie jest mowa w rozdziale 2.5. 
(Aspekty ekonomiczne  użytkowania węgla) niniejszej publikacji. Zawarte tam argumenty powinny 
wywołać chwilę refleksji nad rachunkiem ekonomicznym stosowanym w energetyce.  Drugim mi-
tem jest wychwyt ze spalin dwutlenku węgla i deponowanie w litosferze (Carbon Capture Stora-
ge). Kwestia ta została obszernie przedstawiona w przywołanej publikacji o węglu brunatnym(105). 
Wreszcie trzeci mit, bardzo szkodliwy dla świadomości społecznej,  to „czyste spalanie węgla”. 
Z tym poglądem rozprawić się trzeba bardzo stanowczo. 
Energetyka węglowa byłaby w pełni czysta gdyby nie oddziaływała na środowisko. Taki stan jest 
niemożliwy do osiągnięcia. Możliwe jest dążenie do minimalizacji oddziaływania...[podkr. M.W.]. 
Tak pisze w swej pracy  Waldemar Nikodem, specjalista „ENERGOPROJEKTU”  Sp z o.o.(106) Warto 
przytoczyć cytat z jego pracy: 

Wymóg ograniczenia emisji CO2, jeśli nie zostanie zdjęty, a co najmniej radykalnie ograniczo-
ny, to będzie on w istocie wyrokiem śmierci dla krajowej energetyki węglowej [....], a przecież 
należałoby przyjąć, że nie ma obecnie czystego węgla ani czystego spalania węgla. Jest na-
tomiast cel, aby uzyskanej energii elektrycznej i cieplnej nie towarzyszyła emisja do otoczenia 
szkodliwych substancji ani nie występowały odpady stałe i ciekłe, a jeśli będą, to na najniższym 
akceptowalnym poziomie przez środowisko. 

Zdaniem tego eksperta, praktyka bardzo skutecznego odsiarczania, denitryfikacji i odpylania, to 
jedynie częściowe zmniejszenie negatywnego oddziaływania na zdrowie człowieka i środowisko. 

Czysta energetyka węglowa powinna charakteryzować się ponadto wdrażaniem następują-

cych praktyk:

  usunięcie rtęci i arsenu,
  usuwanie chloru i fluoru,
  usuwanie radionuklidów
  pełna proekologiczna utylizacja popiołów, żużli, i ścieków a także CO2,
  likwidacja powierzchniowych składowisk odpadów,
  ograniczanie emisji drobnych pyłów < PM10,
  ograniczanie emisji aerozoli,

(103) T. Olkuski, K. Stala-Szlugaj, Występowanie pierwiastków promieniotwórczych… [45]. 
(104) Nie tylko w niniejszej publikacji, ale też w poprzedniej, traktującej o węglu brunatnym: M. Wilczyński, Węgiel brunatny paliwem bez przyszłości… [64]. 
(105) Tamże.
(106) W. Nikodem, Kryteria i procesy technologiczne czystej energetyki… [42].
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  ograniczanie zapotrzebowania wody z zewnątrz,
  ograniczanie strat przesyłu energii,
  ograniczanie ingerencji w krajobraz naturalny,
  wykorzystanie ciepła odpadowego.

Czysta energetyka powinna zmierzać do rozwiązania szczególnie trudnych problemów, 

takich jak:

  emisja CO2 ,
  oddziaływanie powierzchniowych składowisk kamienia kopalnianego,
  utylizacja odpadów z kopalnianej przeróbki urobku węglowego,
  rekompensata za trwałe niszczenie środowiska.

Autor niniejszej publikacji jako członek Zarządu Fundacji EkoFundusz, która przyznała dotacje 
na budowę zakładów wzbogacania w kopalni „Staszic”, i „Piast”,  a także wcześniej jako Główny 
Geolog Kraju miał okazję wielokrotnie zapoznać się z systemem – lub raczej brakiem systemu 
– oczyszczania węgla kamiennego. W  procesie produkcji paliwa z  urobku węglowego mamy 
w istocie rzeczy jedynie do czynienia z wstępną mechaniczną przeróbką urobku, której celem 
jest eliminacja frakcji o najwyższym zapopieleniu (kamienia kopalnianego) oraz podział na klasy 
według kryterium wielkości ziaren. Parametry określające skład węgla są jedynie stwierdzane, 
a nie programowane. Zasadniczym dylematem polityki środowiskowej i energetycznej pań-

stwa jest: czy węgiel opuszczający kopalnię ma być czysty, czy też zakładamy, że powinien być 

jak najtańszy, a pożądane cechy czystości energetyki węglowej mamy uzyskiwać dzięki tech-

nologiom spalania i instalacjom oczyszczania i utylizacji, czyli jedynie w  elektrowniach(107).

3.4. Wpływ zanieczyszczeń środowiska na stan zdrowia ludzi

3.4.1. Środowiskowe warunki zdrowia

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) – zdrowie jest to stan pełnego fizycznego, psy-
chicznego i społecznego dobrostanu, a nie tylko brak choroby czy kalectwo. Zdrowie jest jednym 
z najważniejszych czynników warunkujących harmonijny rozwój człowieka, jego rolę w społe-
czeństwie i zdolność osiągania zamierzonych celów. Zdrowie należy traktować jako pełnię moż-
liwości człowieka. Jest ono zjawiskiem dynamicznym, kształtowanym w  sposób ciągły, przez 
oddziaływanie na człowieka czynników biologicznych, fizykochemicznych, społecznych i kultu-
rowych. Zdrowie człowieka zależy od wielu wzajemnie powiązanych czynników, wśród których 
wyróżnia się cztery główne grupy(108): 

  styl życia (ok. 50% „udziału”), 
    środowisko fizyczne (naturalne oraz stworzone przez człowieka) i społeczne życia, pracy, nauki 
(ok. 20%), 

(107) Tamże.
(108) Narodowy Program Zdrowia na lata 2007–2015… [38].
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  czynniki genetyczne (ok. 20%), 
  działania służby zdrowia (ok. 10%). 

A zatem środowisko naturalne i  środowisko przekształcone w różnym stopniu stanowią razem 
jeden z głównych czynników warunkujących zdrowie człowieka. W grupie środowisko fizyczne 
cztery czynniki istotnie oddziaływają na nasze zdrowie:

    chemiczne: np. kadm, ołów, arsen, rtęć, radionuklidy i tlenki węgla, siarki, azotu, chlorki, siar-
czany itp;

  fizyczne: hałas, mikroklimat, promieniowanie elektromagnetyczne, oświetlenie;
  biologiczne: pasożyty, wirusy, bakterie, grzyby;
  sytuacje nadzwyczajne: wstrząsy, katastrofy, awarie. 

Jak wykazano w rozdziale 3.3., w tabeli 3, spalanie węgla kamiennego jest dominującym źródłem 
zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego. Ze spalania tego paliwa w  2010 roku pochodziło 
84,4% całkowitej rocznej emisji dwutlenku siarki, 38,8% tlenków azotu i 47,2% emisji pyłów w Pol-
sce. Także emisja metali ciężkich w znacznym stopniu (tab. 4) pochodziła ze spalania węgla kamien-
nego; Cd – 70,2%, Hg – 36,5%, Pb – 38,8% i As – 49,7%. Wyemitowane do atmosfery w 2010 roku 
chlorowcopochodne trucizny, jakimi są dioksyny i furany, w 43%  były skutkiem spalania węgla.  

Wymienione tu substancje to główne czynniki zanieczyszczające atmosferę. A przecież zanie-
czyszczenie powietrza atmosferycznego odgrywa istotną rolę w etiologii chorób układu krą-
żenia oraz występowaniu wysokiej zapadalności na choroby układu krążenia, co uwidacznia 
się w regionach o szczególnie wysokich stężeniach ponadnormatywnych zanieczyszczeń, np. 
w województwie śląskim. Czynniki środowiskowe  odgrywają także niechlubną rolę w etio-
logii nowotworów, zwłaszcza nowotworów sutka u kobiet(109). Ponadto występowanie cho-
rób alergicznych i astmy u dzieci jest wyższe w rejonach o wysokim stopniu zanieczyszczenia 
powietrza atmosferycznego, co potwierdzają badania epidemiologiczne przeprowadzone na 
świecie. Badania populacyjne, dotyczące występowania astmy i chorób alergicznych u dzieci 
w województwie śląskim, prowadzone przez Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowisko-
wego w Sosnowcu, wykazały istotny statystycznie związek pomiędzy poziomem stężeń za-
nieczyszczeń pyłowych i gazowych powietrza oraz występowaniem objawów spastycznych 
oraz astmy u dzieci(110).

3.4.2. Szkodliwość pyłów

Kluczowym problemem w zakresie jakości powietrza jest narażenie mieszkańców zwłaszcza du-
żych aglomeracji na ponadnormatywne stężenia pyłów. Według danych państwowego monito-
ringu powietrza z 2011 roku, poważnym problemem w Polsce jest przekraczanie dopuszczalnych 
stężeń dobowych pyłów PM10 aż w 42 strefach monitoringu na 46 wyznaczonych. 

(109)  Tamże.
(110) Prognoza oddziaływania na środowisko…[52].
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Tylko w Zielonej Górze, Olsztynie, Elblągu i Koszalinie nie zostały przekroczone dopuszczalne stę-
żenia dobowe. Główną przyczyną występowania przekroczeń dopuszczalnych poziomów pyłu 
PM10 w każdym województwie była emisja pyłu z indywidualnego ogrzewania budynków(111).

Szczególny niepokój, z uwagi na poważne skutki dla zdrowia ludności powinny budzić wysokie 
stężenia frakcji pyłu PM2,5 (tj. pyłu o średnicy ziaren mniejszej niż 2,5 μm), który składa się z czą-
stek pochodzących zarówno z emisji pierwotnej, jak i z cząstek wtórnego aerozolu, powstającego 
w atmosferze w procesach zachodzących z udziałem zanieczyszczeń gazowych (dwutlenku siarki, 
dwutlenku azotu, amoniaku, lotnych związków organicznych i trwałych związków organicznych). 
Cząstki aerozolu wtórnego mogą pojawiać się w rejonach znacznie oddalonych od źródeł emisji 
gazowych prekursorów aerozolu, przyczyniając się do wzrostu stężeń pyłu PM2,5 pochodzące-
go z emisji pierwotnej na danym obszarze. Cząstki stałe o niewielkich rozmiarach znajdujące się 
w atmosferze wnikają do układu oddechowego i krwionośnego ludzi, przyczyniając się do cho-
rób płuc, układu krwionośnego, a także niektórych odmian nowotworów. Co szczególnie istotne 

w przypadku emisji PM2,5, nie ma progu, poniżej którego nie stwierdza się negatywnego od-

działywania. Pył ten powoduje także skutki klimatyczne, gdyż jego cząstki rozpraszają i pochłania-
ją energię słoneczną, czym zaburzają bilans radiacyjny.  Na obszarach o wysokich stężeniach pyłu 
PM2,5 stwierdzono znacznie zwiększoną zapadalność na astmę oskrzelową(112). Astma oskrzelowa 
przebiega na ogół napadowo, będąc z patofizjologicznego punktu widzenia przewlekłą choro-
bą zapalną; często prowadzi do chorób układu krążenia i niewydolności serca(113). Ocenia się, że 

nadmierna ekspozycja na emisję PM2,5 w Polsce powoduje średnie skrócenie życia o 6 lat(114).

W roku 2011 Instytut Ochrony Środowiska PIB wyznaczył,  na podstawie pomiarów w sieci kra-
jowej w latach 2010 i 2011, wskaźnik średniego narażenia na ekspozycję PM2,5, czyli AEI (Ave-
rage Exposure Indicator). W roku 2010 wartość AEI dla Polski wynosiła 28 μg/m3, a w 2011 roku  
26,9 μg/m3. Z krajów członkowskich UE jedynie Bułgaria wykazała wartość wyższą; Polska znala-
zła się w grupie 7 państw, w których przekroczono poziom 20 μg/m3 – określany jako pułap stę-
żenia ekspozycji, który winien być osiągnięty do roku 2015 zgodnie dyrektywą UE 2008/50/WE 
w sprawie oceny i zarządzania jakością powietrza, zwaną CAFE, ogłoszoną w dniu 11 czerwca 2008 
roku(115).   Aby określić stopień zagrożenia zdrowia ludzi, stosuje się indeks jakości powietrza AQI 
(Air Quality Index) zdefiniowany przez Amerykańską Agencję Ochrony Środowiska, wyznaczany 
dla stężeń dobowych pyłu PM2,5. Przedziałom stężeń dobowych pyłu PM2,5 przyporządkowa-
no ocenę, która jednocześnie jest wskaźnikiem zagrożenia zdrowia ludzi. Poszczególne klasy 
indeksu oznaczają odpowiednio: 0-15,4 μg/m3 – dobrą, 15,5-40,4 μg/m3 – umiarkowaną, 40,5-
65,4 μg/m3 – niezdrową dla grup wrażliwych, 65,5-150,4 μg/m3 – niezdrową, 150,5-250,4 μg/m3 
– bardzo niezdrową, a powyżej 250,4 μg/m3 – niebezpieczną dla ludzi jakość powietrza.

(111) Ocena jakości powietrza… [43].
(112) Prognoza oddziaływania na środowisko…[52].
(113) Narodowy Program Zdrowia na lata 2007–2015… [38].
(114) A. Jagusiewicz, Wyzwania wynikające z projektu dyrektywy w sprawie jakości powietrza…[22].
(115) Stan środowiska w województwie śląskim… [58].
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Sytuacja w Polsce w zakresie emisji pyłów w okresie zimowym jest bardzo zła, gdyż zwykle przez 
ponad 60% czasu stan zanieczyszczenia powietrza jest klasyfikowany jako warunki niekorzystne 
dla zdrowia (niezdrowe dla grup wrażliwych, niezdrowe, bardzo niezdrowe i niebezpieczne)(116). 
W wyniku oceny rocznej klasę C przypisano 21 strefom (ok. 46% powierzchni Polski), w 10 wo-
jewództwach. Na ich terenie wystąpiły stężenia pyłu PM2,5 wyższe od poziomu dopuszczalnego 
powiększonego o margines tolerancji. Zaliczenie strefy do klasy C obliguje do podjęcia lub prowa-
dzenia działań na rzecz poprawy jakości powietrza. Do klasy C zakwalifikowano wszystkie strefy 
w województwach: łódzkim, małopolskim, podkarpackim, śląskim oraz świętokrzyskim. W woje-
wództwie lubuskim, gdzie dominującym paliwem dla celów grzewczych jest gaz ziemny, stężenia 
PM2,5 są poniżej dopuszczalnego stężenia 25 μg/m3 , czyli według indeksu AQI mają status „dobry”. 

3.4.3. Zabójcza rtęć i jej związki 

Problem wyeliminowania emisji rtęci i jej związków do atmosfery, gleb i wód, został wreszcie sko-
dyfikowany w Konwencji Minamata, która powinna wejść w życie za 3–5 lat, po jej ratyfikacji przez 
kraje członkowskie ONZ. Kraje UE już teraz muszą stosować przepisy dyrektywy 2010/75/EU z dnia 
24 listopada 2010 roku w sprawie emisji przemysłowych, która kompleksowo obejmuje proble-
my emisji wszystkich szkodliwych dla zdrowia substancji do powietrza, wód i gleb. W ramach tej 
dyrektywy państwa członkowskie będą  musiały wzmocnić kontrolę emisji metali ciężkich. O tok-
syczności rtęci, której związki mogą być wchłaniane do organizmu przez skórę, układ pokarmo-
wy lub układ oddechowy, nie trzeba nikogo przekonywać. Rtęć nie ulega biodegradacji i bardzo 
długo utrzymuje się w środowisku, gromadząc się w łańcuchach troficznych i w znacznych stę-
żeniach przedostając się do organizmu ludzkiego, toteż obniżenie poziomu rtęci w środowisku 
oraz zmniejszenie narażenia ludzi na kontakt z tym szkodliwym dla zdrowia pierwiastkiem jest  
koniecznym i pilnym działaniem. 

Dobrym przykładem oszacowania skutków emisji rtęci dla zdrowia i strat finansowych z tego ty-
tułu jest raport NILU Polska(117). 

Przy założeniu kosztu krańcowego 8 000 euro/kg Hg koszty zdrowotne wynikające z obniżenia 
ilorazu inteligencji w Polsce zostały oszacowane dla scenariusza EXEC (Extended Emission Con-
trol, zwiększonej kontroli emisji) na 286 mln złotych rocznie oraz dla scenariusza MFTR (Maxi-
mum Feasible Technical Reduction) na 117 mln złotych rocznie. 

Inne koszty zdrowotne, zdaniem autorów raportu, są związane z  chorobami układu krążenia, 
jak nadciśnienie, zawały serca, przypadki przedwczesnej śmierci, oraz z  nowotworami. Koszty te 
oszacowano jako siedmiokrotnie wyższe od tych, które związane są z obniżeniem inteligencji. Cał-

kowite koszty zdrowotne zanieczyszczenia rtęcią dla scenariusza EXEC zostały oszacowane na 

2,3 mld złotych oraz dla scenariusza MFTR na 935 mln złotych rocznie. 

(116) Ocena jakości powietrza… [43].
(117) D. Panasiuk et al., Analiza kosztów i korzyści… [46].
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Istnieją także dowody negatywnego  wpływu rtęci na dzikie zwierzęta (bioakumulacja rtęci w ry-
bach i  oddziaływanie rtęci na zwierzęta spożywające ryby). Całkowite koszty zanieczyszczenia 
rtęcią środowiska przyjęto jako czterokrotnie wyższe od kosztów zdrowotnych. Koszty te osza-
cowano dla scenariusza EXEC na 9 mld złotych rocznie oraz dla scenariusza MFTR na 3,7 mld zło-
tych rocznie. Wyniki analizy kosztów i korzyści pokazują, że korzyści dla życia i zdrowia człowie-
ka z wdrożenia scenariusza EXEC w Polsce przewyższają koszty w całym okresie 2005-2020. Do 

roku 2015 korzyści wynikające z wdrożenia scenariusza zwiększonej kontroli emisji wynoszą  

14,2 mld zł rocznie przy kosztach 1,2 mld zł rocznie. W okresie po 2015 roku korzyści wynikające 
z redukcji emisji metali ciężkich i drobnego pyłu wynoszą 27,8 mld zł rocznie przy piętnastokrot-
nie niższych kosztach(118).

3.4.4. Zanieczyszczenie wód podziemnych

Bardzo ważnym dla zdrowia problemem jest także zanieczyszczenie wód podziemnych, podsta-
wowego w Polsce źródła wody pitnej. W regionie Górnego Śląska,  na obszarze intensywnego 
podziemnego wydobycia węgla, ten problem ma szczególne znaczenie dla stanu zdrowotnego 
ludności. Ponadto zła jakość wód powoduje wzrost kosztów jej uzdatniania i zakłócenie procesów 
technologicznych. Poważnym problemem dla mieszkańców doliny Wisły i Odry jest stopień za-
solenia wód tych rzek, który wynika z wprowadzania do wód powierzchniowych wód dołowych 
(kopalnianych), zawierających znaczne ilości jonów chloru i siarczanu. Na Śląsku z urządzeń wo-
dociągowych wchodzących w skład systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do 
spożycia korzysta 3 840 444 mieszkańców (82,4% populacji województwa śląskiego). Brak wy-
starczająco czystej wody bezpośrednio w aglomeracji śląskiej musi być kompensowany ujęciami 
znajdującymi się 50 km na południe: zbiornik Goczałkowicki, Porąbka i Strumień, których łączna 
wydajność to 540 000 m3/dobę  (mogą zaspokoić 56% potrzeb ludności Śląska). Czyż nie jest to 
zdumiewający obraz? Z jednej strony kopalnie węgla wypompowują z kopalń wodę w ilości 1 mln 
m3/dobę, która  staje się ściekiem do wód powierzchniowych, a z drugiej pompuje się wodę dla 
mieszkańców z daleka, z przedgórza Karpat.

W wodach podziemnych wskaźnikami, które najczęściej nie mieściły się w normach dla wód pit-
nych, były oznaczenia dotyczące: żelaza, manganu, odczynu pH, związków azotu,  niklu, chromu, 
fluoru, chlorków, siarczanów, ogólnego węgla organicznego i  węglowodorów chlorowanych. 
W 50% punktów monitoringu wód podziemnych odnotowano wody III klasy(119).

3.4.5. Zapobieganie skutkom zanieczyszczeń

A jaki może być wpływ na zdrowie i samopoczucie ludności prawie całkowite przekształcenie po-
wierzchni ziemi na Górnym Śląsku? W tym regionie pod działalność górniczą  zajęto  6 132 ha,  
3 715 ha gruntów zostało zdewastowanych i 1 206 ha zdegradowanych w wyniku działalności 

(118) Tamże.
(119) Stan środowiska w województwie śląskim… [58].
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przemysłowej, z czego 2 468 ha wskutek wydobycia węgla(120).  Przypomnijmy, że na terenie wo-
jewództwa śląskiego  znajduje się 136 zwałowisk odpadów z wydobycia węgla kamiennego, na 
których zgromadzono ponad 500 mln Mg odpadów. Niektóre z hałd sięgają 130 m wysokości nad 
powierzchnię terenu. Odcieki z tych hałd do wód powierzchniowych i podziemnych to kolejne 
źródło ich zanieczyszczenia. Dokładniejsze informacje o zagrożeniach spowodowanych groma-
dzeniem odpadów podane były w części 3.2.3. niniejszej pracy. 

Zapobieganie skutkom zdrowotnym zanieczyszczenia środowiska jest działaniem długotrwałym. 
Niestety, całkowite wyeliminowanie ze środowiska czynników szkodliwych jest niemożliwe, ale 
należy dążyć do ich maksymalnego ograniczenia. Taki kierunek działania przyjęty został przez or-
gany Unii Europejskiej. Zgodnie z wypracowanymi na jej forum wytycznymi, zapobieganie cho-
robom powinno uwzględniać zarówno działania zmierzające do zmniejszania zanieczyszczenia 
środowiska, jak i działania z zakresu zdrowia publicznego, mające na celu ograniczenie narażenia 
ludności na szkodliwe czynniki środowiskowe oraz redukcję ich skutków zdrowotnych. 

Pomimo dokonującej się w  ostatnich latach poprawy stanu środowiska, sytuacja w  na-
szym kraju jest wciąż niezadowalająca i  wymaga intensyfikacji działań naprawczych.  
Zanieczyszczenia powietrza w miejscach pracy, w mieszkaniach, a także zanieczyszczenia 
powietrza atmosferycznego, wody przeznaczonej do spożycia oraz wód powierzchnio-
wych, gleby i żywności, powodują występowanie wielu zaburzeń zdrowotnych. Zwiększają 
także ryzyko rozwoju chorób, szczególnie przewlekłych: układu oddechowego i pokarmo-
wego, a także niektórych nowotworów, poronień samoistnych, zgonów okołoporodowych 
i wad wrodzonych(121).

(120) Ochrona Środowiska 2012… [44].
(121) Narodowy Program Zdrowia na lata 2007–2015… [38].



71

4. 
 WĘGLOWA 
ENERGETYKA POLSKI 
A ENERGETYCZNA MAPA 
DROGOWA 2050 UE
– PRZYSZŁOŚĆ WĘGLA



72

 WĘGLOWA ENERGETYKA POLSKI A ENERGETYCZNA MAPA DROGOWA 2050 UE – PRZYSZŁOŚĆ WĘGLA

4.1. Niekorzystne trendy

Rozdziały  1 i 2 miały przybliżyć Czytelnikowi rzetelny obraz gospodarki węglem na świecie i w Pol-
sce.  Po analizie światowych zasobów węgla kamiennego, ich wydobycia, kierunków handlu tym 
paliwem oraz trendów cenowych w latach 2010–2012  autor poddał szczegółowej analizie, korzy-
stając z licznych prac naukowych, zagadnienie wielkości polskich zasobów, zwłaszcza operatyw-
nych, czyli bezpośrednio przeznaczonych do wydobycia. Sporą część rozdziału 2 przeznaczono na 
ekonomiczne rozważania rentowności wydobycia węgla kamiennego w Polsce  w latach 1990–
2011, uwzględniając ogromną skalę pomocy publicznej. Ten rzeczowy obraz,  mam nadzieję, 
skłoni Czytelnika do zastanowienia się, czy powinniśmy na kolejne dziesiątki lat uzależniać się 

od węgla kamiennego?  Uzależnienie to, jak pokazują fakty przedstawione w niniejszym opraco-
waniu, ma zróżnicowany  charakter i liczne konsekwencje, takie jak: niska rentowność górnictwa 
i w rezultacie wielka skala pomocy publicznej, rosnący szybko import, dewastacja terenów górni-
czych, zanieczyszczenie środowiska na wielkich obszarach kraju wskutek spalania węgla.

Trendy wyczerpywania się zasobów operatywnych, spadku wydobycia i wzrostu importu węgla 
kamiennego powinny skłonić specjalistów i polityków odpowiedzialnych za gospodarkę Polski do 
postawienia pytania – co dalej?  Import rośnie w zawrotnym tempie, wydobycie spada równie szyb-
ko, a moc elektrowni i ciepłowni spalających węgiel kamienny ma być utrzymana przez następnych 
30 lat lub nawet dłużej, jeśli zrealizowane zostaną planowane inwestycje.  Z dużą dozą pewności 

można prognozować, iż za 20 lat wielkość importu węgla przekroczy wielkość wydobycia kra-

jowego.  Ceny węgla importowego spadają i będą nadal spadać, gdyż wzrasta podaż węgla na 
rynku międzynarodowym.  Podaż ze Wschodu wynika z licznych możliwości taniego wydobycia, 
głównie powierzchniowego. Zwiększona podaż węgla z USA do Europy to wynik wypierania węgla 
kamiennego przez gaz ziemny na tamtejszym rynku. W swoich najniższych notowaniach w 2012 
roku gaz ziemny w USA kosztował jedną piątą ceny gazu importowanego do Europy i jedną ósmą 
cen w Japonii(122). Taki scenariusz oznacza upadek znacznej części polskich kopalń do 2018 roku.

4.2. Dekarbonizacja to konieczność czy wymysł „zielonych” ?

Od 2008 roku Polska wdraża postanowienia Rady Europejskiej pn. Energetyczna Mapa Drogowa 
2020, w przyjęciu których władze naszego kraju uczestniczyły. Rada Europejska wówczas w 2007 
roku wytyczyła drogę stopniowego odchodzenia od węgla w  energetyce, zobowiązując kraje 
członkowskie do redukcji gazów cieplarnianych o 20% do 2020 roku w odniesieniu do roku bazo-
wego, czyli 1990. Ponadto, w ramach pakietu klimatycznego, w zakresie energii przyjęto następu-
jące zobowiązania:

  efektywność energetyczna powinna poprawić się o 20%,
  obligatoryjny udział OZE powinien wynieść 15%,
  udział biopaliw w paliwach powinien osiągnąć 10%.

(122)  World Energy Outlook 2012…[68].
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Mamy początek 2013 roku, minęło pełne 6 lat od przyjęcia tych zobowiązań, lecz eksper-
tom i uważnym obserwatorom gospodarki nasuwa się nieodparte wrażenie, że osoby odpo-
wiedzialne za politykę energetyczną w Polsce nie bardzo przejmują się tym strategicznym 
trendem w Unii Europejskiej i  dalej postępują w  myśl zasady „jakoś to będzie”. Pod koniec 
2011 roku Komisja Europejska opublikowała założenia Energetycznej mapy Drogowej 2050 
(Energy Road Map 2050); Polska   wyraziła sprzeciw wobec tego dokumentu. A przecież rząd 
RP w 2011 roku przyjął dokument pt. Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodar-
ki Niskoemisyjnej, który stwierdza zgodnie z  faktami: Wdrożenie postanowień wynikających 
z pakietu klimatyczno-energetycznego UE wymusza [podkreślenie M.W.] dywersyfikację źródeł 
wytwarzania energii. I dalej:  W ramach celu szczegółowego dążyć się będzie do określenia opty-
malnego energy-mix dla Polski w horyzoncie do 2050 roku.  

W styczniu 2013 roku  Minister Finansów RP w oficjalnym stanowisku wobec tzw. trójpaku ustaw 
energetycznych przedstawił kontrowersyjną pisemną opinię dotyczącą nieuzasadnionego, jego 
zdaniem, dużego wsparcia dla sektora OZE,  co skutkuje wzrostem cen dla odbiorców końcowych.  
Według obliczeń Ministerstwa, koszt wytworzenia energii ze źródeł odnawialnych sięga 307-450 
zł za MWh, podczas gdy wyprodukowanie energii ze źródeł konwencjonalnych wynosi tylko około 
176 zł/MWh. Wyrażając takie stanowisko Minister nie uwzględnił strat i kosztów, jakie ponosi spo-
łeczeństwo z tytułu  zanieczyszczenia powietrza i dewastacji środowiska. Przykładem są koszty 
dostarczania wody dla mieszkańców Śląska z odległości 50-70 km rurociągami czy koszty leczenia 
przewlekłych chorób dróg oddechowych i układu krążenia. Są to przecież koszty,  które ponoszą 
sami mieszkańcy,  w ten sposób dopłacając do pozornie niskich kosztów energii elektrycznej.

Europa  „piętnastki” od wielu lat konsekwentnie zmierza w stronę dekarbonizacji. Kraje takie jak 
Dania, Wielka Brytania, Niemcy wdrażają zrównoważony rozwój energetyki poprzez rozwijanie 
wszystkich dostępnych źródeł odnawialnych, w tym zwłaszcza bioenergetykę, energetykę wiatro-
wą, a także solarną. Nasz zachodni sąsiad, Republika Federalna Niemiec, zmienia strukturę bilansu 
energetycznego poprzez większą efektywność energetyczną oraz rozwija i stosuje innowacyjne 
technologie w zagospodarowywaniu lokalnych odnawialnych zasobów energii; jednocześnie po-
stanowiono zamknąć tam wszystkie elektrownie jądrowe. Od 1990 do 2010 roku Republika Fede-
ralna Niemiec zredukowała emisję gazów cieplarnianych o 23,5%, a Wielka Brytania o 24,8%(123).  
W tym czasie polscy politycy, wspierani przez kadrę inżynierską wykształconą w epoce „wielkich 
budów socjalizmu”, rozpaczliwie usiłują zatrzymać nasz kraj w epoce lat siedemdziesiątych zeszłe-
go wieku. A przykładem są plany budowy nowych mocy węglowych rzędu kilkunastu tysięcy MW 
i budowy elektrowni jądrowych. Dokument przyjęty  w 2012 roku przez rząd „Bezpieczeństwo 
Energetyczne i Środowisko 2020”, firmowany przez Ministerstwo Gospodarki i Ministerstwo Śro-
dowiska zawiera kilka kuriozalnych i wzajemnie sprzecznych stwierdzeń. Polska energetyka była, 
jest i będzie w przewidywanej przyszłości oparta na węglu […] odnowienie istniejącego potencjału 
wymaga wybudowania w ciągu najbliższych lat 13 – 18 GW mocy.  

(123)  Annual report 2012 [2].
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I dalej: Należy dążyć do utrzymania wydobycia węgla na poziomie zapewniającym zaspokojenie 
zapotrzebowania krajowego (Działanie 2). Natychmiast nasuwa się pytanie: dlaczego „odnowie-
nie”? Co konkretnie oznacza sformułowanie „należy dążyć”? Może oznacza pomoc publiczną?  
W  roku przyjęcia projektu dokumentu (rok 2011) prognoza Ministerstwa Gospodarki z  2008 
roku zakładała wydobycie węgla kamiennego o 30 mln Mg większe niż było w  rzeczywistości, 
a import tego paliwa osiągnął 15 mln Mg. Czasopismo „Der Spiegel” z dnia 25 stycznia 2013 roku 
pod znamiennym tytułem: „Energetyka w Polsce nie wyszła z minionego ustroju” bezlitośnie punk-
tuje naszą stagnację strategicznego myślenia o energetyce: Obecna sytuacja, w której Polska po-
lega na produkcji energii z brudnych, pochodzących z czasów socjalizmu elektrowni węglowych nie 
może trwać w nieskończoność.

Proponowana przez Komisję Europejską strategia pn. Energetyczna Mapa Drogowa 2050  jest 
podyktowana  koniecznością znalezienia bezpiecznych dróg wyjścia z czekających przyszłe po-
kolenia wyzwań drugiej połowy XXI wieku(124). Głównym celem jest poprawa jakości powietrza 
i zmniejszenie oddziaływania zanieczyszczeń na zdrowie ludności oraz ochrona klimatu. Ale te 
bardzo ważne cele realizowane poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych i  emisji gazów 
toksycznych komponują się ze scenariuszami rozwoju gospodarczego, które muszą uwzględniać 
ograniczone lub nawet wyczerpujące się zasoby ropy naftowej i innych paliw kopalnych, a także 
ogromnie dynamiczną konkurencję do tych zasobów ze strony gospodarek szybko rosnących po-
tęg gospodarczych (zwłaszcza Chin i Indii). Dalszy rozwój gospodarczy, wzrost dobrobytu, utrzy-
manie potencjału intelektualnego i przemysłowego Europy wymaga rozwijania technologii in-
nowacyjnych daleko wykraczających poza obecny stan wiedzy(125). Komisja Europejska uzasadnia 
podjęcie wyzwań Energetycznej Mapy Drogowej 2050, gdyż:

    w najbliższych dekadach i tak państwa UE muszą ponieść wielkie nakłady na modernizację sys-
temów energetycznych;

    europejska gospodarka po 2030 roku będzie miała konkurencyjny handicap na globalnym ryn-
ku jako region o stosunkowo niewielkim uzależnieniu od importu nośników energii i fluktuacji 
ich cen;

     program w istotnym rozmiarze zmniejszy zanieczyszczenie powietrza, poprawiając stan zdrowia 
mieszkańców kontynentu.

 
Trzy powyższe punkty  należy zestawić z sytuacją energetyki w naszym kraju. Czyż te uzasadnienia 
nie są kompatybilne z naszym stanem energetyki i jakością powietrza?   

Energetyczna Mapa Drogowa 2050  nakreśla dwa scenariusze realizacji celów transformacji ener-
getyki europejskiej: 

    w pierwszym nacisk skierowany jest na poszanowanie energii przy niższym tempie rozwoju OZE 
(High Energy Efficiency) , 

   w drugim OZE są pierwszoplanowe (High Renewables). 

(124) Communication from the Commission to the European Parliament… [10].
(125) M. Bukowski, J. Gąska, A. Śniegocki, Między Północą a Południem… [8].
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W obu scenariuszach dekarbonizacyjnych kluczową rolę wyznacza się poszanowaniu energii 
(energy efficiency) oraz odnawialnym źródłom energii. Do 2030 roku (pierwszy krok) zużycie 
energii pierwotnej powinno się zmniejszyć o 16–20% w stosunku do lat 2005–2006. A w 2050 
roku powinno być mniejsze o 32–41% wobec poziomu z lat 2005–2006. Powodzenie strategii 
dekarbonizacji w ogromnej mierze uzależnione jest od OZE, które w konsumpcji energii final-
nej powinny stanowić 55% w 2050 roku. Udział OZE w wytwarzaniu energii elektrycznej powi-
nien osiągnąć 64% w scenariuszu High Energy Efficiency i 97% w scenariuszu High Renewables. 
Osiągnięcie tych niezwykle ambitnych celów w zakresie poszanowania energii wymaga, by 
w budownictwie powszechne stały się budynki o minimalnym lub zerowym zużyciu energii. 
Także wszystkie produkty dostępne na rynku europejskim będą musiały spełniać najwyższe 
standardy poszanowania energii. Konsumenci energii muszą uzyskać wpływ i uczestnictwo 
w wytwarzaniu i kreowaniu struktury zużycia energii (prosumenci). I wreszcie istotny postęp 
musi być dokonany w odzyskiwaniu energii poprzez zmianę wytwarzania produktów, wydłu-
żenie czasu ich użytkowania oraz efektywny recykling surowców odpadowych. Do 2030 roku 
OZE powinny stanowić 30% konsumpcji energii finalnej i stać się głównym składnikiem mixu 
energetycznego. Skutkiem dynamicznego rozwoju OZE będzie głęboka decentralizacja sys-
temów energetycznych, ale także ich integracja z istniejącymi systemami zcentralizowanymi. 
Przy tak dynamicznym rozwoju OZE konieczny jest – dla zapewnienia ciągłości dostaw ener-
gii – praktyczny postęp w magazynowaniu energii. W tym zakresie niezwykle ważną rolę ma 
do spełnienia gaz, który staje się kluczowym paliwem – technologią pomostową w okresie 

transformacji od energetyki węglowej do odnawialnej energii. 

Kamieniem milowym na drodze do osiągnięcia celów Energetycznej Mapy Drogowej 2050 jest 
zrealizowanie przyjętych w 2007 roku przez wszystkie państwa UE założeń Mapy Drogowej 2020. 
Czy nasz kraj zdoła wypełnić te zobowiązania? Jesteśmy na półmetku realizacji, ale sposób imple-
mentacji i  tempo pracy budzą najwyższy niepokój. W statystyce „zielonej energii” znaczą część 
zajmuje współspalanie biomasy z węglem w kotłach dużych mocy. A mała energetyka znów zo-
stała zepchnięta na margines. Najwyższy niepokój muszą też budzić zawirowania wokół „trójpa-
ku” ustaw energetycznych, zwłaszcza ustawy o odnawialnych źródłach energii. Cytowane wyżej 
stanowisko Ministra Finansów to zwieńczenie braku wizji na więcej niż dwa lata kadencji rządu.    

Odpowiedź na pytanie: dekarbonizacja to konieczność czy wymysł „zielonych”? –  znajduje się 
w niniejszym raporcie w części 2.1., gdzie  oceniono zasoby węgla kamiennego w Polsce i możli-
wości rentownego ich wydobycia. Autor podziela opinie wielu specjalistów (ich prace wymienio-
ne są w bibliografii pod numerami 12, 26, 51, 56), iż pod koniec lat trzydziestych XXI wieku zdol-
ności wydobywcze polskich zakładów górniczych nie przekroczą 47 mln Mg węgla kamiennego, 
a pod koniec pierwszej połowy tego wieku nie przekroczą 28 mln Mg. Według uchwały RM pt. 
Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, zapotrzebowanie kraju na węgiel kamienny w latach 
2015–2030 wyniesie 59–64 mln Mg.
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Raz jeszcze przywołajmy z rozdz. 2.1. niektóre ważne dla oceny zasobów stwierdzenia. Ow-
szem, są zasoby węgla poniżej 1 000 m ppt, lecz specjaliści wiedzą, że wykorzystanie tak ni-
sko zalegających pokładów stwarza wiele problemów. Głębokość 1 000 m stanowi swoistą 
umowną cezurę. Poniżej tej granicy znacznie wzrasta zagrożenie tąpaniami, metanowe, ter-
miczne (temperatura skał osiągać będzie ponad 400 C) i pożarowe. Wysoka temperatura oto-
czenia tworzy mikroklimat, który osłabia percepcję i koncentrację pracowników, a przez to 
powoduje spadek efektywnego wykorzystania czasu pracy i wydajności oraz potęguje ryzyko 
zaistnienia nieszczęśliwych wypadków czy nawet katastrof górniczych. Badania dla nowej ko-
palni Dębieńsko, która miałaby po 2018 roku wydobywać węgiel z głębokości 1100–1400 m 
ppt potwierdzają skalę zagrożeń. Będzie to najgłębsza kopalnia w Polsce i jedna z najgłębszych 
w Europie. Stwarza to nowe i nieznane wyzwania dla górnictwa węgla kamiennego – jak stwier-
dzają autorzy opracowania(126). Także raport NIK wskazuje, że  przeciwdziałanie wymienionym 
zagrożeniom spowoduje znaczny wzrost kosztów eksploatacji, bez zapewnienia dostatecznie 
bezpiecznych warunków pracy. 

W ocenie NIK, niecelowe jest ponoszenie wysokich nakładów inwestycyjnych na udostępnienie 
głęboko położonych zasobów w sytuacji, gdy w minimalnym stopniu eksploatowane są już 
udostępnione pokłady cienkie(127). 

Nowe inwestycje węglowe w energetyce, planowane przez państwowe de facto koncerny ener-
getyczne, będą funkcjonować w 2050 roku, lecz co najmniej 40 mln Mg węgla dla ich funkcjono-
wania trzeba będzie importować. 

A może drugie „narodowe bogactwo”, węgiel brunatny, pozwoli nam zachować obecny model 
energetyki na następne kilkadziesiąt lat? Autor niniejszej pracy we wcześniejszym raporcie o przy-
szłości węgla brunatnego  wskazał na wyczerpywanie się obecnie eksploatowanych złóż. Najpóź-
niej w ciągu 10 lat musi zapaść decyzja co do uruchomienia nowego okręgu górniczo-energetycznego 
węgla brunatnego w rejonie Gubin – Legnica. Podjęcie tej inwestycji zakotwiczy nas w technologii wę-
glowej na następne 50–60 lat. Jak wykazano wcześniej, negatywne skutki środowiskowe są wielokie-
runkowe, nieodwracalne i bardzo dotkliwe dla ludzi i przyrody. Można zaryzykować twierdzenie, że 
wydobycie odkrywkowe węgla brunatnego przynosi znacznie większe straty na powierzchni niż pod-
ziemne wydobycie węgla kamiennego na Górnym Śląsku(128). 

I wreszcie czas pożegnać się z mitami: CCS i „czyste technologie węglowe” zostały wykreowane 
przez europejskie koncerny energetyczno-paliwowe, by przekonać polityków i społeczeństwo, iż 
jest możliwa redukcja CO2 w procesie spalania; chodziło tylko o przedłużenie bytu zakładów wy-
twarzających energię na drodze spalania węgla brunatnego i kamiennego. 

(126) B. Strzelska-Smakowska, M. Hojka, Nowe złoże węgla kamiennego… [60].
(127) Informacja o wynikach kontroli bezpieczeństwa… [20].
(128) M. Wilczyński, Węgiel brunatny paliwem bez przyszłości [64].
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Obecna praktyka dowodzi, że skuteczniejszym sposobem  wypierania emisji CO2 [i wielu sub-
stancji toksycznych – dopisek autora] jest rozwój energetyki OZE i energetyki rozproszonej(129). 

W tym miejscu raz jeszcze trzeba przywołać myśl z cytowanej pracy Waldemara Nikodema(130): 
ograniczenia emisji CO

2
 wymagane przez UE będą w istocie wyrokiem śmierci dla krajowej 

energetyki węglowej.  

Czy powyższe argumenty w sprawie perspektyw węgla kamiennego i brunatnego przekonują 
Czytelnika? Jeśli tak, to chyba oczywiste, iż dekarbonizacja jest w Polsce koniecznością.

   
4.3. Czy niskoemisyjna gospodarka jest możliwa w Polsce?

Niskoemisyjna gospodarka nie tylko jest możliwa, ale jest konieczna. Podstawowe argumenty 
przemawiające za wkroczeniem Polski już teraz na długą drogę transformacji są następujące:

   udostępnione zasoby węgla brunatnego na utrzymanie pełnej mocy istniejących elektrowni 
opalanych tym paliwem wystarczą do 2035 roku;  

   udostępnienie nowych złóż węgla brunatnego w rejonie Gubin, Legnica i budowa 2 elektrowni 
o łącznej mocy 9 200 MW (czas inwestycji około 15 lat) spowoduje ogromne straty: szacowana 
skala degradacji gleb – 30.000 ha gruntów, pompowanie wód podziemnych – 310 mln m3/rok, 
odpady pogórnicze  – 13 mld m3, emisje CO2 – 60 mln Mg/rok, SO2 – 180 tys. Mg/rok, NOx – 60 tys. 
Mg/rok, pyły – 7,2 tys. Mg/rok (wyliczenia autora per analogiam do Bełchatowa);

   przeciwko budowie nowego okręgu górniczo-energetycznego masowo protestują mieszkańcy 
regionu lubuskiego, a formalną uchwałę sprzeciwiającą się tej inwestycji podjął Sejmik woje-
wództwa dolnośląskiego;

   wskutek nieracjonalnej gospodarki złożem zasoby operatywne węgla kamiennego od 1990 do 
2010 roku zmniejszyły się czterokrotnie do niespełna 3 mld Mg; w 2030 wyniosą 0,39 mld Mg;

   wydobycie węgla kamiennego w 2050 roku może wynieść 28 mln Mg(131); 
   niska opłacalność podziemnego wydobycia węgla w Polsce i spadające ceny importowane-
go węgla ze wschodu, z Afryki Płd. i USA zagrażają w perspektywie kilku lat bytowi polskich 
kopalń;

   zgodnie z decyzją Rady Europejskiej nr 2010/787/UE wszystkie nierentowne kopalnie w UE mu-
szą zostać zlikwidowane przed dniem 31 grudnia 2018 roku;

   konieczność rozstania się z mitami o „czystym spalaniu węgla” i podziemnym deponowaniu 
dwutlenku węgla;  

   wypełnienie przez Polskę przepisów nowej dyrektywy 2010/75/WE zaostrzającej wymagania 
odnośnie do jakości powietrza i kontroli w tym zakresie będzie bardzo trudne wobec planów 
kontynuowania węglowej polityki energetycznej;

   narastająca świadomość ekologiczna społeczeństwa obywatelskiego w demokratycznym pań-
stwie nie zezwoli na dalsze tolerowanie zanieczyszczania powietrza, gleb i wód.

(129) J. Popczyk,  Energetyka rozproszona [50].
(130) W. Nikodem, Kryteria i procesy technologiczne czystej energetyki… [42].
(131) Z. Kasztelewicz, Blaski i cienie górnictwa węglowego… [26].
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Czy powyższe argumenty nie są wystarczające do zdefiniowania od nowa polityki energetycz-
nej Polski? Czy nie należałoby przyjąć programu zmian w horyzoncie do 2050 roku i w łączności 
z pozostałymi krajami UE? Już teraz powinna się rozpocząć seria publicznych debat z udziałem 
przedstawicieli rządu, organizacji pozarządowych i stronnictw politycznych. Debaty te – na wzór 
projektu Niskoemisyjna Polska 2050 rozpoczętego przez pozarządowe organizacje (Instytut na 
rzecz Ekorozwoju i Instytut Badań Strukturalnych) – powinny łączyć cele społeczne (miejsca pracy, 
ochrona zdrowia), gospodarcze, i środowiskowe(132). Energetyka jest tylko jednym z elementów 
takiej pełnej strategii. Rozważane  warianty mixu energetycznego muszą być poddane wszech-
stronnej analizie kosztów i korzyści(133) . 

Powszechnym argumentem za dominującą pozycją węgla w naszej energetyce jest bezpieczeń-

stwo energetyczne, rozumiane jako samowystarczalność kraju. A przecież w 2011 roku musie-
liśmy importować nieco ponad 1/3 zużytych nośników energii pierwotnej, w tym blisko 100% 
ropy naftowej(134) . Po lekturze niniejszego raportu Czytelnik ma prawo zadać pytanie: czy wobec 
spadającego krajowego wydobycia węgla kamiennego, niskiej rentowności tej działalności i wy-
sokich kosztów zewnętrznych powinniśmy restaurować energetykę węglową i wpadać w pułapkę 
rosnącego importu?   A może – śladem Wielkiej Brytanii lat siedemdziesiątych i Niemiec lat dzie-
więćdziesiątych XX wieku – Polska winna obrać kierunek na wykorzystywanie lokalnie dostęp-
nych źródeł energii odnawialnej i rozwijać energetykę rozproszoną, znacznie bezpieczniejszą niż 
gigantyczne obiekty?  Jak zatem zdefiniować kwestie bezpieczeństwa społeczno-gospodarczego 
rozumianego szerzej? Prof. Jan Popczyk znakomity uczony i praktyk (na początku transformacji 
ustrojowej Polski pierwszy prezes PSE)  wskazuje, że bezpieczeństwo energetyczne tak właśnie 
powinno być traktowane: 

… łącznie na wszystkich trzech rynkach końcowych paliw i energii (energia elektryczna, ciepło, 
transport) do 2020 roku, z perspektywą 2030 i 2050. Podstawą do stworzenia mapy drogowej 
powinno być zdefiniowanie polskiej doktryny bezpieczeństwa energetycznego, w tym techno-
logii pomostowych, rozwojowych i ubezpieczających(135). 

Próbę zdefiniowania tej kwestii podejmuje także prof. Zbigniew Karaczun(136), punktując najważ-
niejsze składniki bezpieczeństwa: ...nadrzędnym zadaniem państwa w  odniesieniu do sektora 
energetycznego powinno być zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa energetyczne-
go rozumianego jako:

  bezpieczeństwo dostaw – tj. zapewnienie ciągłości i jakości dostaw energii na poziomie wynikają-
cym z potrzeb społecznych i gospodarczych. Na poziomie krajowym oznacza to także ogranicze-
nie uzależnienia od importu surowców energetycznych;

   bezpieczeństwo ekonomiczne – tj. zapewnienie, że ceny energii nie będą tworzyły bariery dla rozwo-
ju gospodarczego i nie będą prowadziły do ubóstwa energetycznego;

(132) M. Bukowski, J. Gąska, A. Śniegocki, Między Północą a Południem… [8].
(133) Z. Karaczun, Polska  2050 – na węglowych rozstajach [24].
(134) Gospodarka paliwowo-energetyczna… [19]. 
(135) J. Popczyk,  Energetyka rozproszona [50].
(136) Z. Karaczun, Polska  2050 – na węglowych rozstajach [24]. 
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    bezpieczeństwo ekologiczne – tj. zapewnienie, że produkcja energii nie będzie powodowała nad-
miernego zanieczyszczenia środowiska i nieodwracalnych zmian (w tym wyczerpania zasobów).

Realność pójścia Polski drogą sformułowaną w dokumencie Energetyczna Mapa Drogowa 2050 
pokazują dwa ważne opracowania wykonane przez niezależne grupy ekspertów pod egidą In-
stytutu na rzecz Ekorozwoju: Alternatywna polityka energetyczna Polski do 2030 roku i  Instrumenty 
realizacji Alternatywnej polityki energetycznej Polski do 2030 roku. Autorzy Alternatywnej polityki 
energetycznej Polski wskazują, iż skuteczne jej wdrażanie musi  opierać się na bezpieczeństwie 
energetycznym, konkurencyjności, dbałości o zrównoważony rozwój i dbałości o społeczny i kul-
turowy wymiar energetyki. Kluczowym problemem jest wzrost efektywności systemu energe-
tycznego poprzez:

  zmniejszenie zużycia ciepła,
  wzrost wydajności energetycznej,
  poprawę sprawności wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej i cieplnej,
  sprawniejsze wykorzystanie energii przez odbiorców końcowych.

W dziedzinie energochłonności gospodarki polskiej nadal mamy bardzo dużo do zrobienia. We-
dług danych EUROSTAT za 2010 rok wytworzenie przez Polskę 1000 euro Produktu Krajowego 
Brutto wymagało zużycia 330,55 toe energii, podczas gdy w Republice Federalnej Niemiec wskaź-
nik ten wynosił 141,89 kg toe/1000 euro PKB. Od 2001 roku wskaźnik energochłonności naszej 
gospodarki obniżył się o 95 toe/1000 euro PKB. W tym tempie obecny poziom energochłonności 
gospodarki Niemiec osiągniemy za 20 lat. Realne obniżanie energochłonności naszej gospodarki 
w połączeniu ze wzrostem sprawności wytwarzania i dystrybucji to źródło najefektywniejszych 
transformacji w gospodarce, zmniejszenia zużycia paliw i energii, redukcji zanieczyszczeń.

Dzisiaj, to jest na początku 2013 roku, Polska stoi przed wyborem strategii energetycznej na 
dziesiątki lat. Mamy generalnie dwie drogi: kontynuować model węglowy z ogromną domina-
cją węgla w bilansie energetycznym, uzależniając się z biegiem lat coraz bardziej od importu 
węgla kamiennego, czy wybrać model  niskoemisyjnej gospodarki – proces kilkudziesięcio-
letniego odchodzenia od paliw węglowych w Polsce (przyjmując do wiadomości wyczerpywa-
nie się opłacalnych do eksploatacji złóż węgli). Wybór modelu węglowego to akceptacja złej 
jakości powietrza, wód, gleb, a wskutek tego rozległych skutków dla zdrowia ludzi. Na forum 
Unii Europejskiej wcześniej czy później znajdziemy się w ostrym konflikcie z wieloma krajami 
członkowskimi jako największy truciciel. Co stanie się z węglową energetyką w Polsce, jeśli UE 
postanowi wreszcie internalizować koszty zewnętrzne spalania paliw kopalnych, czyli włączać 
je do kosztów wytwarzania energii (jak  dzieje się w gospodarce odpadami), zamiast dokony-
wać skomplikowanych piruetów z cenami uprawnień do emisji? 

Wybór modelu dekarbonizacyjnego jest koniecznością wynikającą z rzetelnej wiedzy o stanie za-
sobów paliw stałych i kosztach udostępnienia nowych złóż. Czy w warunkach otwartego rynku 
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polski węgiel kamienny wydobywany po 2020 roku z głębokości ponad 1000 m będzie w stanie 
konkurować cenowo z węglem kamiennym eksploatowanym odkrywkowo na Wschodzie i w in-
nych częściach świata? Osobiście jestem przekonany, że już teraz rozpoczyna się trudny spraw-
dzian ekonomiczny dla kopalń Kompanii Węglowej S.A., największego przedsiębiorcy górniczego 
w Europie.
Korzyści z dekarbonizacji dla kraju i jego mieszkańców to przede wszystkim:

  poprawa jakości powietrza, wód powierzchniowych i podziemnych, gleb;
  poprawa stanu zdrowia  społeczeństwa;
   odzyskiwanie terenów zdewastowanych poprzez rekultywację na cele społeczno-gospodarcze;

intensywne rozwijanie technologii innowacyjnych dla energetyki rozproszonej i wykorzystującej 
OZE, rozwój rynku prosumentów(137), co sprzyjać będzie rozwojowi społeczeństwa obywatelskie-
go, nowe specjalności i nowe miejsca pracy generowane przez nowe technologie (w RFN w 2010 
roku było 370 000 miejsc pracy w energetyce rozproszonej i OZE(138)). 

(137) Definicja w przypisie 53.
(138) Z. Karaczun, Polska  2050 – na węglowych rozstajach [24].
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W toczącej się coraz donośniej debacie społecznej o kształcie strategii energetycznej 
Polski, o tym, czy  włączymy się do realizacji Europejskiej Mapy Drogowej 2050, nie 
może zabraknąć rzeczowego obrazu stanu posiadania podstawowych surowców 

istotnych dla aktualnego bilansu energetycznego, jakimi są węgiel brunatny i  węgiel ka-
mienny. Niniejsza publikacja jest drugim opracowaniem na ten temat (po publikacji Węgiel 
brunatny paliwem bez przyszłości), jakie w odstępie kilku zaledwie miesięcy zostaje oddane 
Czytelnikom do uważnej i krytycznej lektury. 

Trudno sobie wyobrazić debatę, budowanie strategii bez określenia podstaw, czyli chłod-
nej oceny zasobów węgla, dostępności, kosztów pozyskania w kraju i zagranicą. Nie można 
strategii energetycznej kraju budować na okres tylko 20 lat. To stanowczo zbyt krótko w po-
równaniu z okresem dekapitalizacji wielkich elektrowni budowanych za dziesiątki miliardów 
złotych. Nietrafione decyzje będą nieodwracalne. Jak można dokonywać wyboru dominu-
jącej technologii energetycznej, czyli kontynuować model węglowy, bez pełnej i wielokry-
terialnej analizy kosztów i korzyści, uwzględniającej koszty społeczne z tytułu szkodliwego 
oddziaływania? A jednak tak właśnie się dzieje –  członkowie rządu, osoby z tytułami nauko-
wymi z dziedziny ekonomii dokonują uproszczonych porównań i nie uwzględniają kosztów 
zewnętrznych. A pomysł budowy elektrowni jądrowej (czy nawet paru elektrowni jądrowych) 
w Polsce i kampania promująca ten rodzaj energetyki, bez biznesplanu, bez analizy kosztów 
i korzyści? Wreszcie „polskie złoto” – gaz z łupków. Zanim udokumentowano zasoby, już przy-
stąpiono do konstruowania ustaw podatkowych, które skutecznie zablokowały badania. Nie-
pokojący jest stan umysłów polityków mających ogromny wpływ na podejmowane projekty 
inwestycyjne w energetyce. 

Jak przekonać decydentów, że nie ma jednej czy dwóch technologii energetycznych, które 
zapewnią nam bezpieczeństwo energetyczne i czyste, przyjazne środowisko dla ludzi? Jak ich 
przekonać, że trzeba rozwijać działania zróżnicowane?  Wystarczy uważnie i bez tezy założonej 
z góry zbadać na przykład drogę energetyki niemieckiej  w ciągu ostatnich 20 lat, przeanalizo-
wać podstawy prawne jej transformacji, cele, jakie są postawione na kolejne 35 lat, i wreszcie 
koszty i korzyści takiego modelu.

Przedstawiony w  niniejszej publikacji obraz światowego handlu węglem, rosnącej podaży 
tego paliwa, pokazuje  poważne zagrożenie dla górnictwa węgla w  naszym kraju. Kolejne 
reformy od 1990 roku sprowadzały się do ogromnych dotacji publicznych. Od lat koszty wy-
dobycia rosły szybciej niż ceny na rynku europejskim. Osoby odpowiedzialne za ten sektor jak 
gdyby nie zauważyły, że Polska jest członkiem Unii Europejskiej ze wszystkimi prawami, ale 
i obowiązkami. Od 2011 roku  niedozwolona jest w UE pomoc publiczna dla kopalń węgla, 
a do końca 2018 roku muszą zostać zamknięte nierentowne zakłady górnicze. Wprowadza-
ne unijne regulacje prawne z  zakresu ograniczenia zanieczyszczeń, zwłaszcza toksycznych 
związków, np. dyrektywy CAFE, IED, czy ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, postawią 
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kraj, który ponad 90% energii elektrycznej i ponad 70% energii cieplnej wytwarza z węgla, 
w niezwykle trudnej sytuacji. Kontynuowanie  strategii „węglowej” w tym otoczeniu prawnym 
staje się niemożliwe.

Kontynuowanie modelu węglowej energetyki będzie także niemożliwe z powodu wyczerpywa-
nia się zagospodarowanych zasobów węgla brunatnego i węgla kamiennego.   Owszem, są duże 
zasoby węgla brunatnego w rejonie Gubina, Legnicy, lecz rozmiar dewastacji  środowiska w rejo-
nie odkrywkowych kopalni w Bełchatowie, Turowie, Koninie wywołuje słuszne i masowe protesty 
mieszkańców planowanego zagłębia górniczo-energetycznego. Nie tylko oni powinni protesto-
wać, gdyż emisje pyłów lotnych z metalami ciężkimi i gazów toksycznych dotykają znaczną część 
Polaków, a także po części mieszkańców krajów sąsiednich. Zasoby węgla kamiennego możliwe 
do wydobycia w miarę efektywnymi metodami też się kurczą i nawet najwięksi optymiści wśród 
ekspertów prognozują, że spadek wydobycia będzie się pogłębiał. W 2030 roku wydobycie będzie 
mniejsze niż konieczny import węgla, a w 2050 roku nie przekroczy 28 mln Mg. Czy na takich za-
sobach Polska będzie budować swoje bezpieczeństwo energetyczne?

Autor jest w  zupełności przekonany o  konieczności przyjęcia przez Polskę Europejskiej Mapy 
Drogowej 2050 i pilne rozpoczęcie publicznej i obywatelskiej debaty  energetycznej. W demo-
kratycznym państwie musimy merytorycznie przekonać polityków i wywrzeć presję na tyle silną, 
by zaczęto kreować strategie, których podmiotem jest człowiek, jego zdrowie i jego środowisko.                               
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W latach 1990-95 pełnił funkcję Głównego Geologa kraju. 
Był także pełnomocnikiem ministra Ministerstwie Środowiska, dyrekto-
rem departamentu i  wiceministrem odpowiedzialnym za gospodarkę 
zasobami naturalnymi i współpracę zagraniczną. Przygotowywał reformę 
polskiego przemysłu wydobycia węgla i restrukturyzację PGNiG oraz współ-
tworzył prawny i organizacyjny system zarządzania zasobami naturalnymi.
Był członkiem Zarządu Fundacji EkoFundusz odpowiedzialnym za przygoto-
wanie i  nadzór projektów inwestycyjnych w  zakresie inwestycji dotyczących 
ochrony powietrza i klimatu, odnawialnych źródła energii, gospodarki odpa-
dami. Jako szef zespołu specjalistów opracowywał na zlecenie OECD, Banku 
Światowego i Rządu Polskiego programy inwestycyjne w sektorze ochrony śro-
dowiska dla Kirgistanu i Ukrainy. 
Obecnie niezależny konsultant. Członek Komitetu Doradczego Centrum 
Zaawansowanych Technologii przy Polskich Sieciach Energetycznych SA.
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