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Państwo 
i społeczeństwo

Zasoby węgla kamiennego czynnikiem 
bezpieczeństwa energetycznego

Górnictwo – energetyka – stabilizacja

Węgiel kamienny od  dawna jest postrzegany jako kluczowy czynnik bez-
pieczeństwa energetycznego Polski. W kolejnych rządowych dokumentach 
określających politykę energetyczną kraju czytamy, że w Polsce nie ma wa-
runków do szybkiego zbudowania gospodarki niskoemisyjnej, funkcjonują-
cej bez węgla. Wyzwanie dla bezpieczeństwa energetycznego Polski stanowi  
rysujący się coraz wyraźniej kontrast między rangą węgla w krajowej energetyce  
oraz planami UE w zakresie polityki klimatycznej, ukierunkowanej na de-
karbonizację rynku energii. Komisja Europejska dopuszcza dalsze stosowanie 
węgla kamiennego w energetyce i przemyśle, jednak pod warunkiem unowo-
cześnienia bloków węglowych, tak aby spełniały one unijne normy środowi-
skowe. W Polsce oznacza to konieczność przeznaczenia na ten cel ogromnych 
nakładów inwestycyjnych. Modernizacja energetyki węglowej jest jednak 
niezbędna, zarówno z powodu nieuniknionego w przypadku starych bloków 
węglowych wzrostu kosztów zakupu uprawnień do  emisji CO2, a  przede 
wszystkim z  uwagi na  to, że  elektrownie i  elektrociepłownie nadmiernie  
zanieczyszczające środowisko będą musiały zostać po prostu wyłączone.



Nr 3/maj-czerwiec/2016 95 

Zasoby węgla kamiennego czynnikiem 
bezpieczeństwa energetycznego

Bezpieczeństwo energetyczne Polski   państwo i społeczeństwo

PAWEŁ WIECZOREK

Posiadane przez Polskę zasoby węgla ka-
miennego znacząco determinują struktu-
rę polskiego sektora energetycznego1 i są 
postrzegane jako jeden z najważniejszych 
wyznaczników bezpieczeństwa energe-
tycznego Polski oraz gwarant wysokiego 
stopnia niezależności kraju pod względem 
zaopatrzenia w nośniki energii2. Również 
w projekcie rządowej „Polityki energe-
tycznej Polski do 2050 r.”3 założono, że 
we wskazanym okresie węgiel kamienny 
– mimo iż silnie zanieczyszcza atmosferę 
produktami spalania – pozostanie głów-
nym paliwem dla elektroenergetyki i cie-
płownictwa. W opinii części środowiska 
związanego z energetyką, dokument ten 
trzyma się jednak zbyt mocno utartych 
schematów myślenia o energetyce i w 
niewystarczającym stopniu uwzględnia 
tendencje rozwoju technologii energe-
tycznych, zobowiązania podjęte przez 
Polskę w ramach polityki klimatycznej 
Unii Europejskiej, a także uwarunkowa-
nia ekonomiczne, w jakich obecnie działa 
zarówno górnictwo węgla kamiennego, jak 

i sektor energetyczny4. Na tym tle formu-
łowane są wątpliwości, czy proponowane 
w dokumencie rozwiązania i scenariusze 
działań będą tworzyły odpowiednie wa-
runki do zapewnienia szeroko rozumiane-
go bezpieczeństwa energetycznego Polski, 
obejmującego trzy wzajemnie powiązane 
aspekty, a mianowicie:
• bezpieczeństwo dostaw, oznaczają-

ce zapewnienie ciągłości zaopatrzenia 
w energię zgodnie z potrzebami rynku; 
w wymiarze krajowym oznacza to także 
ograniczenie uzależnienia od importu 
surowców energetycznych;

• bezpieczeństwo ekonomiczne, oznacza-
jące utrzymanie cen energii na poziomie, 
który nie będzie hamował rozwoju go-
spodarczego Polski oraz nie doprowadzi 
do poszerzenia kręgu ubóstwa energe-
tycznego;

• bezpieczeństwo ekologiczne, oznacza-
jące ochronę środowiska naturalnego 
przed negatywnymi skutkami procesu 
wytwarzania energii elektrycznej i ciepła 
oraz zapobieganie szybkiemu wyczerpy-
waniu zasobów surowcowych wskutek 
nieracjonalnego ich wykorzystywania5.

1	 Wyrazem	 tego	 jest	 dominujący	 udział	 węgla	 kamiennego	 w	 strukturze	 zużycia	 paliw	 podstawowych	
w	elektroenergetyce	zawodowej.	Zgodnie	z	danymi	Agencji	Rynku	Energii	S.A.	(ARE),	udział	ten	w	2015	r.	
wynosił	55,0%.	Pozycję	węgla	w	ogóle,	a	węgla	kamiennego	w	szczególności,	jako	podstawowego	w	Pol-
sce	surowca	do	produkcji	energii	elektrycznej	wzmacnia	brak	na	obszarze	kraju	znaczących	zasobów	gazu	
ziemnego,	a	zwłaszcza	ropy	naftowej.	Por.	Informacja statystyczna o energii elektrycznej, ARE S.A., gru-
dzień	2015,	s.	16.

2	 W	2014	r.	Polska,	głównie	za	sprawą	posiadanych	zasobów	węgla	kamiennego,	zajmowała	czwarte	miej-
sce	wśród	państw	UE	pod	względem	samowystarczalności	energetycznej.	Baza	danych	Eurostat,	tabela	
tsdcc310.

3	 Wspomniany	dokument,	skierowany	w	połowie	2015	r.	do	konsultacji	publicznych,	ma	zastąpić	Politykę 
energetyczną Polski do 2030 r.,	przyjętą	przez	Radę	Ministrów	10.11.2009	r.

4 M.	Nowicki:	Dylematy polskiej energetyki,	 Centrum	Stosunków	Międzynarodowych,	 „Analiza”	 nr	 01/2016,	 s.	 3.	 
Energia dla modernizacji Polski,	Fundacja	DemosEuropa,	Centrum	Strategii	Europejskiej,	Warszawa,	luty	2016	r.,	s.	2.

5	 Z.	Karaczun:	Polska 2050 – na węglowych rozstajach, Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, 
	 http://np2050.pl/files/publikacje/1/paper1-wegiel.pdf
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Celem niniejszego artykułu jest próba 
określenia perspektywicznej roli węgla ka-
miennego jako czynnika bezpieczeństwa 
energetycznego Polski, ze wskazaniem naj-
ważniejszych w tym względzie uwarun-
kowań rynkowych, ekonomiczno-finan-
sowych, prawnych oraz technologicznych. 
W ramach tak zakreślonej tematyki będę 
poszukiwał odpowiedzi na następujące 
pytania szczegółowe:
• jak dużymi zasobami węgla kamiennego, 

które można wydobyć w sposób opła-
calny, bezpieczny dla górników oraz nie-
nadwyrężający środowiska naturalnego, 
Polska obecnie dysponuje i będzie dys-
ponować w perspektywie najbliższych 
trzydziestu lat;

• w jakim stopniu oferta rynkowa polskich 
kopalni węgla kamiennego odpowiada 
na zapotrzebowanie na węgiel ze strony 
przedsiębiorców oraz odbiorców indy-
widualnych;

• jakie czynniki spowodowały, że górnic-
two węgla kamiennego znalazło się na 
krawędzi upadłości; 

• w jakim zakresie rozwój czystych tech-
nologii węglowych może złagodzić dyle-
maty związane z odmienną optyką poli-
tyki energetycznej Polski, eksponującej 
znaczenie węgla kamiennego, oraz po-
lityki klimatyczno-energetycznej UE, 
promującej dekarbonizację europejskiej 
gospodarki.

Poza obszarem rozważań pozostawio-
no rolę, jaką w zakresie bezpieczeństwa 
energetycznego Polski odgrywają krajowe 
zasoby węgla brunatnego6. Może to wyda-
wać się zabiegiem cokolwiek sztucznym, 
niemniej jednak za odrębnym traktowa-
niem węgla kamiennego i brunatnego prze-
mawia chociażby fakt, że węgiel kamienny 
dostarczają kopalnie głębinowe, zaś węgiel 
brunatny kopalnie odkrywkowe. W ślad 
za tym idzie wiele różnic w problemach, 
z którymi borykają się te dwa działy gór-
nictwa węglowego. Elementem odróżnia-
jącym jest także wielkość zasobów węgla 
kamiennego i brunatnego7 oraz uwarunko-
wania rynkowe, w tym zapotrzebowanie 
energetyki na te paliwa. W artykule pomi-
nięto również kwestię wpływu wykorzy-
stywania dużych ilości węgla kamienne-
go przez energetykę i przemysł na kształt 
polityki surowcowej Polski. Inną sprawą 
jest, że dotychczas nie opracowano od-
powiedniego dokumentu programowego, 
który w sposób kompleksowy określałby 
zamierzenia rządu w tym zakresie. Może 
to utrudnić ochronę krajowych zasobów 
węgla oraz zapewnienie zrównoważonej 
i racjonalnej ich eksploatacji8. 

Krajowe zasoby 
węgla kamiennego
Precyzyjne określenie wielkości zasobów 
węgla kamiennego, którymi dysponuje 

6 W	2015	r.	udział	tego	węgla	w	strukturze	paliw	podstawowych	w	elektroenergetyce	zawodowej	wynosił	34,6%,	
a	więc	był	znaczący,	chociaż	niższy	o	ok.	20	punktów	procentowych	od	analogicznego	udziału	węgla	kamiennego.

7	 Zgodnie	z	szacunkami	Państwowego	Instytutu	Geologicznego,	udokumentowane	zasoby	bilansowe	węgla	
brunatnego	w	Polsce	w	2014	r.	wynosiły	23,5	mld	ton,	zasoby	bilansowe	zagospodarowane	–	1,48	mld	ton,	
zaś	zasoby	przemysłowe	–	1,18	mld	ton.

8	 J.	Hausner	(red.):	Polityka surowcowa Polski. Rzecz o tym, czego nie ma, a jest bardzo potrzebne, Funda-
cja	Gospodarki	i	Administracji	Publicznej,	Kraków	2015,	s.	5-6	i	nast.
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Polska nie jest wcale sprawą łatwą. W tym 
kontekście istotne znaczenie ma popraw-
ne wyznaczenie granicznych wartości pa-
rametrów definiujących złoża węgla ka-
miennego9, co w konsekwencji prowadzi 
do rozstrzygnięcia, które z zasobów węgla 
mogą być uznane za możliwe do zagospo-
darowania, a z których należy definitywnie 
zrezygnować. Rzecz w tym, że wspomnia-
ne parametry ulegają co pewien czas zmia-
nom ze względów technologicznych, eko-
nomicznych, a także z powodu rosnących 
wymagań ochrony środowiska, skompliko-
wanej budowy geologicznej czy wreszcie 
z uwagi na stosunek społeczności lokalnej 
do inwestycji udostępniających złoża.

Udokumentowane zasoby bilansowe 
złóż węgla kamiennego w Polsce, według 
stanu na koniec 2014 r., wynosiły około 
52 mld ton, zasoby bilansowe w polach 
zagospodarowanych – 20,3 mld ton, zasoby 
przemysłowe – 6,02 mld ton, natomiast 
zasoby operatywne w złożach zakładów 

czynnych, czyli takie, które faktycznie da 
się wydobyć – 3,39 mld ton10. Z obliczeń 
katowickiego Oddziału Agencji Rozwoju 
Przemysłu S.A. (ARP), który monitoruje 
sytuację w górnictwie węgla kamienne-
go, wynika, że zasoby przemysłowe węgla 
kamiennego – przy obecnej wielkości wy-
dobycia i bez prowadzenia prac udostęp-
niających – wystarczą na 45 lat, natomiast 
zasoby operatywne na poziomach wydo-
bywczych czynnych lub znajdujących się 
w budowie wyczerpią się po 34 latach11.

W ocenie ekspertów Państwowego 
Instytutu Geologicznego, możliwości po-
zyskania w Polsce nowych zasobów węgla 
kamiennego są w sumie niewielkie12, cho-
ciaż pojawiają się także głosy, że już odkry-
te, niezagospodarowane zasoby bilansowe 
węgla kamiennego w ilości 25 mld ton sta-
nowią z punktu widzenia bezpieczeństwa 
energetycznego dostateczną rezerwę na 
przyszłość13. W tym kontekście warto przy-
pomnieć opinię Najwyższej Izby Kontroli 

9	 W	przypadku	węgla	kamiennego	stosowane	są	trzy	kryteria:	a)	maksymalna	głębokość	dokumentowania	
–	1250	m;	b)	minimalna	miąższość	węgla	kamiennego	w	pokładzie	wraz	z	przerostami	–	0,6	m;	c)	mini-
malna	średnia	ważona	wartość	opałowa	węgla	kamiennego	w	pokładzie	wraz	z	przerostami	–	15	MJ/kg.	
Pokłady	lub	fragmenty	złoża	niespełniające	granicznych	wartości	parametrów	definiuje	się	jako	pozabi-
lansowe.	Rozporządzenie	Ministra	Środowiska	z	dnia	1.07.2015	r.	w	sprawie	dokumentacji	geologicznej	
złoża	kopaliny,	z	wyłączeniem	złoża	węglowodorów	(Dz.U.	poz.	987).

10 Górnictwo węgla kamiennego w Polsce. Wyniki za okres I-IX 2015 r.,	ARP	S.A.	Oddział	Katowice,	prezen-
tacja	z	3.11.2015	r.,	s.	2.	Przez	pojęcie	„udokumentowanych	zasobów	bilansowych”	rozumie	się	zasoby	
spełniające	graniczne	wartości	 parametrów	definiujących	 złoże.	 „Zasoby	 zagospodarowane”	 stanowią	
część	zasobów	udokumentowanych	(w	grudniu	2014	r.	ok.	38%),	które	kopalnie	uwzględniły	w	planach	
dotyczących	eksploatacji	złoża.	Z	kolei	„zasoby	przemysłowe”	stanowią	część	zasobów	zagospodarowa-
nych	(w	grudniu	2014	r.	ok.	30%),	które	mogą	być	przedmiotem	uzasadnionej	technicznie	i	ekonomicznie	
eksploatacji	zgodnie	z	wymaganiami	ochrony	środowiska.	Najmniejszy	podzbiór	stanowią	„zasoby	opera-
tywne”,	które	odpowiadają	zasobom	przemysłowym	pomniejszonym	o	straty	powstające	podczas	eksplo-
atacji	pokładów	węgla.

11 Jw., s. 3.
12 Problem	ilu	struje	wskaźnik	potencjału	rezerw	zasobowych	złóż	niezagospodarowanych,	który	dla	Górnoślą-

skiego	Zagłębia	Węglowego	wynosi	zaledwie	13,66%,	zaś	dla	Lubelskiego	Zagłębia	Węglowego	35,86%.	
Dla	przedziału	10-20%	potencjał	rezerw	określa	się	jako	bardzo	mały,	zaś	dla	przedziału	30-40%	jako	mały.

13	 Wypowiedź	H.	Paszczy,	dyrektora	oddziału	ARP	S.A.	w	Katowicach,	dla	portalu	<www.infrastruktury.pl>,	
dostęp	od	25.02.2016	r.
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z 2011 r., że zagospodarowywanie złóż le-
żących na głębokości poniżej 1000 m jest 
niecelowe z powodu wysokich nakładów 
inwestycyjnych, wzrastającego za grożenia 
metanowego i pożarowego, ryzyka tąp-
nięć, a także niekorzyst nych warunków 
osłabiających percepcję oraz koncentrację 
pracowników, co w konsekwencji obni-
ża ich wydajność14. Wyczerpywanie się 
płycej położonych złóż węgla powoduje 
jednak, że ta, słuszna skądinąd reguła nie 
może być w polskich warunkach ściśle 
przestrzegana15.

Zasoby bilansowe stanowią jedynie czy-
sto „księgowy” rejestr złóż węgla kamien-
nego spełniających założone parametry. 
W praktyce kopalnie są w stanie dostar-
czyć na powierzchnię w sposób opłacalny 
tylko niewielką część węgla tworzącego 
te zasoby. Co gorsza, zasoby przemysło-
we kurczą się bardzo szybko – ich uby-
tek wyniósł w latach 1990–2014 w sumie 
13,1 mld ton16, w konsekwencji czego po-
zostająca do dyspozycji ilość węgla stanowi 
obecnie (tj. na koniec 2014 r.) mniej niż 
1/5 zasobów bilansowych w złożach za-
gospodarowanych.

Główną przyczyną wysokich strat wę gla  
podczas eksploatacji złóż jest powszech-
ne stosowanie tak zwanego systemu 

ścianowego, który wymaga, aby pokłady 
węgla spełniały ściśle określone warunki 
w zakresie długości, wysokości, miąższości 
oraz regularności. Oznacza to konieczność 
rezygnacji z wydobywania węgla znajdują-
cego się w pokładach cienkich, nachylonych 
pod nieodpowiednim kątem, o małej miąż-
szości oraz nieciągłych. Wykorzystywanie 
w kopalniach systemu ścianowego wyni-
ka z dążenia do rentownego wydobycia 
jak największej ilości węgla bez zwraca-
nia szczególnej uwagi na ochronę zaso-
bów tego surowca. System ścianowy ma 
swoje ewidentne zalety (duża produkcja, 
względnie bezpieczne warunki pracy), ale 
jednocześnie poważne wady (gene rowanie 
wysokich strat w zasobach)17.

Taki system eksploatacji złóż węgla ka-
miennego nosi cechy gospodarki rabunko-
wej, bowiem faktyczne wydobycie ogra-
nicza się do relatywnie niewielkiej części 
teoretycznie dostępnych zasobów, zaś po-
zostały węgiel tracony jest bezpowrotnie18. 
Pozostaje to w sprzeczności z mocno obec-
nie akcentowaną zasadą zrównoważone-
go rozwoju, której podporządkować się 
powinno także górnictwo19. Przed dyle-
matem, czy maksymalizować wydobycie 
węgla, godząc się na wysokie straty w jego 
zasobach, czy uchronić część złóż dla 

14 Informacja o wynikach kontroli bezpieczeństwa zaopatrzenia Polski w węgiel kamienny (ze złóż krajowych), 
Najwyższa	Izba	Kontroli,	Warszawa	2011,	s.	35.

15	 W	latach	1989–2011	średnia	głębokość,	z	której	wydobywany	jest	węgiel	kamienny	w	Polsce	zwiększyła	
się	o	195	m	i	obecnie	wynosi	ok.	750	m.	Por.	J.	Dubieniecki,	M.	Turek:	Szanse i zagrożenia rozwoju górnic-
twa węgla kamiennego w Polsce,	„Wiadomości	Górnicze”	nr	11/2012,	s.	628.	Najgłębszą	kopalnią	w	Pol-
sce	jest	KWK	Budryk	w	Ormontowicach	na	Śląsku,	której	wyrobiska	sięgają	aż	1290	m	w	głąb	ziemi,	przy	
czym	całkowita	głębokość	szybu	wynosi	1320	m.

16	 M.	Wilczyński:	Węgiel już po zmierzchu,	European	Climate	Foundation,	listopad	2015	r.,	s.	27.
17 Informacja o wynikach kontroli…,	op.cit.,	s.	12,	52	i	in.
18	 Tamże,	s.	7	i	48.
19	 J.	Dubieniecki,	M.	Turek:	Szanse i zagrożenia…,	op.cit.,	s.	631.
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przyszłych pokoleń, które będą miały do 
dyspozycji niedostępne w tej chwili tech-
nologie korzystania z zasobów (np. pod-
ziemnego zgazowania węgla), stanęły już 
wcześniej niektóre państwa UE, zwłaszcza 
Niemcy i Wielka Brytania. Ostatecznie 
obydwa kraje zdecydowały się na całkowi-
te zamknięcie kopalni węgla kamiennego, 
przy jednoczesnej rozbudowie odnawial-
nych źródeł energii (OZE).

Możliwości sprzedaży  
polskiego węgla kamiennego
Polska gospodarka z dekady na dekadę 
zużywa coraz mniej węgla kamiennego. 
W 1990 r., a więc na początku okresu trans-
formacji, potrzebnych było około 120 mln 
ton, natomiast obecnie już niemal o po-
łowę mniej – 62 mln ton w 2014 r. oraz 
64,5 mln ton w 2015 r. (dane ARP S.A.). 

Do tak dużego spadku popytu na węgiel 
kamienny przyczyniło się kilka różnych 
czynników, w tym:
• wyraźny wzrost udziału branż energo-

oszczędnych, a także sektora usługowe-
go (zużywającego relatywnie niewielkie 
ilości energii) w strukturze polskiej go-
spodarki, będący następstwem procesów 
restrukturyzacyjnych, jakie dokonały 
się po 1989 r.;

• działania przedsiębiorców mające na celu 
poprawę konkurencyjności kosztowej, 
obejmujące między innymi racjonalizację 
zapotrzebowania na energię elektryczną 
i ciepło, prowadzące w konsekwencji 
do spadku zużycia energii na jednostkę 
produkcji;

• pojawienie się w efekcie postępu tech-
nicznego nowych generacji energoosz-
czędnych technologii, maszyn i urzą-
dzeń;

• zaostrzenie unijnych wymogów ochro-
ny środowiska, w tym zwłaszcza doty-
czących czystości atmosfery, w następ-
stwie czego część odbiorców przemy-
słowych – nie chcąc ponosić dużych 
kosztów związanych z instalowaniem 
urządzeń ochronnych (do oczyszczania 
spalin) oraz zagospodarowywaniem po-
piołów – zrezygnowała z węgla na rzecz 
nośników energii o niższej emisyjności, 
w tym gazu ziemnego, a zwłaszcza OZE.
Dokonujące się w Polsce po 1989 r. 

przemiany strukturalne na poziomie 
makro- i mikroekonomicznym, skutku-
jące między innymi zmniejszeniem zu-
życia energii na jednostkę wytwarzane-
go PKB czy też na jednostkę produkcji, 
przyczyniły się do istotnego obniżenia 
energochłonności polskiej gospodarki. 
Skalę zmian w tym zakresie ilustruje wy-
korzystywany przez Eurostat wskaźnik 
pokazujący ilość kilogramów tak zwane-
go równoważnika energetycznego ropy 
naftowej (ang. tonne of oil equivalent 
– toe) niezbędnych do wytworzenie PKB 
o wartości 1000 euro. Mierzona w ten 
sposób energochłonność zmniejszyła 
się z 346,0 toe w 2003 r. do 233,6 toe 
w 2014 r., to jest o 33%20. Mimo jednak 
tak dużej poprawy, średni wskaźnik dla 
28 państw UE, wynoszący w 2014 r. 
122,0 kg toe, nadal jest niższy – niemal 
dwukrotnie – niż w Polsce. Oznacza to, że 

20	 Baza	danych	Eurostat,	tablica	tsdec360.
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działania na rzecz zmniejszenia energo-
chłonności muszą być kontynuowane, co 
zresztą przewiduje projekt „Polityki ener-
getycznej Polski do 2050 roku”21. Dzięki 
malejącej energochłonności polskiej go-
spodarki, wzrost PKB przynosi mniej niż 
proporcjonalny przyrost zużycia energii 
elektrycznej niezbędnej do wytworze-
nia jednostki produktu. W sytuacji gdy 
w Polsce podstawowym nośnikiem energii 
cały czas pozostaje węgiel, musi to po-
wodować spadek ilości węgla kamienne-
go, która jest niezbędna do wytworzenia 
jednostki PKB, nawet wówczas, gdy pol-
ska gospodarka szybko rośnie i wykazuje 
zwiększone zapotrzebowanie na energię.

Ważnym elementem sprzyjającym ob-
niżeniu energochłonności polskiej gospo-
darki jest modernizacja sektora energety-
ki, który pozostaje największym odbiorcą 
wydobywanego w Polsce węgla kamien-
nego i gdzie w 2015 r. trafiło w sumie 
36,6 mln ton tego surowca22. W ramach 
wspomnianego procesu następuje stop-
niowe wycofywanie najstarszych bloków 
węglowych, o niskiej sprawności energe-
tycznej netto na poziomie 32-34%, cha-
rakteryzujących się dużym jednostkowym 
zużyciem węgla. W to miejsce wprowadzo-
ne są nowoczesne bloki o sprawności netto 
wynoszącej co najmniej 46%, zużywające 

na jednostkę wytworzonej energii mniej 
węgla23. Malejące potrzeby Polski w zakre-
sie węgla kamiennego związane są także ze 
spadającym zapotrzebowaniem na energię 
cieplną przedsiębiorców oraz odbiorców 
indywidualnych. Przyczynia się do tego sto-
sowanie nowoczesnych technologii i mate-
riałów budowlanych, które ograniczają ilość 
ciepła uciekającego z wnętrza budynków, 
hal przemysłowych oraz różnego rodzaju 
innych obiektów gospodarczych, a także 
szeroko zakrojona akcja termomoderniza-
cji starych budynków mieszkalnych i pu-
blicznych.

Czynnikiem, który utrudnia znalezienie 
odbiorców na wydobywany w Polsce wę-
giel kamienny jest coraz bardziej widocz-
ne rozmijanie się oferty polskich kopalni 
z potrzebami rynku wewnętrznego pod 
względem asortymentu węgla, jego jakości 
i ceny. Odbiorcy poszukują przede wszyst-
kim węgla o wysokiej wartości opałowej 
oraz z niewielką ilością zanieczyszczeń, 
którego wydobycie w Polsce jest drogie 
oraz zbyt małe w stosunku do potrzeb. 
Natomiast polskie kopalnie są w stanie 
dostarczyć węgiel o stosunkowo niskiej 
kaloryczności, za to z dużą zawartością 
związków siarki oraz popiołu w spalinach, 
na który popyt stopniowo maleje, zwłasz-
cza wobec możliwości zakupu tańszego 

21	 	Zgodnie	z	prognozami	byłego	Ministerstwa	Gospodarki,	energochłonność	polskiej	gospodarki	w	zakresie	
energii	finalnej	powinna	w	2050	r.	osiągnąć	poziom	17	GWh	na	1	mln	zł	wytworzonego	PKB.	W	stosunku	
do	2015	r.,	kiedy	wspomniany	wskaźnik	wynosił	41	GWh/mln	zł,	oznaczać	to	będzie	blisko	dwuipółkrotny	
spadek.	Wnioski z analiz prognostycznych na potrzeby „Polityki energetycznej Polski do 2050 roku”, Mini-
sterstwo	Gospodarki,	Warszawa,	czerwiec	2015	r.,	s.	9.

22	 	Pozostałą	część	węgla	kamiennego	sprzedanego	w	2015	r.	na	rynku	krajowym	kupiły	koksownie	(10,7	mln	
ton),	ciepłownie	(4,3	mln	ton)	oraz	odbiorcy	indywidualni	(11,5	mln	ton).

23	 	Przykładem	mogą	być	budowane	obecnie	nowe	bloki	w	elektrowniach	Opole,	Kozienice	II	i	Jaworzno	III.	
Por.	Z.	Kasztelewicz,	M.	Patyk:	Nowoczesne i sprawne elektrownie węglowe strategicznym wyzwaniem 
dla Polski,	„Polityka	Energetyczna”,	tom	18,	z.	4/2015,	s.	53-54.
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i lepszego jakościowo węgla z importu24. 
Niedostosowanie oferty polskich kopalni 
w stosunku do oczekiwań rynku jest także 
widoczne w przypadku węgla koksowego 
wsadowego typu „hard”, którego produk-
cja w Polsce nie pokrywa potrzeb krajo-
wych koksowni, co skutkuje jego importem 
z Czech i spoza Europy. Podobnie rzecz się 
ma z węglami ekologicznymi, poszukiwa-
nymi przez odbiorców indywidualnych25.

Na niewystarczającą atrakcyjność oferty 
polskich kopalni węgla kamiennego w kon-
tekście zapotrzebowania krajowego na taki 
węgiel może, z jednej strony, wskazywać 
duży import węgla kamiennego, okresowo 
sięgający 10-15 mln ton, z drugiej zaś stro-
ny, stosunkowo skromny eksport węgla ka-
miennego, incydentalnie tylko przekracza-
jący w minionych kilku latach 10 mln ton, 
który dawnej stanowił jedną z polskich spe-
cjalności na rynkach światowych. 

Barierą utrudniającą znaczący wzrost 
eksportu polskiego węgla kamiennego 
– w sytuacji, gdy na rynkach światowych 
występuje duża nadpodaż taniego węgla 
dobrej klasy – stanowi jego mało konku-
rencyjna cena i słaba jakość. Węgiel z Polski 
trafia głównie do krajów znajdujących się 
w zasięgu tak zwanej renty geograficznej 
polskiego górnictwa, a więc krajów, do 

których węgiel można dowieźć relatywnie 
tanim transportem kolejowym (Niemcy, 
Czechy, Austria, Węgry, północne Włochy). 
W obecnych realiach rynku światowego 
czynnik ten prawdopodobnie jednak stra-
cił na znaczeniu i nie ułatwia już polskiego 
eksportu węgla kamiennego w takim stop-
niu, jak dawniej26. Ponadto pod dużym zna-
kiem zapytania stoją możliwości sprzedaży 
dużej ilości polskiego węgla kamiennego 
w Niemczech, które odchodzą od ener-
getyki węglowej na rzecz rozwoju OZE 
i w związku z tym zdecydowały o zamknię-
ciu do 2018 r. wszystkich kopalni węgla 
kamiennego. Może to oznaczać szybki ko-
niec ważnego dla polskiego węgla rynku 
zbytu, ale rację mogą mieć też ci eksperci, 
którzy widzą w planach wygaszania górnic-
twa głębinowego w Niemczech szansę na, 
przynajmniej czasowe, zwiększenie eks-
portu węgla do tego kraju27.

W 2015 r. sprzedaż polskiego węgla ka-
miennego w stosunku do roku poprzednie-
go wzrosła o około 3,3 mln ton, to jest do 
73,6 mln ton. Fakt ten trudno jednak uznać 
za przejaw poprawy konkurencyjności kra-
jowego węgla, bowiem zwiększona sprze-
daż była efektem głównie upłynniania po 
bardzo niskich cenach zapasów węgla zgro-
madzonych w składach przykopalnianych, 

24	 W	tym	kontekście	warto	przypomnieć	ostry	sprzeciw	polskich	kopalni	wobec	 importu	węgla	z	kierun-
ków	wschodnich	(Rosja,	Ukraina,	Litwa,	Kazachstan),	chętnie	kupowanego	w	rejonach	Polski	wschodniej	
i	północno-wschodniej.	O	ile	w	zakresie	wartości	opałowej	między	węglem	polskim	i	wschodnim	nie	ma	
aż	tak	dużej	różnicy	(obydwa	mieszczą	się	w	przedziale	21-25	GJ/t),	o	tyle	węgiel	wschodni	odznacza	się	
mniejszym	zasiarczeniem	(0,17-0,5%	wobec	0,5-0,8%	w	przypadku	węgla	polskiego)	oraz	niższą	zawarto-
ścią	popiołu	w	spalinach	(9-15%	wobec	17-24%	w	przypadku	węgla	krajowego).	Ponadto	dobrej	jakości	
węgiel	ze	Wschodu	jest	o	ok.	10%	tańszy	od	gorszego	jakościowo	węgla	polskiego.

25	 J.	 Korski:	Polskie górnictwo węglowe 2015 – wprowadzenie do dyskusji,	 Bractwo	Gwarków	Związku	 
Górnośląskiego,	11.03.2015	r.,	s.	15,	19	i	34.

26	 Tamże,	s.	41.
27	 Zob.	wypowiedź	J.	Podsiadły,	prezesa	Węglokoksu	S.A.,	dla	portalu	górniczego,	<www.nettg.pl>,	dostęp	 

od	2.10.2013	r.



102 KONTROLA PAŃSTWOWA

państwo i społeczeństwo   Paweł Wieczorek

a także interwencyjnych zakupów węgla 
przez Agencję Rezerw Materiałowych. 
Pojawienie się na rynku sporej ilości bardzo 
taniego węgla ze składów przyczyniło się 
do spadku w 2015 r. importu węgla, w kon-
sekwencji czego Polska po raz pierwszy od 
kilku lat odnotowała w tym segmencie han-
dlu zagranicznego dodatnie saldo obrotów.

Polityka  
klimatyczno-energetyczna UE
Od dziesięciu lat w Unii Europejskiej po-
jawiają się dokumenty sygnalizujące ko-
nieczność odejścia od węgla w energetyce 
i przemyśle oraz rozwoju gospodarki nisko-
emisyjnej. W tym kontekście wskazuje się 
zwłaszcza na pierwszoplanowe znaczenie 
zmniejszenia emisji CO2, poprawy efek-
tywności energetycznej oraz zwiększenia 
udziału OZE w zużyciu energii ogółem. 
Polityka klimatyczno-energetyczna została 
zapoczątkowana przyjęciem w czerwcu 
2009 r. tak zwanego pierwszego pakietu 
klimatyczno-energetycznego, którego osią 
przewodnią była nakreślona w perspekty-
wie 2020 r. formuła 3x20%28.

Głównym instrumentem, który ma 
sprzyjać realizacji wspomnianych celów 

jest wspólnotowy system handlu upraw-
nieniami do emisji CO2 (ang. Emissions 
Trading System – ETS), w ramach które-
go instalacje zanieczyszczające atmosferę 
mogą emitować dwutlenek węgla jedynie 
w ramach limitów przyznanych indywidu-
alnie każdej z tych instalacji29. Do 2013 r. 
uprawnienia do emisji CO2 przydzielane 
były bezpłatnie, następnie ilość darmo-
wych uprawnień zaczęła być ogranicza-
na, przy rosnącej roli systemu aukcyjne-
go, który od 2020 r. ma się stać wyłącz-
nym źródłem pozyskiwania uprawnień. 
Niektóre kraje, w tym Polska, wynegocjo-
wały możliwość czasowego przekazywania 
energetyce określonej puli dodatkowych 
darmowych uprawnień. Jeśli zakłady tru-
jące atmosferę chcą ograniczyć wydatki na 
zakup uprawnień do emisji CO2 na giełdzie, 
muszą zmodernizować używane techno-
logie. Cena tych uprawnień na Towarowej 
Giełdzie Energii w Warszawie jest co praw-
da obecnie niska (nie przekracza 10 euro 
za 1 tonę emisji CO2), ale w przyszłości 
mogą one radykalnie podrożeć nawet do 
56 euro w 2030 r., przy średniej cenie 
uprawnienia w latach 2012–2030 na po-
ziomie 30,8 euro30.

28	 Chodzi	 o	 redukcję	o	20%	emisji	 gazów	cieplarnianych	w	stosunku	do	poziomu	 z	1990	 r.,	 zwiększenie	
o	20%	udziału	energii	odnawialnej	w	finalnej	konsumpcji	energii	oraz	poprawę	o	20%	efektywności	ener-
getycznej	w	stosunku	do	prognoz	na	2020	r.	(wszystko	w	ujęciu	globalnym,	w	wymiarze	całej	UE).

29	 Do	wspomnianych	instalacji	zalicza	się	przede	wszystkim	elektrownie,	elektrociepłownie,	a	także	huty,	
cementownie,	zakłady	chemiczne,	papiernie	oraz	inne	zakłady	przemysłowe,	w	których	ma	miejsce	spa-
lanie	węgla,	a	od	niedawna	w	ramach	ETS	uwzględnia	się	także	operatorów	statków	powietrznych.	Sys-
temem	ETS	w	skali	UE	objętych	jest	ponad	11	tys.	różnego	rodzaju	instalacji	w	31	krajach.	W	Polsce	
działają	174	takie	instalacje	związane	z	wytwarzaniem	energii	elektrycznej	oraz	776	instalacji	w	innych	
branżach.	Największym	trucicielem	atmosfery	w	Unii	pozostaje	elektrownia	Bełchatów.

30 Szacunki	Krajowego	Ośrodka	Bilansowania	i	Zarządzania	Emisjami	(KOBIZE)	na	podstawie	danych	Carbon	
Pulse	oraz	Departamentu	Energii	i	Zmian	Klimatu	(brytyjskiej	agendy	rządowej),	przytoczone	w	Raporcie 
z rynku CO2,	KOBIZE,	nr	44,	listopad	2015	r.,	s.	5.	W	materiałach	analitycznych	przygotowanych	w	związku	
z	projektem	Polityki energetycznej Polski do 2050 roku	przyjęto,	że	w	2030	r.	cena	uprawnienia	do	emisji	
CO2	wyniesie	33	euro,	a	w	2050	r.	–	53	euro.	Por.	Wnioski z analiz prognostycznych…,	op.cit.,	s.	13.
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W końcu 2011 r. Unia Europejska opu-
blikowała „Energetyczną mapę drogową do 
2050 r.”, określającą kalendarz dochodzenia 
do wysokich norm w zakresie efektywno-
ści energetycznej, których respektowanie 
powinno umożliwić redukcję emisji CO2 
nawet o 80-95% i w konsekwencji wdro-
żenie niskoemisyjnej, wolnej od węgla 
produkcji energii elektrycznej (tzw. de-
karbonizacja rynku energii). 

Zdaniem Komisji Europejskiej, działa-
nia w tym zakresie są konieczne, bowiem:
• w najbliższych dekadach i tak państwa 

UE będą musiały ponieść wielkie na-
kłady na modernizację systemów ener-
getycznych, co stwarza dobrą okazję do 
upowszechnienia rozwiązań przyjaznych 
dla środowiska naturalnego; 

• dzięki wykorzystywaniu w szerokim za-
kresie odnawialnych źródeł energii go-
spodarka europejska zyska ważny atut na 
rynku globalnym, jako region o stosunko-
wo niewielkim uzależnieniu od importu 
nośników energii (ropy naftowej, gazu 
ziemnego) oraz fluktuacji ich cen;

• program zmniejszy zanieczyszczenie po-
wietrza i w ten sposób przyczyni się do 
poprawy stanu zdrowia mieszkańców 
Europy.
Polska wspiera działania UE na rzecz 

redukcji emisji gazów cieplarnianych31, 
ale jednocześnie – odmiennie niż Komisja 

Europejska – postrzega przyszłą rolę węgla 
w gospodarce europejskiej, opowiadając się 
za zastąpieniem pojęcia „dekarbonizacja” 
terminem „neutralności węglowej”. Chodzi 
bowiem o to, żeby nie rezygnować całkowi-
cie z węgla jako surowca energetycznego, 
o ile wprowadzone zostaną technologie 
węglowe przyjazne dla środowiska natu-
ralnego, o zasadniczo niższej emisyjności.

W marcu 2014 r. Komisja Europejska 
przedstawiła komunikat zapowiadający 
poważne zmiany w koncepcji polityki kli-
matyczno-energetycznej, których następ-
stwem był przyjęty przez Radę Europejską 
w październiku 2014 r. tak zwany drugi 
pakiet klimatyczno-energetyczny. 

Pakiet ten podniósł progi wynikające 
z formuły 3x20% i przewiduje w wymia-
rze całej Unii:
• redukcję emisji CO2 o 40% do 2030 r.,
• wzrost udziału produkcji energii ze źró-

deł odnawialnych w globalnym zużyciu 
energii w UE do 27%,

• poprawę efektywności energetycznej 
o 27% (z opcją zwiększenia tego wskaź-
nika do 30% po analizie w 2020 r.).
W lipcu 2015 r. ogłoszony został projekt 

zmian w dyrektywie regulującej europejski 
system handlu uprawnieniami do emisji 
CO2, przewidujący poważne ograniczenia 
w przyznawaniu darmowych uprawnień 
do emisji, co zapewne będzie skutkowało 

31	 Polska	w	latach	1988–2014	zmniejszyła	emisje	CO2	o	blisko	35%	w	porównaniu	z	poziomem	z	1988	r.,	
w	większym	stopniu	niż	 jakikolwiek	 innych	kraj	UE,	a	 także	cała	UE	(20,6%).	W	największym	stopniu	
emisje	 CO2	 zostały	 zredukowane	 na	 przełomie	 lat	 osiemdziesiątych	 i	 dziewięćdziesiątych,	 w	 okresie	
głębokich	zmian	strukturalnych	w	polskiej	gospodarce.	Dlatego,	jeśli	pod	uwagę	weźmie	się	dane	z	lat	
2005–2014	i	za	punkt	odniesienia	przyjmie	2005	r.	(który	w	pierwszym	pakiecie	klimatyczno-energetycz-
nym	został	uznany	za	rok	bazowy),	skala	redukcji	będzie	istotnie	mniejsza	i	w	Polsce	wyniesie	tylko	0,4%,	
podczas	gdy	w	całej	Unii	18,5%.	Z	kolei	w	latach	2011–2014	redukcja	CO2	wyniosła	w	Polsce	6,0%,	zaś	
w	UE	9,0%.	Z.	Kasztelewicz,	M.	Patyk:	Nowoczesne i sprawne…,	op.cit.,	s.	47-49.
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wzrostem opłat za zatruwanie atmosfery 
przez instalacje węglowe. W ten sposób 
UE chce upowszechnić do 2050 r. gospo-
darkę niskoemisyjną, z silnym akcentem 
na dekarbonizację energetyki i przemysłu, 
jako najlepszego sposobu na poprawę bez-
pieczeństwa energetycznego oraz pozycji 
UE na rynku światowym32, a także na po-
lepszenie stanu środowiska naturalnego 
w Europie.

Kondycja górnictwa węgla 
kamiennego w latach 2014–2015
Polskie górnictwo węgla kamiennego od 
dawna boryka się z tymi samym proble-
mami strukturalnymi, wśród których naj-
ważniejsze znaczenie mają: 
• kurczenie się operatywnych zasobów 

węgla kamiennego przy ograniczonych 
możliwościach udostępniania korzystnie 
położonych nowych pokładów węgla;

• wysokie koszty wydobywania węgla, któ-
rych dużą część stanowią koszty pracy, 
przy braku prawidłowych relacji między 
wynagrodzeniami a wydajnością pracy; 

• bardzo niska produktywność;
• mało atrakcyjna pod względem asorty-

mentowym, jakościowym i cenowym 
oferta rynkowa polskich kopalni; 

• niedoinwestowanie, wyrażające się prze-
starzałym i mocno zdekapitalizowanym 
technicznym uzbrojeniem pracy;

• zła sytuacji ekonomiczno-finansowa 
większości przedsiębiorców górniczych, 
z realną groźbą upadłości;

• nieskuteczność dotychczasowych dzia-
łań restrukturyzacyjnych.
Sytuacja na międzynarodowych rynkach 

węgla kamiennego nie ułatwia przezwycię-
żenia zapaści górnictwa w Polsce. Na świe-
cie występuje nadpodaż węgla kamiennego 
w stosunku do zmniejszonego zapotrze-
bowania na ten surowiec33, co powodu-
je, że ceny węgla od kilku lat utrzymują 
się bardzo niskim poziomie, z tendencją 
spadkową. O ile w 2011 r. średnioroczny 
indeks ceny węgla kamiennego w por-
tach Amsterdam-Rotterdam-Antwerpia 
(DES ARA Index) wynosił 120,6 dolarów 
za tonę węgla, o tyle w 2015 r. już tylko 
55,9 dolarów, zaś w okresie styczeń-marzec 
2016 r. wartość tego wskaźnika obniżyła 
się do około 47 dolarów34.

Ceny węgla kamiennego w światowych 
terminalach węglowych nie mają proste-
go odniesienia do ceny, po której polskie 
kopalnie sprzedają węgiel krajowej ener-
getyce i innym odbiorcom wewnętrznym, 

32	 Służyć	temu	będą	m.in.	oszczędności	związane	z	ograniczeniem	wydatków	państw	UE	na	zakup	surow-
ców	energetycznych,	wynoszące	w	perspektywie	2050	r.	–	zgodnie	z	szacunkami	firmy	konsultingowej	
Ernst&Young,	na	które	powołuje	się	Komisja	Europejska	–	518-550	mld	euro	rocznie.	Macroeconomic im-
pacts of the low-carbon transition,	Ernst&Young,	June	2014,	s.	11,	29	i	92.

33 Niskokosztowi	producenci	węgla	(Australia,	 Indonezja,	Rosja,	Kolumbia)	w	minionej	dekadzie	znacząco	
rozbudowali	zdolności	wydobywcze	oraz	transportowe,	ale	ich	uruchomienie	zbiegło	się	ze	spadkiem	świa-
towego	popytu	na	węgiel,	będącego	wynikiem	głównie	malejących	potrzeb	Chin,	Stanów	Zjednoczonych	
i	krajów	UE	w	tym	zakresie.	Spadek	zapotrzebowania	Chin	na	węgiel	stanowi	efekt	spowolnienia	wzrostu	
chińskiej	gospodarki	w	2015	r.,	dużych	inwestycji	w	sektor	OZE	oraz	podjęcia	działań	na	rzecz	obniżenia	
emisji	CO2.	W	Stanach	Zjednoczonych	zmniejszenie	popytu	na	węgiel	wynika	z	dużego	wzrostu	produkcji	
gazu	z	łupków,	zaś	w	UE	związane	jest	z	generalną	tendencją	do	odchodzenia	od	energetyki	węglowej.

34	 Obliczono	na	podstawie	notowań	DES	ARA	Index,	dostępnych	np.	na	portalu	<www.wnp.p>l.
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ponieważ cena ta jest efektem umów han-
dlowych, jakie ostatecznie zostaną wyne-
gocjowane między sprzedającym a kupu-
jącym. Pokazują natomiast słabość pozycji 
konkurencyjnej polskiego węgla, mierzonej 
dystansem pomiędzy cenami węgla obo-
wiązującymi na rynkach międzynarodo-
wych a kosztami produkcji tego surow-
ca w Polsce. Różnica w tym zakresie jest 
ogromna, o czym świadczą dane za trzy 
kwartały 2015 r., kiedy średni koszt wy-
dobycia tony węgla kamiennego w kraju 
w wnosił 296,2 zł, zaś cena eksportowa 
węgla energetycznego nie przekraczała 
w tym czasie 200 zł za tonę (199,94 zł)35. 

Do każdej tony wydobytego w Polsce 
węgla kamiennego trzeba było dołożyć 
w 2014 r. średnio 31,1 zł, a w 2015 r. 26,8 zł, 
co w sumie złożyło się odpowiednio na 
2,2 i 1,9 mld zł strat poniesionych w tym 
czasie przez kopalnie (tabela 1, s. 106). 
Dane dotyczące 2015 r. są co prawda nieco 
lepsze od uzyskanych w 2014 r., jednak po-
prawa w tym zakresie – będąca efektem 
zmniejszenia zatrudnienia oraz doraźnych 
działań naprawczych – nie zmieniła zasad-
niczo dramatycznej sytuacji, w jakiej znaj-
duje się krajowe górnictwo węgla kamien-
nego. Odwrócenie tendencji spadkowej 
będzie możliwe tylko w przypadku prze-
prowadzenia w sektorze górnictwa węgla 
kamiennego głębokiej restrukturyzacji, 

zmierzającej do likwidacji nadmiernych 
zdolności produkcyjnych oraz poprawy 
wydajności pracy i w ten sposób doprowa-
dzenia górnictwa do rentowności. 

Na złą kondycję polskiego górnic-
twa węgla kamiennego wpływa przede 
wszystkim sytuacja w wielkich spółkach 
górniczych działających na Śląsku, a więc 
w Kompanii Węglowej S.A., Katowickim 
Holdingu Węglowym S.A. (w obydwu 
przypadkach są to jednoosobowe spółki 
Skarbu Państwa) oraz Jastrzębskiej Spółce 
Węglowej S.A. (spółka giełdowa pod kon-
trolą państwa). Wszystkie te firmy mają 
problemy z rentownością oraz przynoszą 
duże straty, zaś ich sytuacja ekonomiczno-
-finansowa jest mocno niestabilna. Lepiej 
radzi sobie na rynku firma Lubelski Węgiel 
„Bogdanka” S.A., będąca spółką publiczną 
bez udziału Skarbu Państwa, z większościo-
wym pakietem (66%) akcji należącym do 
koncernu energetycznego Enea S.A., która 
co prawda w 2015 r. wydobyła mniej węgla 
niż planowała36, niemniej jednak rok za-
mknęła dodatnim wynikiem finansowym37. 

Wydobywaniem węgla kamiennego 
zajmują się również trzy małe prywat-
ne kopalnie: Przedsiębiorstwo Górnicze  
„Silesia” sp. z o.o. w Czechowicach- 
-Dziedzicach, Zakład Górniczy „Siltech” 
w Zabrzu oraz „Eko-Plus” sp. z o.o. w By-
tomiu. Wspomniane kopalnie stanowią 

35 Górnictwo węgla kamiennego w liczbach. Styczeń–październik 2015 r.,	 ARP	 S.A.	 Oddział	 Katowice,	 
Katowice,	14	grudnia	2015	r.,	s.	14.

36	 Pierwotnie	zakładano,	że	w	2015	r.	wydobycie	węgla	w	Bogdance	wyniesie	9,5	mln	ton,	ostatecznie	jed-
nak	wydobyto	8,5	mln	ton,	przy	możliwościach	produkcyjnych	na	poziomie	11	mln	ton.

37	 Trzeba	jednak	pamiętać,	że	warunki	eksploatacji	złóż	węgla	na	Lubelszczyźnie	są	korzystniejsze	niż	na	
Śląsku	–	pokłady	węgla	znajdują	się	na	mniejszej	głębokości,	mają	lepsze	charakterystyki	geologiczno-
-techniczne,	a	ponadto	nie	występuje	zagrożenie	metanowe.	Wszystko	to	powoduje,	że	koszty	wydobycia	
węgla	są	w	przypadku	Bogdanki	niższe	niż	na	Śląsku.
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niewielką w sumie niszę w polskim gór-
nictwie węgla kamiennego i dlatego trudno 
porównywać ich sytuację ekonomiczno-
-finansową z kondycją potentatów w bran-
ży węglowej. Osiągane przez „Silesię”, 
„Siltech” i „Eko-Plus” wyniki dowodzą 
jednak, że nawet w krajowych warunkach 
– przy odpowiedniej organizacji pracy, 
znacznych inwestycjach w park maszy-
nowy oraz wysokiej wydajności pracy – ren-
towne wydobywanie węgla jest możliwe. 

Zestawienie przychodów ze sprzeda-
ży węgla kamiennego z kosztami jego 
wydobycia wskazuje, że głównym źró-
dłem obecnych problemów polskiego 
górnictwa, w szczególności zaś kopalni 
na Śląsku, jest bardzo duży, wynoszący 
w sumie 33%, wzrost jednostkowych kosz-
tów wydobycia statystycznej tony węgla 
z 228,5 zł do 304,1 zł, jaki miał miejsce 
w latach 2008–2012. Znamienne jest, że 
był to okres dobrej koniunktury na wę-
giel kamienny na rynkach międzynarodo-
wych oraz wysokich cen węgla na świecie, 
a także w Polsce38. Kopalnie wykorzystały 
jednak dobrą sytuację rynkową głównie 
do zwiększenia funduszu wynagrodzeń 
górniczych39, kładąc zbyt mały nacisk 
na inwestycje podnoszące wydajność 
pracy, które ułatwiłyby funkcjonowanie 
firm w okresie dekoniunktury. Dotyczy 

to przede wszystkim wielkich śląskich 
przedsiębiorstw górniczych, bowiem lu-
belska „Bogdanka” w odpowiednim czasie 
przynajmniej częściowo zmodernizowała 
park maszynowy, co umożliwiło poprawę 
produktywności i pozwoliło na utrzymanie 
kosztów wydobycia pod kontrolą. Dzięki 
temu obecna sytuacja ekonomiczno-finan-
sowa „Bogdanki” przedstawia się lepiej niż 
kondycja kopalni śląskich.

Polskie górnictwo węgla kamienne-
go charakteryzuje się bardzo niską wy-
dajnością pracy, która co prawda wzra-
sta, ale bardzo powoli, wyraźnie wolniej 
od wynagrodzeń górniczych. W 2009 r. 
w ciągu dniówki roboczej górnik wydoby-
wał przeciętnie 6,31 tony węgla, z czego 
4,63 tony stanowił czysty węgiel, resztę zaś 
(1,36 tony) skała płonna i inne zanieczysz-
czenia. Z kolei w 2015 r. (trzy kwartały) 
średni urobek dzienny statystycznego gór-
nika wynosił 7,8 tony, w tym 5,43 tony czy-
stego węgla oraz 2,37 tony zanieczyszczeń. 
Oznacza to, że we wskazanym czasie wy-
dajność dołowa mierzona wielkością urob-
ku (węgiel plus zanieczyszczenia) wzrosła 
o 23,0%, zaś wydajność mierzona ilością 
wydobytego czystego węgla powiększyła 
się o 17,0%, co w wymiarze średniorocz-
nym stanowi wzrost odpowiednio o 3,3%  
oraz 2,4%40.

38	 Na	przykład	w	2009	r.	średnioroczna	wartość	indeksu	węglowego	ARA	wyniosła	69,8	dolarów	za	tonę	
węgla	kamiennego,	zaś	w	2011	r.	wzrosła	do	120,6	dol./t,	w	2012	r.	obniżyła	się	do	nadal	wysokiego	pu-
łapu	95,6	dol./t.	Z	kolei	w	Polsce	średnia	cena	zbytu	tony	węgla	kamiennego	wzrosła	z	256,9	zł	w	2008	r.	
do	341,4	zł,	tj.	o	blisko	1/3.

39	 Zgodnie	z	danymi	GUS,	w	latach	2008–2011	przeciętne	wynagrodzenia	brutto	w	górnictwie	węglowym	
wzrosły	z	5392,5	zł	do	6873,1	zł,	tj.	o	27,5%.

40 Polskie górnictwo węgla kamiennego…,	op.cit.,	s.	11.	Różnice	między	wydajnością	mierzoną	ilością	wy-
dobytego	urobku	oraz	czystego	węgla	wynikają	 z	 faktu,	 że	 ilość	odpadów	w	masie	urobku	stopniowo	 
rośnie	wraz	z	wyczerpywaniem	się	najbardziej	obfitych	i	regularnych	pokładów	węgla	o	najlepszych	cha-
rakterystykach	geologiczno-technicznych.
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Przytoczone dane pokazują, że polskie 
górnictwo węgla kamiennego znacznie 
odstaje pod tym względem chociażby od 
zamykanych właśnie kopalni w Wielkiej 
Brytanii, w których wydajność pracy jest 
trzy razy wyższa niż w Polsce41, a przecież 
kopalnie zachodnioeuropejskie mają z kolei 
wyraźnie niższą produktywność niż kopal-
nie głębinowe w Stanach Zjednoczonych, 
nie wspominając już o kopalniach od-
krywkowych w Stanach Zjednoczonych 
i Australii. Zgodnie z wyliczeniami eks-
pertów Warszawskiego Instytutu Studiów 
Ekonomicznych (WISE), minimalny próg 
produktywności działających w Polsce ko-
palni węgla kamiennego – przesądzający 
o tym, czy kopalnie te mogą być rentow-
ne, czy też nie mają na to szans – wynosi 
1250 ton węgla na statystycznego pracow-
nika w ciągu roku, przy średniej produk-
tywności krajowego górnictwa wynoszą-
cej obecnie nieco ponad 700 ton42. Tylko 
nieliczne, dające niespełna 20% krajowe-
go wydobycia przedsiębiorstwa górnicze, 
w tym zwłaszcza lubelska „Bogdanka” oraz 
małe kopalnie prywatne, odznaczają się 
produktywnością powyżej wskazanej 
wielkości progowej. Ponad 80% wydo-
bycia węgla kamiennego w Polsce przy-
pada zatem na kopalnie znajdujące się 
znacznie poniżej progowej produktyw-
ności, przy czym naj mniej wydajne za-
kłady górnicze musiałyby poprawić swoją 

wydajność ponaddwukrotnie, by osiągnąć 
trwałą rentowność43. Czasu na uporanie się 
z barierą niskiej produktywności pozosta-
ło już niewiele, bowiem zgodnie z decyzją 
Rady z grudnia 2010 r. (nr 2010/787/UE), 
trwale nierentowne kopalnie powinny być 
w krajach UE zamknięte do końca 2018 r.

W 2015 r. zapoczątkowane zostały duże 
zmiany w organizacji polskiego górnictwa 
węgla kamiennego. Kopalnie nie tylko 
zmieniają właścicieli, ale w niektórych 
przypadkach– po rozdzieleniu tak zwa-
nych ruchów – dzielą się także na odrębne 
zakłady. W konsekwencji, o ile w 2014 r. 
w Polsce funkcjonowało 30 kopalni węgla 
kamiennego, to w końcu 2015 r. ich licz-
ba wzrosła do 34. Do niedawna najwięk-
szym przedsiębiorcą górniczym pozo-
stawała Kompania Węglowa S.A., która 
w 2014 r. skupiała 15 kopalni, a pod koniec 
2015 r. – po nieodpłatnym przekazaniu 
zbędnego i nieperspektywicznego mająt-
ku do specjalnie powołanej w tym celu 
Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. – po-
siadała 11 kopalni oraz 4 zakłady górnicze. 
W końcu kwietnia 2016 r. majątek ten zo-
stał wniesiony do nowo utworzonej spółki 
pod firmą Polska Grupa Górnicza sp. z o.o. 
(PGG), należącej do kręgu kapitałowe-
go katowickiego Węglokoksu S.A. W roli 
inwestorów zaopatrujących PGG w nie-
zbędny kapitał mają wystąpić wybrane 
koncerny energetyczne, banki oraz inne 

41	 Wypowiedź	M.	Bukowskiego,	eksperta	Forum	Analiz	Energetycznych	i	prezesa	WISE,	dla	portalu	<www.
money.pl>,	dostęp	od	2.10.2015	r.

42	 Zgodnie	z	danymi	byłego	Ministerstwa	Gospodarki,	wydajność	pracy	na	1	pracownika,	mierzona	ilością	
czystego	węgla	wydobytego	w	ciągu	roku,	wynosiła	w	2014	r.	704	tony	czystego	węgla,	zaś	w	2015	r.	 
ok.	720	ton.

43	 M.	Bukowski,	J.	Maśnicki,	A.	Śniegocki	i	R.	Trzeciakowski:	Polski węgiel: quo vadis? Perspektywy rozwoju 
górnictwa węgla kamiennego w Polsce,	WISE,	Warszawa	2015,	s.	25.
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instytucje finansowe44. W sumie planowa-
na wartość zaangażowania kapitałowego 
inwestorów ma wynieść ponad 2,4 mld zł, 
a banków ponad 1 mld zł – w postaci ob-
ligacji. Podstawowym założeniem, które 
przyświeca utworzeniu PGG jest dopro-
wadzenie do sytuacji, w której największa 
w kraju spółka górnicza przestanie przy-
nosić bieżące straty. Nie będzie to jednak 
możliwe bez znaczącego podniesienia wy-
dajności pracy oraz obniżenia jednostko-
wych kosztów wydobycia węgla.

W celu poprawy swojej fatalnej kondy-
cji ekonomiczno-finansowej Kompania 
Węglowa S.A. zdecydowała się na dzia-
łania doraźne, polegające na upłynnieniu 
zapasów węgla zgromadzonych w przy-
kopalnianych składach, oferując węgiel 
po cenach znacznie niższych od cen ryn-
kowych. Konkurenci, w tym zwłaszcza 
lubelska „Bogdanka”, uznali, że w ten spo-
sób Kompania psuje rynek i utrudnia zbyt 
węgla innym przedsiębiorstwom górni-
czym45. Niejako ubocznym aspektem de-
cyzji Kompanii Węglowej o sprzedaży za-
pasów było ograniczenie nadmiernych zwa-
łów węgla, które dzięki temu zmniejszyły 

się w sumie z 8,2 mln ton w 2014 r. do 
6,2 mln ton w 2015 r. Do spadku zapasów 
przyczyniła się także decyzja rządu o zaku-
pieniu pewnej ilości składowanego węgla 
przez Agencję Rezerw Materiałowych na 
potrzeby rezerw strategicznych46. 

Czyste technologie węglowe
Stosowanie czystych technologii węglo-
wych ma na celu uzyskanie wyższej efek-
tywności energetycznej węgla i lepsze wy-
korzystanie jego potencjału karbochemicz-
nego, przy jednoczesnym zmniejszeniu 
negatywnego oddziaływania na środowisko 
naturalne procesów związanych z wydo-
byciem oraz wykorzystywaniem węgla 
w różnych sektorach gospodarki. Pojęcie 
to odnosi się do całego łańcucha węglo-
wego, poczynając od wydobycia węgla, 
przez jego wykorzystywanie w celach 
energetycznych i przemysłowych, a koń-
cząc na utylizacji odpadów powęglowych. 
W praktyce termin czyste technologie wę-
glowe często bywa zawężany do kwestii 
przeciwdziałania emisjom CO2 związa-
nym zwłaszcza z wytwarzaniem energii 
elektrycznej i cieplnej.

44	 Udział	w	finansowaniu	PGG	zadeklarowały:	PGE	Górnictwo	i	Energetyka	Konwencjonalna,	Energa	Koge-
neracja,	PGNiG	Termika,	pięć	banków	(Alior	Bank,	Bank	BGŻ	BNP	Paribas,	BGK,	Bank	Zachodni	WBK	
i	PKO	BP),	a	także	Fundusz	 Inwestycji	Polskich	Przedsiębiorstw	oraz	Towarzystwo	Finansowe	Silesia.	
Zaangażowanie	koncernów	energetycznych	dysponujących	blokami	węglowymi	w	sprawy	górnictwa	wę-
glowego	jest	niejako	naturalną	sprawą	i	ma	miejsce	od	dawna.	Przykładem	takich	powiązań	spoza	regio-
nu	śląskiego	może	być	zakup	przez	koncern	Enea	S.A.	w	październiku	2015	r.	większościowego	pakietu	
lubelskiej	„Bogdanki”,	dzięki	czemu	Enea	zapewniła	sobie	źródła	taniego	paliwa	dla	elektrowni	w	Kozie-
nicach,	zaś	„Bogdanka”	zyskała	stałego	i	pewnego	odbiorcę	węgla.

45	 Ostatecznie	 „Bogdanka”	 zwróciła	 się	 do	 UOKiK	 o	 wszczęcie	 postępowania	 dotyczącego	 stosowania	
przez	Kompanię	Węglową	niedozwolonych	praktyk	rynkowych	ograniczających	konkurencję	na	polskim	
rynku	węgla	kamiennego.	UOKiK	odmówił	jednak	interwencji,	uznając,	że	polityka	cenowa	Kompanii	Wę-
glowej	nie	stanowi	praktyki	ograniczającej	konkurencję.	Spółka	nie	zajmuje	bowiem	pozycji	dominującej	
na	rynku,	który	ma	wymiar	co	najmniej	europejski,	a	stosowane	przez	nią	stawki	są	wynikiem	strategii	
rynkowej w czasie kryzysu.

46	 <https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/premier-beata-szydlo-agencja-rezerw-
materialowych-zakupi-wegiel-zalegajacy-na.html>,	dostęp	od	4.12.2015	r.
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Technologie wzbogacania węgla w zakła-
dach górniczych, stanowiące jedną z od-
mian czystych technologii węglowych, są 
w Polsce stosowane od dawna i na dużą 
skalę. W tej grupie technologii mieszczą 
się zwłaszcza następujące rozwiązania:
• selektywne wybieranie węgli o niskiej 

zawartości siarki i popiołu;
• wzbogacanie węgla dla energetyki przy 

zastosowaniu różnych metod, w tym: 
−	wzbogacania grawitacyjnego, wy-

korzystującego różnicę w ciężarze 
właściwym między składnikami 
mineralnymi zanieczyszczającymi 
węgiel (mają one gęstość na pozio-
mie 2,6 g/cm3) a substancją węglo-
wą (gęstość 1,2-1,5 g/cm3), 

−	flotacji, opierającej się na różnicy 
w zwilżalności przez wodę składni-
ków mineralnych i węgla, 

−	wzbogacania elektrostatycznego lub 
magnetycznego, opartego na odmien-
nym zachowaniu się cząstek węgla i za-
nieczyszczeń mineralnych odpowied-
nio w polu elektrostatycznym lub polu 
magnetycznym;

• pozyskiwanie metanu z pokładów węgla 
(MPW), którego na każdą tonę wydoby-
wanego węgla wydziela się w śląskich ko-
palniach przeciętnie 11,1-12,3 m3 (dane 
z lat 2013–2014); główną barierą w wy-
korzystywaniu MPW do celów gospo-
darczych jest niskie stężenie metanu 
w polskich złożach, chociaż jednocześnie 
jest ono na tyle wysokie, że stwarza re-
alne zagrożenie wybuchem i pożarem;

• produkcja tak zwanych węgli ekolo-
gicznych (ekogroszków), czyli węgla 
kamiennego o wielkości ziaren od 5 do 
25 mm, charakteryzującego się niską za-
wartością związków siarki oraz popiołu 
w spalinach, wykorzystywanego przez 
odbiorców indywidualnych w paleni-
skach (kotłach) retortowych.
Znacznie większy ciężar gatunkowy, za-

równo jeśli chodzi o niezbędne nakłady 
inwestycyjne, jak i złożoność badań na-
ukowych oraz prac rozwojowych, mają 
dwa poniższe kierunki rozwoju czystych 
technologii węglowych47.
• Technologie przetwarzania węgla w ener-

gię lub paliwa płynne, obejmujące:
– spalanie w kotłach pyłowych o para-

metrach nadkrytycznych (ciśnienie 
27-29 MPa, temperatura 570-580 oC), 
o sprawności energetycznej na pozio-
mie 44-46%, oraz w kotłach o para-
metrach ultrakrytycznych (ciśnienie 
35 MPa, temperatura ponad 700oC), 
o sprawności wynoszącej obecnie 
około 50%, a w przyszłości 55%;

– spalanie w kotłach fluidalnych, pracu-
jących w warunkach nadkrytycznych, 
a docelowo ultrakrytycznych;

– zgazowanie węgla, polegające na 
wysokotemperaturowej konwersji 
węgla na gaz syntezowy przy użyciu 
czynnika zgazowującego (np. pary 
wodnej, tlenu, wodoru lub CO2), 
prowadzone w instalacjach na-
ziemnych, w tym przy wykorzy-
staniu wysokosprawnych układów 

47	 J.	Dubiński:	Czyste technologie węglowe,	Główny	Instytut	Górnictwa,	materiały	na	konferencję	„Węgiel	
–	tania	energia	i	miejsca	pracy”,	8	września	2015	r.	W.	Nowak:	Czyste technologie węglowe,	Politechnika	
Częstochowska.	Oba	opracowania	mają	formę	prezentacji	i	są	dostępne	w	Internecie.
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zgazowania węgla, biomasy i odpa-
dów (IGCC)48);

– zgazowanie podziemne, prowadzone 
bezpośrednio w złożu węgla; proces 
ten pozwala na bezpośrednie pozyska-
nie energii w miejscu zalegania węgla 
i przebiega analogicznie do technolo-
gii zgazowania węgla na powierzchni, 
z tym że jest bardziej skomplikowany 
i trudniejszy w realizacji;

– upłynnianie węgla, polegające na kon-
wersji węgla na węglowodory ciekłe; 
końcowymi produktami tego procesu 
są: gaz płynny, paliwa silnikowe, oleje, 
parafiny, metanol i inne.

• Technologie oczyszczania spalin i reduk-
cji emisji zanieczyszczeń do atmosfery, 
w tym:
– odpylanie, polegające na usuwaniu 

cząsteczek stałych ze spalin powsta-
jących przy spalaniu węgla;

– odsiarczanie przy użyciu różnego 
rodzaju absorbentów, polegające na 
oczyszczaniu spalin ze związków siar-
ki, a przede wszystkim usuwanie tlen-
ków siarki, które powstają w procesach 
spalania węgla;

– odazotowienie metodami amonia-
kalnymi;

– usuwanie CO2 metodami chemicz-
nymi i fizycznymi oraz składowanie 
CO2 w podziemnych (podmorskich) 
strukturach geologicznych.

Instalowanie nowoczesnych bloków 
węglowych pracujących w warunkach 

nadkrytycznych i ultrakrytycznych, o spra-
wności energetycznej netto na poziomie 
44-46%, przyczynia się do zmniejsze-
nia ilości zanieczyszczeń emitowanych 
do atmosfery. Przykładowo, stara elek-
trownia „Siersza” (należąca do koncernu 
Tauron S.A.), o sprawności energetycznej 
netto 34%, na 1 MWh wytworzonej energii 
emituje średnio 0,17 kg pyłu, 2,8 kg SO2, 
2,22 kg NOx oraz 1000 kg CO2, natomiast 
w przypadku nowo budowanych blo-
ków w elektrowni „Opole” (PGE S.A.), 
o sprawności netto na poziomie 49%, ilość 
wyrzucanych do atmosfery zanieczysz-
czeń przypadających na 1 MWh będzie 
wyraźnie mniejsza i wyniesie odpowied-
nio: 0,01 kg pyłu, 0,4 kg SO2, 0,26 kg NOx 
oraz 691 kg CO2

49.
Jedną z czystych technologii węglowych, 

która obecnie stanowi rozwiązanie w pełni 
komercyjne, stosowane na świecie od wielu 
lat, jest zgazowanie węgla w instalacjach 
naziemnych. Wadą tej technologii są wy-
sokie koszty inwestycyjne i eksploatacyj-
ne, a także relatywnie niska sprawność 
energetyczna całego układu, co stawia pod 
znakiem zapytania opłacalność przedsię-
wzięcia, przynajmniej w polskich uwa-
runkowaniach. Jeszcze większe wyzwanie 
w sensie technologicznym i kosztowym 
stanowi podziemne zgazowanie węgla, 
które pozwala na bezpośrednie pozyska-
nie energii w miejscu występowania węgla, 
bez potrzeby wykopywania go z pokładów 
i wywożenia urobku na powierzchnię. 

48 IGCC (ang. integrated gasification combined cycle)	–	technologia	bloku	gazowo-parowego	z	zintegrowa-
nym	zgazowaniem	paliwa	–	jest	to	technologia	umożliwiająca	budowanie	elektrowni o sprawności	wyższej	
(nawet	o	10-12	punktów	procentowych)	w	porównaniu	z	konwencjonalnymi	elektrowniami	węglowymi.

49	 Z.	Kasztelewicz,	M.	Patyk:	Nowoczesne i sprawne elektrownie…,	op.cit.,	s.	54.
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Dotychczasowe prace badawcze zmie-
rzające do rozwoju tego sposobu wykorzy-
stywania węgla nie przyniosły rezultatów 
umożliwiających stosowanie technologii 
podziemnego zgazowania węgla na skalę 
przemysłową. Jest to sprawa bardzo jesz-
cze odległa w czasie, zaś przewidywania 
co do efektu końcowego stoją pod dużym 
znakiem zapytania. Rozwiązania wymagają 
zwłaszcza takie problemy, jak:
• zapewnienie pełnej kontroli procesu zga-

zowania i jego bezpieczeństwa w kontek-
ście ryzyka wybuchu gazu i pyłu węglo-
wego w georeaktorze oraz możliwości 
skażenia środowiska ciekłymi produk-
tami zgazowania;

• ograniczenie zagrożeń środowiskowych 
(np. skażenia wód, osiadania terenu nad 
obszarem gdzie następuje zgazowanie 
węgla itp.);

• zapewnienie opłacalności ekonomicznej 
procesu podziemnego zgazowywania.
W Polsce próby podziemnego zgazo-

wania węgla przeprowadzono w 2014 r. 
w KWK „Wieczorek”. Wykorzystano 
w tym celu około 245 ton węgla, uzysku-
jąc w przybliżeniu 1 mln m3 syngazu50 
o wartości opałowej wahającej się od 
3,0 do 4,5 MJ/m3. Chociaż w tym kon-
kretnym przypadku proces zgazowania 
przebiegał prawidłowo i w sposób stabil-
ny, to jednak uzyskane wyniki oraz do-
świadczenia z podobnych badań w stanie 
Queensland w Australii nie dają jeszcze 

podstawy do uznania tej technologii za 
całkowicie bezpieczną. Rzetelną ocenę 
technologii zgazowania pod tym kątem 
będzie można przeprowadzić dopiero po 
zbu dowaniu i przetestowaniu instalacji 
demonstracyjnej51.

Stan pozwalający na pełne wykorzysta-
nie na skalę przemysłową osiągnęła nato-
miast technologia upłynniania węgla ka-
miennego. Obecnie kilka przynajmniej 
państw posiadających duże zasoby węgla 
(Stany Zjednoczone, Chiny, Filipiny i in.) 
albo już dysponuje zakładami upłynnia-
nia, albo je buduje. Polskie doświadczenia 
w upłynnianiu węgla są ograniczone do 
programu badawczego realizowanego przez 
Główny Instytut Górnictwa z wykorzy-
staniem instalacji w miejscowości Wyry, 
która jest stopniowo rozbudowywana52.

Ważny kierunek rozwoju czystych te-
chnologii węglowych stanowią poszuki-
wania rozwiązań z zakresu sekwestracji 
oraz składowania CO2 (ang. carbon cap-
ture and storage – CCS), polegających na 
wychwytywaniu dwutlenku węgla z insta-
lacji energetycznych lub przemysłowych, 
a następnie transportowaniu go do miejsca 
magazynowania oraz zatłaczaniu pod zie-
mię, do izolowanych formacji geologicz-
nych. W Polsce koncepcja przechowywa-
nia CO2 pod ziemią spotyka się jednak 
przeważnie ze sprzeciwem społeczności 
lokalnych na tle obaw o skutki niekontro-
lowanego wycieku dwutlenku węgla dla 

50	 Syngaz	(gaz	syntetyczny)	–	palny	gaz	powstający	w	procesie	zgazowania	węgla	za	pomocą	pary	wodnej	
i	w	obecności	odpowiednich	katalizatorów.

51	 Informacja	NIK	o	wynikach	kontroli	Alternatywne metody wykorzystywania węgla kamiennego do produk-
cji paliw gazowych i płynnych,	Najwyższa	Izba	Kontroli,	Warszawa	2015,	s.	20,	22	i	36.

52	 W	planach	jest	budowa	zakładu	pilotażowego	o	przerobie	200	ton	węgla	na	dobę.
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zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego. 
Znalazło to odzwierciedlenie we wprowa-
dzonych w Polsce regulacjach określających 
wymogi w zakresie CCS, które należą do 
najbardziej rygorystycznych w UE.

Zgodnie z tymi przepisami, na miejsce 
magazynowania CO2 został wyznaczony 
Bałtyk. Wybór ten ma jednak poważną 
wadę, bowiem w sytuacji gdy najwięksi 
truciciele atmosfery znajdują się na po-
łudniu kraju, koszty transportu CO2 do 
miejsca składowania byłyby olbrzymie53, 
co w praktyce przekreśla ekonomiczny 
sens takiej operacji. W opinii wielu eks-
pertów reprezentujących sektor energe-
tyczny, technologia CCS jest w polskich 
realiach zbyt droga, także z tego powodu, 
że jej stosowanie obniża sprawność elek-
trowni54. O ile więc technologie CCS mają 
być w przyszłości szeroko wykorzystywane 
do wychwytywania CO2 ze spalin powsta-
jących podczas spalania węgla w blokach 
energetycznych, niezbędne są dalsze bada-
nia w kierunku zmniejszenia negatywnego 
wpływu sekwestracji CO2 na sprawność 
tych bloków, a także obniżenia kosztów 
budowy i eksploatacji instalacji CCS55. 

Brak wyraźnego postępu w tym zakresie 
przekreśli ekonomiczny sens wdrażania 
technologii CCS56. 

Węglowe dylematy 
polityki energetycznej Polski
Węgiel kamienny od dawna jest postrze-
gany jako kluczowy czynnik bezpieczeń-
stwa energetycznego Polski. Taką optykę 
przyjęto we wszystkich kolejnych rządo-
wych dokumentach określających politykę 
energetyczną kraju (obecnie w horyzon-
cie 2050 r.57), uznając że w Polsce nie ma 
warunków do szybkiego zbudowania go-
spodarki niskoemisyjnej, funkcjonującej 
bez węgla. 

Istotne wyzwanie dla bezpieczeństwa 
energetycznego Polski stanowi rysują-
cy się coraz wyraźniej kontrast między 
rangą węgla w krajowej energetyce oraz 
planami UE w zakresie polityki klima-
tycznej, ukierunkowanej na technologie 
niskoemisyjne oraz dekarbonizację rynku 
energii. Co prawda Komisja Europejska 
dopuszcza dalsze stosowanie węgla ka-
miennego w energetyce i przemyśle, jednak 
pod warunkiem unowocześnienia bloków 

53	 Z	uwagi	na	wysokość	kosztów	transportu	CO2,	odległość	między	miejscem	jego	wychwycenia	oraz	skła-
dowania	nie	powinna	przekraczać	60	km	.

54	 Zastosowanie	 technologii	 wychwytu	 CO2	powoduje	 zmniejszenie	 sprawności	 bloków	 energetycznych	
przeciętne	o	10%.	Przykładowo,	w	przypadku	wysokosprawnych	układów	zgazowania	węgla	kamiennego,	
biomasy	i	odpadów	(IGCC),	zastosowanie	fizycznej	metody	wychwytu	CO2	powoduje	spadek	sprawności	
układu	z	50%	do	42%.	Z	kolei	w	przypadku	kotła	pyłowego	na	węgiel	kamienny	przy	zastosowaniu	tech-
nologii	spalania	w	atmosferze	wzbogaconej	w	tlen	(oxy-spalanie)	konsekwencją	sekwestracji	CO2	jest 
spadek	sprawności	z	49%	do	38%.

55	 W	Polsce	pierwszą	spółką,	która	zaangażowała	się	w	prace	badawcze	nad	wychwytem	CO2	ze	spalin	blo-
ku	węglowego	jest	TAURON	Polska	Energia.	Pilotażowe	instalacje	do	wychwytu	CO2	(metodą	absorpcji	
chemicznej)	zostały	zainstalowane	w	elektrowniach	„Łaziska”	i	„Łagisza”.

56 Niezależnie	od	tych	problemów,	prawo	europejskie	nakazuje,	aby	wszystkie	nowo	wybudowane	bloki	ener-
getyczne	były	potencjalnie	zdolne	do	zainstalowania	urządzeń	wychwytujących	CO2	(tzw. CCS ready).

57	 Na	potrzeby	prac	 nad	Polityką energetyczną Polski do 2050 r. założono,	 że	 udział	węgla	 kamiennego	
w	produkcji	energii	elektrycznej	w	2030	r.	będzie	wynosił	38,2%,	zaś	w	2050	r.	–	36,9%.
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węglowych, tak aby spełniały one unijne 
normy środowiskowe. W Polsce oznacza 
to konieczność przeznaczenia na ten cel 
ogromnych nakładów inwestycyjnych, 
liczonych w dziesiątkach miliardów zło-
tych. Modernizacja energetyki węglowej 
jest jednak bezwzględną koniecznością, 
i to nie tylko z powodu nieuniknionego 
w przypadku starych bloków węglowych 
wzrostu kosztów zakupu uprawnień do 
emisji CO2, ale przede wszystkim z uwagi 
na to, że elektrownie i elektrociepłownie 
nadmiernie zanieczyszczające środowisko 
będą musiały zostać po prostu wyłączone. 
Ocenia się, że w ciągu najbliższych 15 lat 
może to w sumie dotyczyć nie mniej niż 
12 000 MW zainstalowanych w elektrow-
niach zawodowych i 3000 MW w elek-
trociepłowniach58. W tej sytuacji, przy 
braku inwestycji odtwarzających wyco-
fywane z eksploatacji bloki, ubytek mocy 
wytwórczych elektroenergetyki byłby na 
tyle znaczący, że Polska musiałaby impor-
tować duże ilości energii elektrycznej.

Możliwość utrzymania pierwszoplano-
wej roli węgla kamiennego jako czynnika 
bezpieczeństwa energetycznego Polski 
uzależniona jest od łącznego wystąpienia 
kilku sprzyjających po temu okoliczności. 
1. Polska musi dysponować w perspekty-
wie przynajmniej trzydziestu lat wystar-
czającymi zasobami węgla kamiennego, 

które można będzie wydobyć w sposób 
opłacalny oraz bezpieczny dla ludzi i śro-
dowiska. Z tym jednak może być pro-
blem, bowiem według niektórych ocen, 
już w 2020 r. polskie kopalnie – wskutek 
wyczerpywania się dostępnych zasobów 
węgla i trudności z uruchomieniem eksplo-
atacji nowych pokładów wydobywczych 
z uwagi na ograniczenia geologiczne, kon-
flikty z infrastrukturą powierzchniową 
(np. drogi, koleje) oraz wysokie koszty 
– będą dostarczały znacznie mniej tego 
surowca niż dzisiaj. Jest zatem prawdo-
podobne, że po 2030 r. w Górnośląskim 
Okręgu Węglowym będzie działać jesz-
cze tylko 12 kopalni, w których pozosta-
nie 390 mln ton zweryfikowanych zaso-
bów operatywnych węgla kamiennego. 
Kopalnie te, przy założeniu maksymalne-
go wykorzystywania zdolności wytwór-
czych, będą w stanie produkować co naj-
wyżej 47 mln ton węgla rocznie59, a więc 
przeszło 1/3 mniej niż obecnie60.Według 
jeszcze bardziej pesymistycznych ocen, 
w horyzoncie 2030 r. można oczekiwać 
spadku wydobycia o 2/3 w porównaniu 
z aktualnym poziomem, zaś po 2040 r. 
nastąpi całkowite wygaszenie w Polsce gór-
nictwa węgla kamiennego61. Powstałą lukę 
w podaży polskiego węgla kamiennego 
wypełni węgiel sprowadzany z zagrani-
cy i jeżeli spadek wydobycia krajowego 

58 Dylematy polskiej energetyki…,	op.cit.,	s.	3.
59 M.	Wilczyński:	Węgiel już po zmierzchu…,	op.cit.,	s.	26.	M.	Nowicki:	Dylematy polskiej energetyki…,	op.cit.,	s.	4.
60	 Wydobycie	na	poziomie	ok.	72	mln	ton	w	skali	roku	jest	uważane	przez	Ministerstwo	Energii	za	wielkość	

optymalną	w	stosunku	do	zapotrzebowania	rynku	na	polski	węgiel.	Spadek	wydobycia	węgla	poniżej	tego	
pułapu	byłby	zatem	zjawiskiem	niepożądanym,	otwierającym	pole	do	zwiększonego	importu	węgla.	Zob.	
wypowiedź	Krzysztofa	Tchórzewskiego,	ministra	energii,	w	kuluarach	konferencji	pt.	Zmieniamy polski 
przemysł,	przytoczona	w	informacji	PAP	z	20.01.2016	r.

61	 M.	Bukowski,	J.	Maśnicki,	A.	Śniegocki	i	R.	Trzeciakowski:	Polski węgiel: quo vadis…,	op.cit.,	s.	30.
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będzie rzeczywiście znaczny, możliwe jest, 
że za 20 lat na polskim rynku będzie wię-
cej węgla z importu niż wydobywanego 
w kraju62. Może zatem dojść do sytuacji, 
w której bloki na węgiel kamienny wciąż 
będą stanowiły trzon mocy wytwórczych 
energetyki, ale – z uwagi na wyczerpa-
nie krajowych złóż węgla – do produkcji 
energii elektrycznej i ciepła wykorzysty-
wany będzie głównie węgiel sprowadzany 
z zagranicy.
2. Aby polska energetyka mogła nadal 
opierać się na krajowych zasobach węgla 
kamiennego, niezbędne jest przezwycię-
żenie strukturalnej zapaści, w jakiej znala-
zła się większość kopalni wydobywających 
ten węgiel. Będzie to wymagało likwidacji 
nadmiernych mocy produkcyjnych i do-
stosowania branży (także w obszarze za-
trudnienia) do faktycznych potrzeb rynku 
krajowego i zdolności eksportowych. Od 
dłuższego czasu występuje bowiem zbyt 
duża podaż węgla o niskiej jakości, który 
– także z uwagi na jego wysoką cenę – sta-
nowi towar trudno zbywalny i w części 
trafia na przykopalniane zwały. Za mało 
natomiast wydobywa się węgla dobrej 
jakości, chętnie poszukiwanego przez 
odbiorców, który trzeba do Polski im-
portować.

Radykalnie musi się poprawić wydajność 
pracy w górnictwie, co jest uwarunkowa-
ne zrealizowaniem odpowiednio dużych 

inwestycji odtwarzających i modernizują-
cych techniczne uzbrojenie pracy, obecnie 
na ogół przestarzałe oraz mocno zdekapi-
talizowane. Oznacza to konieczność zna-
lezienia inwestorów, którzy byliby skłonni 
ponieść ryzyko ekonomiczne związane 
z lokowaniem kapitałów w branżę, która 
ma raczej małe szanse na spektakular-
ny sukces rynkowy. Nieodłącznym ele-
mentem działań restrukturyzacyjnych 
powinno być także wygaszanie trwale 
nierentownych kopalni, czego zresztą 
oczekuje Komisja Europejska w perspe-
ktywie 2018 r. 

Poprawa kondycji górnictwa węgla 
kamiennego nie zmieni jednak faktu, 
że wpływ tej branży na proces wzrostu 
polskiej gospodarki sukcesywnie male-
je. Wskazują na to chociażby dane doty-
czące udziału górnictwa w wytwarzanej 
w Polsce wartości dodanej brutto, który 
w 2005 r. wynosił 1,74%, a w 2014 r. już 
tylko 0,84%63. W tym okresie istotnie ob-
niżył się także udział górnictwa w liczbie 
pracujących w Polsce (z 1,12% w 2005 r. do 
0,72% w 2014 r.) oraz w łącznej wartości 
wynagrodzeń (odpowiednio z 3,87% do 
2,86%). W sumie więc górnictwo węglowe 
nie stanowi czynnika kreującego wzrost 
PKB i na tle przetwórstwa przemysło-
wego64 może być postrzegane jako bran-
ża schyłkowa, nieposiadająca potencjału 
dynamizującego rozwój kraju65, chociaż 

62	 M.	Wilczyński:	Węgiel już po zmierzchu…,	op.cit.,	s.	72.
63	 Dane	pochodzą	z	Rocznika	Statycznego	RP	2015	oraz	Rocznika	Statystycznego	Przemysłu	2015	i	doty-

czą	górnictwa	węgla	kamiennego	oraz	górnictwa	węgla	brunatnego	traktowanych	łącznie.
64	 Zgodnie	 z	danymi	GUS,	przetwórstwo	przemysłowe	w	 latach	2005–2014	zwiększyło	 tworzoną	w	 tym	

dziale	 gospodarki	 wartość	 dodaną	 o	 78%,	 podczas	 gdy	 w	 górnictwie	 wartość	 dodana	 zmniejszyła	 
się	o	15%.

65	 M.	Bukowski,	J.	Maśnicki,	A.	Śniegocki	i	R.	Trzeciakowski:	Polski węgiel: quo vadis…,	op.cit.,	s.	7	i	46.
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oczywiście bardzo ważna dla regionu ślą-
skiego66.
3. Przyspieszenia wymagają działania na 
rzecz modernizacji energetyki węglowej, 
którą cechuje niska sprawność, podatność 
na awarie oraz wysoka emisyjność zanie-
czyszczeń. Około 45% bloków węglowych 
liczy sobie co najmniej 30 lat i wiele z nich 
w stosunkowo krótkim czasie będzie mu-
siało być wyłączonych z uwagi na zdeka-
pitalizowanie i problemy ze spełnieniem 
norm środowiskowych. Dlatego, jeżeli wę-
giel kamienny nadal ma stanowić podstawę 
polskiego miksu energetycznego, muszą 
one zostać zastąpione przez bloki o wyższej 
sprawności energetycznej, wyposażone 
w bardziej skuteczne instalacje oczysz-
czające spaliny. 

Rzecz w tym, że skala poprawy spraw-
ności energetycznej bloków węglowych 
w Polsce, chociaż ewidentna, nie jest 
szczególnie duża i jak na razie zamyka się 
w granicach 12-14 punktów procento-
wych. Osiągnięcie sprawności na pozio-
mie 50%, a z czasem 55%, wyznacza kres 
technicznych możliwości, jakimi w tym 
zakresie dysponować będzie energetyka 
przez najbliższe 10-15 lat. Co więcej, za-
stosowanie technologii wychwytu CO2, 

charakteryzującej się wysoką energochłon-
nością, obniży parametry sprawnościowe 
bloków węglowych do 38-40%. Trudno 
także liczyć na szersze stosowanie czystych 
technologii węglowych, które w świetle 
dzisiejszego ich rozwoju i barier, jakie ten 
rozwój napotyka, jeszcze długo nie będą 
mogły stanowić swoistego panaceum na 
ekologiczne problemy polskiej energetyki.
4. Na te wszystkie inwestycje trzeba 
znaleźć pieniądze, a są to przedsięwzię-
cia bardzo kapitałochłonne. Ponieważ, 
według wyliczeń Urzędu Regulacji 
Energetyki, średni koszt budowy 1 MW 
w bloku węglowym wynosi w Polsce 
około 6,6 mln zł67, odtworzenie ubytku 
12 000 MW w elektrowniach zawodowych 
i 3000 MW w elektrociepłowniach będzie 
koszto wało do 2030 r. w sumie 99 mld zł. 
Jednocześnie, aby w pełni zabezpieczyć 
dostawy krajowego węgla kamiennego 
na obecnym poziomie wydobycia, nale-
ży rozważyć wybudowanie nowych ko-
palni, o ile uda się znaleźć lokalizacje do-
brze rokujące biznesowo. Koszt inwesty-
cji w odtworzenie malejących zdolności 
wydobywczych węgla kamiennego oce-
niany jest na 30-50 mld zł. Osobną ka-
tegorię wydatków stanowią inwestycje 

66	 Mimo	że	z	perspektywy	całej	gospodarki	schyłek	górnictwa	będzie	niemal	niezauważalny,	to	jednak	w	wo-
jewództwie	śląskim	–	gdzie	na	167	gmin,	60	to	gminy	górnicze,	w	których	jest	bądź	była	prowadzona	dzia-
łalność	związana	z	wydobywaniem	węgla	–	może	być	zdecydowanie	bardziej	odczuwalny.	Dotychczasowe	
doświadczenia	regionu	w	tym	względzie	dają	jednak	podstawy	do	optymizmu.	Od	początku	transforma-
cji	systemowej	w	Polsce	zatrudnienie	w	górnictwie	węgla	kamiennego	zmniejszyło	się	z	416	tys.	osób	
w	1989	r.	do	101	tys.	osób	w	2014	r.,	a	więc	o	ponad	¾.	Pomimo	to	województwo	śląskie	zajmuje	trzecie	
miejsce	w	kraju	pod	względem	wysokości	PKB	na	1	mieszkańca,	drugie	miejsce	pod	względem	wysoko-
ści	przeciętnego	wynagrodzenia,	zaś	stopa	bezrobocia	rejestrowanego	na	Śląsku	należy	do	najniższych	
w	Polsce.	Stanowi	 to	efekt	dynamicznego	 rozwoju	przetwórstwa	przemysłowego	dzięki	włączeniu	 się	
licznej	grupy	firm	śląskich	w	łańcuchy	dostaw	kooperacyjnych	na	rzecz	koncernów	światowych.	W	niektó-
rych	gminach	górniczych	rewitalizacja	lokalnej	gospodarki	po	zmniejszeniu	lub	zaprzestaniu	wydobywania	
węgla	jest	jednak	procesem	długotrwałym	i	trudnym	w	wymiarze	społecznym	oraz	ekonomicznym.

67	 „Biuletyn	Urzędu	Regulacji	Energetyki”	nr	4/2014	z	25.11.2014	r.,	s.	10.
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w rozbudowę odnawialnych źródeł ener-
gii, których wysokość uzależniona jest od 
roli, jaką te źródła faktycznie miałyby od-
grywać w miksie energetycznym Polski. 
Położenie dużego nacisku na rozwój OZE 
będzie oznaczało konieczność przeznacze-
nia na ten cel w ciągu najbliższych 15 lat 
przynajmniej 105-120 mld zł, z czego ener-
getyka wiatrowa (lądowa i morska) o su-
marycznej mocy 15 000 MW wymagała-
by 70-80 mld zł, systemy fotowoltaiczne 
o mocy 4000-5000 MW – 25-30 mld zł, zaś 
sieć biogazowni – 10 mld zł. Do tego należy 
dodać 50-65 mld zł na budowę w Polsce 
siłowni jądrowej o mocy 3000 MW, o ile 
taka opcja zostanie utrzymana. Znaczące 
koszty – oceniane łącznie na 50 mld zł – po-
chłonie także modernizacja i rozbudowa 
krajowych sieci elektroenergetycznych68.

Otwartą kwestią pozostają koszty do-
prowadzenia górnictwa węgla kamiennego 
do rentowności, co jest głównym celem 
działań związanych z utworzeniem Polskiej 
Grupy Górniczej. Koncepcja ta jest wciąż 
dopracowywana w zakresie praktycznych 
ruchów w sferze kapitałowej, organizacyj-
nej oraz ekonomiczno-finansowej i dlatego 
skalkulowanie tego procesu w sensie kosz-
towym nie jest jeszcze możliwe. 

Równoczesna realizacja wszystkich 
wspomnianych przedsięwzięć byłaby 
oczywiście bardzo trudna z uwagi na 
ogrom potrzebnych środków. W tej sy-
tuacji trzeba się zastanowić nad wagą 
poszczególnych projektów z punktu wi-
dzenia bezpieczeństwa energetycznego 
kraju. Priorytetem na pewno powinno być 

odtworzenie wycofanych z eksploatacji 
mocy wytwórczych elektrowni oraz elek-
trociepłowni na węgiel kamienny i wpro-
wadzenie w ich miejsce bloków węglo-
wych o wyższej sprawności energetycznej, 
lepiej radzących sobie z oczyszczaniem 
spalin. Pochłonie to przeważającą część 
dostępnych kapitałów, które mogą zostać 
zainwestowane w energetykę do 2030 r. 
Wykorzystując pozostałe środki możli-
we do zmobilizowania, należy wzmocnić 
potencjał wytwórczy sektora, pamięta-
jąc jednak, że budowa kolejnych bloków 
węglowych będzie oznaczać konieczność 
rezygnacji z inwestowania w alternatywne 
źródła energii, a więc w OZE oraz bloki 
gazowe. Konsekwencją takiego wyboru 
byłoby utrwalenie w polskiej energetyce 
monokultury węglowej i wyraźny niedoro-
zwój pozostałych źródeł energii, zwłaszcza 
odnawialnych.

Jeżeli w tej sytuacji okaże się, że rację 
mają specjaliści przewidujący w perspek-
tywie 2030 r. znaczny spadek dostaw pro-
dukowanego w Polsce węgla kamiennego, 
z możliwością całkowitego zaprzestania 
wydobycia około 2040 r., wówczas – jeśli 
energetyka krajowa miałaby nadal opie-
rać się w znacznym stopniu na węglu ka-
miennym – będziemy skazani na duży im-
port węgla, z oczywistą szkodą dla bez-
pieczeństwa energetycznego Polski oraz 
jej wysokiej obecnie samowystarczalno-
ści w zakresie nośników energii. Z kolei 
w przypadku gdy proces modernizacji 
energetyki węglowej będzie przebiegał 
wolniej i z większymi trudnościami, to 

68	 M.	Nowicki:	Dylematy polskiej energetyki…,	op.cit.,	s.	3-6.
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utrzymanie dzisiejszej struktury paliw 
służących do wytwarzania energii z wę-
glem kamiennym na czele będzie ozna-
czało konieczność zakupu coraz większych 
ilości praw do emisji CO2. Koszty tych 
uprawnień – wraz z końcem puli upraw-
nień darmowych – spowodują początko-
wo umiarkowany, a po 2030 r. gwałtowny 
wzrost cen energii elektrycznej. Trudno 
przy tym liczyć na efekty upowszech-
nienia czystych technologii węglowych. 
Możliwość stosowania tych technologii na 
skalę przemysłową i w opłacalny sposób 
jest obarczona na tyle istotnymi znakami 
zapytania, że w perspektywie najbliższych 
kilkunastu lat prawdopodobnie nie będą 
one mogły stanowić podstawy do rozwoju 
przyjaznej dla środowiska naturalnego for-
muły energetyki węglowej, wpisującej się 
w ideę gospodarki niskoemisyjnej.

W sumie więc zachowanie wysokiego 
udziału węgla kamiennego w miksie ener-
getycznym – w przypadku gdy proces re-
witalizacji górnictwa oraz modernizacji 
energetyki węglowej zakończy się niepo-
wodzeniem lub tylko połowicznym suk-
cesem – wystawia bezpieczeństwo ener-
getyczne kraju na ryzyko osłabienia we 
wszystkich jego wymiarach, a więc: bez-
pieczeństwa dostaw (z uwagi na potrzebę 
dużego importu węgla), bezpieczeństwa 

ekonomicznego (z uwagi na silny wzrost 
cen energii działający hamująco na rozwój 
gospodarczy, a także poszerzenie kręgu 
ubóstwa energetycznego) oraz bezpieczeń-
stwa ekologicznego (z uwagi na nadal wy-
soką emisję zanieczyszczeń).

Aby ograniczyć wskazane wyżej zagro-
żenia, powinno się inwestować zarówno 
w energetykę opartą na węglu kamiennym, 
dającą stabilne dostawy energii elektrycz-
nej oraz cieplnej, jak i w możliwie szyb-
ki rozwój odnawialnych źródeł energii, 
z uwzględnieniem energetyki rozproszonej 
(prosumenckiej). Scenariusz różnicowania 
polskiego miksu energetycznego i zmniej-
szania zależności od węgla powinien, rzecz 
jasna, przebiegać w sposób kosztowo efek-
tywny i zrównoważony technologicznie. 
Wszystko to razem będzie służyć zapew-
nieniu wystarczającego poziomu bezpie-
czeństwa energetycznego kraju, a także 
pozwoli na coraz lepsze odnajdywanie się 
Polski w unijnej polityce klimatycznej.
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