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Wstęp 

Według definicji Światowej Agencji Energii bezpieczeństwo energetyczne to ciągłe dostawy 

energii po akceptowalnych cenach. Krajowa energetyka oparta jest w głównej mierze na 

własnych surowcach energetycznych takich jak węgiel kamienny i brunatny. Produkcja około 

88% energii elektrycznej z tych kopalin daje nam pełną niezależność energetyczną a koszty  

produkcji  energii z tych surowców są najmniejsze w stosunku do innych technologii. Polska 

posiada zasoby tych kopalin na szereg dziesiątków lat, doświadczenie związane z ich 

wydobyciem i przeróbką, zaplecze naukowo-projektowe oraz fabryki zaplecza technicznego 

produkujące maszyny i urządzenia na własne potrzeby, a także na eksport. Polskie górnictwo 

należy do elity światowej – jest polską specjalnością mającą ugruntowaną pozycję na świecie. 

Węgiel jest i winien pozostać w Polsce przez najbliższe 25-50 lat istotnym źródłem 

zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepło, gdyż stanowi jedno z najbardziej niezawodnych i 

przystępnych cenowo źródeł energii. Polityka ta w okresie następnych dekad może być 

zachwiana z powodu wyczerpywania się udostępnionych zasobów węgla tak brunatnego jak i 

kamiennego. Uwarunkowania dla budowy nowych kopalń, a tym samym dla rozwoju górnictwa 

węgla w Polsce są bardzo złożone zarówno pod względem prawnym, środowiskowym, 

ekonomicznym, jak i wizerunkowym. 

Świat najwięcej energii elektrycznej produkuje z węgla. Dla przykładu w roku 2014 na 

świecie średnio ponad rok 40% energii elektrycznej wyprodukowano z węgla z tego w Chinach 

76%, w USA 38%, w Europie około 28% a krajach UE ponad 21%, natomiast w Polsce niecałe 

90%. Wydzielając z całej puli węglowej węgiel brunatny otrzymujemy następujący obraz 

pozyskiwania energii elektrycznej: na świecie z węgla brunatnego produkuje się około 3%, w 

UE 10% a w Polsce ponad 30% najtańszej energii elektrycznej. Na tym tle powstaje pytanie: 

dlaczego w XXI wieku węgiel tj. światowe paliwo jest tak bardzo krytykowane? Czy 

podstawowy powód to emisja CO2 czy może jest to „coś” innego?! Można zadać też dalsze 

pytanie! Czy kraje które wykorzystują to paliwo do produkcji energii elektrycznej są zacofane 

technicznie! Na rysunku 1 pokazano strukturę produkcji energii elektrycznej z różnych 

nośników na świecie. 

Przyszłość górnictwa węglowego w okresie następnych dekad może być zachwiana z powodu 

wyczerpywania się udostępnionych zasobów węgla tak brunatnego jak i kamiennego. 

Uwarunkowania dla budowy nowych kopalń, a tym samym dla rozwoju górnictwa węgla w 

Polsce są bardzo złożone zarówno pod względem prawnym, środowiskowym, ekonomicznym, 

jak i wizerunkowym. 

Opinia sygnalizuje instytucjom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo Polski, że bez 

wprowadzenia zaproponowanych istotnych zmian w procesie formalno-prawnym jest mało 

prawdopodobne aby wybudowano następne, tak potrzebne kopalnie węgla brunatnego, 

kamiennego, rud cynku i ołowiu czy innych kopalin. Zmiany te nie pozwolą Polsce być w 

pozycji importera kopalin ani być państwem, którego obywatele zmuszeni są szukać pracy poza 

jego granicami. 
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Rysunek 1. Świat - struktura wytwarzania energii elektrycznej wg nośników – 2014 rok [Opracowanie 

własne] 

 

1. Znaczenie węgla brunatnego na świecie i w Europie  

Światowe zasoby węgla brunatnego możliwe do wydobycia szacowane są na około 512 mld 

ton (Kasiński, 2008 – patrz pkt 6 spisu dokumentów) i koncentrują się w kilkunastu krajach, 

przede wszystkim: Australii, Chinach, Czechach, Grecji, Niemczech, Polsce, Rosji, Stanach 

Zjednoczonych i Turcji.  

Począwszy od 1989 roku, w którym produkcja węgla brunatnego na świecie osiągnęła wielkość 

1 210,9 mln ton, do 1999 roku jego produkcja obniżała się, głównie w wyniku ograniczenia 

eksploatacji w krajach Centralnej i Środkowej Europy. Od 2000 roku produkcja węgla 

brunatnego na świecie ustabilizowała się na poziomie około 900 mln ton, jednakże od 2012 do 

2016 roku do poziomu 800 mln ton (Tabela 1). 

Największym producentem węgla brunatnego są Niemcy. Chiny wskazywane są jako drugi 

największy producent. Jednak według Międzynarodowej Agencji Energii statystyki dotyczące 

wielkości eksploatacji węgla brunatnego w Chinach obejmują szerszą grupę węgli i określane 

pod nazwą inne węgle bitumiczne – z tego względu Chiny nie są ujęte w poniższych 

zestawieniach. Pomimo odnotowanego spadku wielkości wydobycia, węgiel brunatny nadal 

posiada stabilną pozycję w krajach Unii Europejskiej. Ponad 81,4 % całkowitej produkcji węgla 

brunatnego w UE koncentruje się w Niemczech, Polsce, Grecji i Czechach. 

W 2016 roku około 91,5 % wydobytego w Europie węgla brunatnego trafiło do energetyki. W 

Niemczech, 89,8 % węgla wydobytego w kopalniach zasiliło współpracujące z kopalniami 

elektrownie. W Polsce, Rumunii, Słowacji, Bułgarii i na Węgrzech, co najmniej 95 % 

wydobytego węgla brunatnego dostarczone było do elektrowni, natomiast w Słowenii  a w 

Czechach 78,1 %. (Euracoal, 2016). Ponad 50 % energii elektrycznej pozyskują z węgla 

brunatnego gospodarki Kosowa, Serbii i Grecji. Znaczący, ponad 25 % udział w produkcji 

energii elektrycznej z węgla brunatnego mają: Bułgaria, Czechy, Polska, Bośnia i Hercegowina 

oraz Niemcy (Rysunek 2).  
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Rysunek 2. Mapa Europy z pokazaniem krajów w których wydobywany jest węgiel brunatny i kamienny. 

[Euracoal – Coal- in  - Europe 2016] 

Tabela 1. Główni producenci węgla brunatnego na świecie [mln ton] 

Kraj  2012 2013 2014 2015 2016 

Niemcy 185,4 182,7 178,2 178,1 171,5 

USA 71,6 70,1 72,1 64,1 66,2 

Rosja 77,3 73,7 68,9 73,2 73,7 

Polska 64,3 65,8 63,9 63,1 60,2 

Turcja 68,1 57,5 62,6 50,4 50,4 

Australia 71,4 62,3 60,5 65,4 59,7 

Grecja 63,0 53,9 50,6 45,4 32,6 

Indie 46,5 44,3 48,3 43,2 45,3 

Czechy 43,5 40,4 38,2 38,1 38,5 

Bułgaria 33,4 28,6 32,6 36,8 31,5 

Serbia 38,2 40,3 30,0 37,7 37,3 

Rumunia 33,9 24,7 22,0 22,4 23,0 

Tajlandia 18,1 17,6 18,0 15,1 16.0 

Węgry 9,3 9,6 9,5 9,2 9,2 

Inne 63,2 63,2 60,5 65,2 68,2 

Produkcja 

światowa 

887,2 834,7 815,7 807,4 783,3 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie International Energy Agency, 2016, Dane Europejskiego Stowarzyszenia 

Węgla Kamiennego i Brunatnego, 2016/2017 
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W 2016 roku około 91,5 % wydobytego w Europie węgla brunatnego trafiło do energetyki. 

W Niemczech, 89,8 % węgla wydobytego w kopalniach zasiliło współpracujące z 

kopalniami elektrownie. W Polsce, Rumunii, Słowacji, Bułgarii i na Węgrzech, co najmniej 

95 % wydobytego węgla brunatnego dostarczone było do elektrowni, natomiast w Słowenii  

a w Czechach 78,1 %. (Euracoal, 2016). Ponad 50 % energii elektrycznej pozyskują z węgla 

brunatnego gospodarki Kosowa, Serbii i Grecji. Znaczący, ponad 25 % udział w produkcji 

energii elektrycznej z węgla brunatnego mają: Bułgaria, Czechy, Polska, Bośnia i 

Hercegowina oraz Niemcy (Rysunek 3).  

 
 

 

Rysunek 3. Produkcja energii elektrycznej z węgla brunatnego w Europie i na świecie, 2014 [*2013 

kraje spoza OECD]1   
1 - Dane za 2015 rok dla krajów OECD oraz za 2014 rok dla krajów spoza OECD  

Źródło: International Energy Agency, 2015 edition 

 

2. Polskie górnictwo węgla brunatnego 

 

Górnictwo węgla brunatnego jest branżą, która na przestrzeni lat wypracowała bardzo dobre 

techniki i technologie eksploatacji oraz zagospodarowania terenów związanych z działalnością 

górniczą, jak również stosuje optymalne systemy zarządzania i organizacji. Można w sposób 

odpowiedzialny stwierdzić, że branża ta zmieniła się w sposób diametralny wprowadzając 

nowe standardy w swojej działalności w stosunku do stanu sprzed 20-25 lat. Na przestrzeni 

ostatnich lat wykonano ogromny wysiłek modernizacyjny, zaimplementowano najnowsze 

rozwiązania techniczne i organizacyjne oraz wdrożono wiele programów efektywnościowych, 

co niewątpliwie procentuje w postaci przewagi konkurencyjnej węgla brunatnego w stosunku 

do innych źródeł energii pierwotnej. Co istotne, kompleksy paliwowo-energetyczne 

wykorzystujące węgiel brunatny wykazywały dotychczas dodatnią rentowność i generowały 

nadwyżki umożliwiające finansowanie inwestycji utrzymaniowych oraz rozwojowych, także w 

innych segmentach energetyki. W szczególności nie wymagały i nie korzystały dotychczas z 

pomocy publicznej w postaci np. dotacji lub ulg podatkowych. W raporcie przedstawiono 

wyniki produkcyjne polskich kopalń węgla brunatnego za 2017 roku i od początku ich 

działalności tj. od 1945 roku do 2017 roku włącznie. Dotyczą one wydobycia węgla brunatnego, 
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zdejmowania nadkładu, zatrudnienia, ilości pompowanej wody, wydajności jak również 

energochłonności oraz nabywania, rekultywacji i zbywania gruntów. W podsumowaniu 

artykułu stwierdzono, że uzyskane wyniki pracy i wskaźniki produkcyjne plasują polskie 

kopalnie węgla brunatnego w czołówce kopalń światowych. 

 

2.1. Podstawowe dane produkcyjne branży węgla brunatnego w Polsce 

Obecnie branża węgla brunatnego w Polsce składa się z pięciu odkrywkowych kopalń 

węgla brunatnego i pięciu elektrowni opalanych tym paliwem [2 i 4]. Poszczególne kopalnie 

węgla brunatnego rozpoczęły zdejmowanie nadkładu i wydobycie węgla w następujących 

latach: 

Kopalnia Adamów   - nadkład w 1959 r., węgiel w 1964 r., 

Kopalnia Bełchatów  - nadkład w 1977 r., węgiel w 1980 r., 

Kopalnia Konin  - nadkład w 1945 r., węgiel w 1947 r., 

Kopalnia Turów  - nadkład w 1947 r., węgiel w 1947 r., 

Kopalnia Sieniawa  - początek wydobycia węgla ok. 1853 r. po wojnie wydobycie 
wznowiono w 1950 r. systemem podziemnym, zakończono w 1997 r., od 1979 r. równolegle 
wydobycie systemem odkrywkowym – trwa do dzisiaj. 

 

Kopalnie węgla brunatnego w 2017 roku wydobyły ponad 61 mln Mg węgla, a od początku 

swojej działalności ponad 2,9 mld Mg węgla.  

Charakterystykę branży węgla brunatnego za rok 2017 przedstawiono w tabeli 2 oraz na 

rysunkach 5 do 7. 

Tabela 2. Parametry charakteryzujące polskie kopalnie węgla brunatnego za 2017 roku [Opracowanie 

własne na podstawie danych z kopalń] 

Kopalnia 
Węgiel  

[mln Mg] 

Nadkład 

[mln m3] 

Zatrudnienie 

[osób] 

Średni 

wskaźnik 

N:W 

(objętościowy) 

[m3/Mg] 

Ilość 

pompowanej 

wody 

[mln m3] 

Średni wskaźnik 

zawodnienia 

[m3/Mg] 

Adamów 2,9 12,5 376 4,31 122,6 42,28 

Bełchatów 42,6 127,7 4 874 3,00 200,7 4,71 

Konin 8,6 50,9 1 104 5,92 116,1 13,50 

Turów 6,9 14,0 2 507 2,03 15,3 2,22 

Sieniawa 0,1 bd bd bd bd bd 

Łącznie 61,1 205,1 8 861 3,36 454,7 7,44 

 

Na rysunku 4 przestawiono rejony występowania złóż węgla brunatnego i lokalizację kopalń. 
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Rysunek 4. Rejony występowania złóż węgla brunatnego i kopalń  [Piwocki, M., Kasiński J., Saternus A. 

Dyląg J.K., Gientka M., Walentek I. Aktualizacja bazy zasobów złóż węgla brunatnego w Polsce. 

Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 2004] 
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Rysunek 5. Wydobycie węgla brunatnego za 2017 rok [Opracowanie własne na podstawie danych z kopalń] 

 

 

Rysunek 6. Zdejmowanie nadkładu za 2017 rok [Opracowanie własne na podstawie danych z kopalń] 

 

Rysunek 7. Zatrudnienie za 2017 rok [Opracowanie własne na podstawie danych z kopalń] 

 

Największym producentem węgla brunatnego w 2017 roku był PGE GiEK S.A. Oddział KWB 

Bełchatów. Wydobycie z tej kopalni stanowiło 70% całego wydobycia tego surowca w Polsce 

– rysunek 5. Przedsiębiorstwo PAK KWB Konin S.A. w roku 2017 wydobyło  14%, a PGE 

GiEK S.A. Oddział KWB Turów był 11% w krajowym bilansie wydobycia. Udział Kopalni 

PAK KWB Adamów S.A. w 2017 roku wyniósł 5%. Kopalnia Węgla Brunatnego Sieniawa Sp. 

z o.o. wydobyła około 100 tys. Mg - ilość ta jest marginalna w porównaniu do pozostałych 

kopalń. 

Zbiorcze zestawienie uzyskanych wyników produkcyjnych polskich kopalń węgla brunatnego 

od 1945 do 2017 roku włącznie pokazano w tabeli 3 oraz na rysunkach  8 i 9. 

Tabela 3. Podstawowe parametry polskich kopalń węgla brunatnego od 1945 do 2017 roku włącznie 

[Opracowanie własne na podstawie danych z kopalń] 
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Kopalnia 
Węgiel  Nadkład 

Średni 

wskaźnik N:W 

(przemysłowy) 

Nabycie 

gruntów  

 

Objętość 

wypompowanej 

wody 

Średni 

wskaźnik 

zawodnienia 

[mln Mg] [mln m3] [m3/Mg] [ha] [mln m3] [m3/Mg] 

Adamów 214,3 1 406,3 6,56 6 341 4 212,6 19,6 

Bełchatów 1168,7 4 510,5 3,86 11 322 9 298,4 7,9 

Konin 618,8 3 385,0 5,47 14 462 5 344,2 8,6 

Turów 920,5 2 206,5 2,40 5 340 1 069,1 1,2 

Sieniawa 8,6 bd bd bd bd bd 

Łącznie 2 923,6 11 508,4 3,94 37 465 19 924,3 6,8 

 

Rysunek 8. Sumaryczna ilość wydobytego węgla w Polsce od początku działalności do 2017 roku włącznie 

[Opracowanie własne na podstawie danych z kopalń] 

 

 

Rysunek 9. Wydobycie węgla od początku działalności do 2017 roku włącznie [Opracowanie własne na 

podstawie danych z kopalń] 
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Najmłodsza, ale zarazem największa kopalnia Bełchatów jest największym 

producentem z wydobyciem około 1 170 mln Mg węgla brunatnego. Wydobycie z tej kopalni 

to 40% całego wydobycia tego surowca w Polsce od 1945 roku – rysunek 8. Na drugim miejscu 

jest PGE GiEK S.A. Oddział KWB Turów z prawie 32% udziałem. Te dwie kopalnie wchodzą 

w skład przedsiębiorstwa PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Pozostałą ilość 

wydobycia węgla brunatnego przypada na PAK KWB Konin S.A. i PAK KWB Adamów S.A. 

z odpowiednio 21% i 7% udziałem w rynku tego surowca, które należą do podmiotu Zespołu 

Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin S.A. Kopalnia Węgla Brunatnego Sieniawa Sp. z o.o. 

ze znacznie mniejszym wydobyciem w porównaniu do przedstawionych czterech kopalń tj. 

około 9 mln Mg nie odgrywa znaczącej roli w elektroenergetyce kraju. 

Natomiast wielkość zdejmowania nadkładu przez poszczególne kopalnie pokazano na 

rysunkach 10 i 11. Z zestawionych danych wynika, że liderem w w tym zakresie jest kopalnia 

Bełchatów z wielkością ponad 4,5 mld m3  co stanowi prawie 40% całego zdjętego nadkładu w 

okresie od 1945 do 2017 roku. 

 

Rysunek 10. Ilość zdjętego nadkładu w Polsce od początku działalności do 2017 roku włącznie 

[Opracowanie własne na podstawie danych z kopalń] 

 

Rysunek 11. Ilość nadkładu zdjętego przez poszczególne kopalnie od początku działalności kopalń do końca 

2017 roku [Opracowanie własne na podstawie danych z kopalń] 
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Rysunek 12 charakteryzuje parametry geologiczno-górnicze polskich kopalń węgla 

brunatnego; średni wskaźnik przemysłowy N/W (Nadkład/Węgiel) dla poszczególnych kopalń 

w całym okresie i w 2017 roku.  

 

 
 

Rysunek 12. Średni wskaźnik N:W dla poszczególnych kopalń za cały okres działalności kopalń do końca 

2017 i za 2017 rok [Opracowanie własne na podstawie danych z kopalń] 

 

Rysunek 13 przestawia ilość wypompowanej wody w kopalniach za 2017 rok. Natomiast 

rysunek 14 i 15 ilość wypompowanej wody w kopalniach za cały okres oraz średni wskaźnik 

zawodnienia w całym okresie i za rok 2017. 

 

Rysunek 13. Ilość wypompowanej wody i wskaźnik zawodnienia za 2017 [Opracowanie własne na podstawie 

danych z kopalń] 
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Rysunek 14. Ilość wypompowanej wody oraz wskaźnik zawodnienia od 1945 do 2017 roku [Opracowanie 

własne na podstawie danych z kopalń] 

 

Przez cały okres działalności, to kopalnia Adamów boryka się z najbardziej 

niekorzystnym zaleganiem pokładów węgla, gdzie wskaźnik N/W przekracza 6,50 za cały 

okres. Odkrywki adamowskie są również najbardziej zawodnione w przeliczeniu na jedną Mg 

węgla. Wskaźnik ten osiągnął prawie 20 m3  wody przypadających na 1 Mg węgla za cały okres 

i ponad 40 m3 wody przypadających na 1 Mg węgla za 2017 r., gdzie w kopalni Turów wskaźnik 

ten nieznacznie przekracza 1 m3/Mg za cały okres. 

 

 

Rysunek 15. Średni wskaźnik zawodnienia dla poszczególnych kopalń od początku ich działalność do końca 

2017 roku i za 2017 rok [Opracowanie własne na podstawie danych z kopalń] 

Analizując stan zatrudnienia w kopalniach węgla brunatnego do poziomu wydobycia 

węgla zauważa się, że w okresie ponad 20 lat wydobycie węgla i zdejmowanie nadkładu 

pozostawało na tym samym poziomie, natomiast w polskich kopalniach wciąż spada liczba 

zatrudnionych osób.  
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Zatrudnienie w polskich kopalniach węgla brunatnego sukcesywnie spada. Z jednej 

strony spowodowane jest to sprawniejszym działaniem układów technologicznych maszyn oraz 

zmianą struktury zatrudnienia. Zaimplementowanie nowoczesnych systemów automatyki oraz 

centralne zarządzanie procesami technologicznymi eliminuje kolejne stanowiska pracy, kiedyś 

niezbędne do prawidłowego funkcjonowania kopalni. Natomiast w strukturze zatrudnienia  

popularny jest outsourcing tj. oddanie do realizacji innym podmiotom gospodarczym zadań 

niezwiązanych z podstawową działalnością kopalń. Efektem tego jest spadek zatrudnienia na 

przestrzeni ponad 20 lat z 27 tys. do ponad 8 tys. pracowników w 2017 roku – rysunek 16. 

Natomiast w okresie od największego zatrudnienia do roku 2017 spadek ten wynosi ponad 70%. 

W tabeli 4 oraz na rysunku 17 przedstawiono spadek zatrudnienia w stosunku do najwyższego 

osiągniętego w danej kopalni.  

 

Rys. 16. Zatrudnienie w polskich kopalniach od początku działalności do końca 2017 roku [Opracowanie 

własne na podstawie danych z kopalń] 

 

Tabela  4. Spadek zatrudnienia w stosunku do najwyższego osiągniętego w danej kopalni – stan na koniec 

2017 roku [Opracowanie własne na podstawie danych z kopalń] 

Kopalnia 
Maksymalne zatrudnienie 

Zatrudnienie 

na koniec  

2017 roku 

Spadek 

zatrudnienia 

[%] 
w roku liczba osób liczba osób 

Adamów 1988 3 299 376 -88,6 

Bełchatów 1987 12 448 4 874 -60,8 

Konin 1989 8 335 1 104 -86,8 

Turów 1995 6 551 2 507 -61,7 

Łącznie 1988 30 424 8 861 -70,9 
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Rysunek 17. Spadek zatrudnienia w stosunku do najwyższego osiągniętego w danej kopalni do 2017 roku 

[Opracowanie własne na podstawie danych z kopalń] 

 

Analizując wydajność pracy za ostatnie (prawie) 20 lat poprzez ilość wydobytego węgla 

przypadająca na jednego zatrudnionego, można zauważyć stałą tendencję wzrostową (analiza 

ta nie obejmuje zatrudnienia poza kopalniami, czyli zatrudnionych pracowników w ramach 

outsourcingu). Wielkość tego wzrostu w poszczególnych kopalniach jest różna. Cała branża w 

ostatnich 17 latach zwiększyła wydajność pracy na jednego zatrudnionego o ponad 250% – 

tabela 5. Osiągnięty wynik jest nieporównywalny z wynikami innych branż górniczych, gdzie 

wydajność pracy pozostaje na zbliżonym poziomie. 

 

Tabela 5. Wydajność pracy na jednego zatrudnionego w tys. Mg wydobytego węgla [Opracowanie własne 

na podstawie danych z kopalń] 

Kopalnia 
w 2000r. w 2009r. w 2012r. w 2015r. W 2017r. 

[tys. Mg/os.] [tys. Mg/os.] [tys. Mg/os.] [tys. Mg/os.] [tys. Mg/os.] 

Adamów 1,64 2,60 2,19 9,09 7,82 

Bełchatów 3,37 4,40 6,08 8,07 8,75 

Konin 1,73 2,51 2,92 7,75 7,82 

Turów 1,75 2,95 2,93 2,73 2,74 

Łącznie 2,41 3,46 4,24 6,59 6,89 
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Rysunek 18. Wydajność pracy na jednego zatrudnionego w tys. Mg/osobę [Opracowanie własne na 

podstawie danych z kopalń] 

 

Analizując natomiast wydajność pracy za ostatnie 17 lat na 1 zatrudnionego wydobytego 

urobku (nadkład + węgiel), można zauważyć stałą tendencję wzrostową we wszystkich 

kopalniach. Cała branża w ostatnim badanym okresie zwiększyła wydajność pracy na jednego 

zatrudnionego prawie o 100% – tabela 6 i rysunek 19. 

Tabela 6. Wydajność pracy na jednego zatrudnionego w tys. m3 wydobytego urobku [Opracowanie własne 

na podstawie danych z kopalń] 

Kopalnia 
w 2000r. w 2009r. w 2012r. w 2015r. w 2017r. 

[tys. m3/os.] [tys. m3/os.] [tys. m3/os.] [tys. m3/os.] [tys. m3/os.] 

Adamów 14,92 19,38 21,11 75.02 39,63 

Bełchatów 14,92 20,65 21,27 29,71 33,49 

Konin 13,74 17,02 22,96 66,84 52,63 

Turów 9,87 13,40 15,83 21,31 7,88 

Łącznie 13,43 16,40 20,38 34,27 28,89 

Oznaczenie do obliczenia urobku: 

Urobek w m3 = Nadkład w m3 + Węgiel w Mg /1,2 Mg/m3; 

1,2 Mg/m3 - gęstość objętościowa węgla brunatnego. 



18 

 

 
Rysunek 19. Wydajność pracy na jednego zatrudnionego w tys. m3/osobę [Opracowanie własne na 

podstawie danych z kopalń] 

 

Na przestrzeni minionych lat kopalnie węgla brunatnego dokonały inwestycji i modernizacji 

układów pomocniczych i wydobywczych  zmierzając do uzyskania najwyższych standardów. 

Jednym z nich było uzyskanie optymalizacji zużycia energii elektrycznej w procesie 

wydobywczym. Dla pokazania stanu tego ważnego zagadnienia wykonano  analizę 

energochłonności procesu wydobycia w kopalniach  węgla brunatnego. Porównania dokonano 

w całym okresie pracy kopalń i w 2017 r. Dla porównania energochłonności wydobycia węgla 

w tabeli 7 zestawiono zużycie energii elektrycznej przez poszczególne kopalnie. Z danych w 

tabeli 7 zauważa się zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w 2017 roku. Ten spadek 

spowodowany jest zmniejszeniem  zadań produkcyjnych w kopalni Turów (obsuw) i kończącą 

się działalnością górniczą w kopalni Adamów. Natomiast w tabelach 8, 9 i 10 dokonano 

wyliczenia wskaźnika energochłonności na wydobytą masę, urobek, ilość wydobytego węgla 

oraz na łącznie masę plus wypompowaną wodę w kopalniach za 2017 r. i w całym badanym 

okresie tj. od początku działalności kopalń do 2017 r. 

 
Tabela 7. Zużycie energii elektrycznej w kopalniach węgla brunatnego do 2017 roku [Oprac. własne na 

podstawie danych z Kopalń] 

Kopalnia W 2010r.  

[MWh] 

W 2012r.  

[MWh] 

W 2015r. 

[MWh] 

W 2017r. 

[MWh] 

Łącznie od początku 

działalności do 2017r. 

[MWh] 

Adamów 142 548 157 664 148 404 93 717 6 761 784 

Bełchatów 1 020 518 1 073 636 1 148 405 1 098 891 35 267 947 

Konin 316 337 376 628 349 814 289 714 15 979 686 

Turów 317 323 297046 304 875 138 408 15 054 440 

Łącznie 1 796 726 1 904 974 1 951 498 1 620 730 73 063 857 
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Tabela 8. Wskaźnik energochłonności na jedną Mg wydobytego węgla [kWh/Mg] [Opracowanie własne na 

podstawie danych z kopalń] 

Kopalnia W 2010r.  

[kWh/Mg] 

W 2012r.  

[kWh/Mg]  

W 2015r. 

[kWh/Mg]  

W 2017r. 

[kWh/Mg]  

Łącznie od początku 

działalności do 2017r. 

[kWh/Mg] 

Adamów 32,26 43,66 34,59 31,89 31,55 

Bełchatów 31,02 26,73 27,29 25,77 30,20 

Konin 36,06 37,22 37,36 33,57 25,86 

Turów 30,90 28,79 41,64 20,17 16,35 

Łącznie 31,89 29,67 30,95 26,54 24,94 

 

Tabela 9. Wskaźnik energochłonności na jeden m3 urobek  [kWh/m3] [Opracowanie własne na podstawie 

danych z kopalń] 

Kopalnia W 2010r.  

[kWh/m3] 

W 2012r.  

[kWh/m3]  

W 2015r. 

[kWh/m3]   

W 2017r. 

[kWh/m3]  

Łącznie od początku 

działalności do 2017r. 

[kWh/m3] 

Adamów 4,73 4,54 4,19 6,29 4,26 

Bełchatów 7,89 7,64 7,42 6,73 6,43 

Konin 5,34 4,76 4,33 4,99 4,10 

Turów 6,24 5,44 5,33 7,01 5,06 

Łącznie 6,66 6,17 5,95 6,33 5,23 

 

Tabela 10. Wskaźnik energochłonności na jeden m3 urobku plus na wypompowanie 1 m3 wody [kWh/m3] 

[Opracowanie własne na podstawie danych z kopalń] 

Kopalnia W  2010r. 

[kWh/m3]  

W  2013r.  

[kWh/m3]  

W 2015r. 

[kWh/m3]  

W 2017r. 

[kWh/m3]  

Łącznie od początku 

działalności do 2017r. 

[kWh/m3] 

Adamów 2,07 0,86 0,87 0,70 1,20 

Bełchatów 2,59 2,87 2,96 3,02 2,38 

Konin 2,01 2,03 1,84 1,66 1,73 

Turów 3,53 3,51 4,37 3,95 3,72 

Łącznie 2,32 2,34 2,38 2,28 2,16 

Oznaczenie do obliczenia: urobek plus wypompowana woda w m3: 

Objętość obliczono w m3 = Nadkład w m3 + Węgiel Mg /1,2 Mg/m3 + objętościowa wypompowanej wody 1m3 

wody; 

1,2 Mg/m3 - gęstość objętościowa węgla brunatnego  

 

Porównując wskaźniki energochłonności za cały okres działalności kopalń - na przykład 

na jednostkę wydobytego węgla, najlepszy wynik uzyskała kopalnia Turów za 2017 rok i za 

cały okres – tabela 7, a najgorszy kopalnia Adamów. Natomiast przy określeniu wskaźnika 

energochłonności na urobek tj. zdjęty nadkład plus wydobyty węgiel, wówczas liderem jest 

kopania Konin, a ostatnie miejsce uzyskuje Kopalnia Bełchatów – tabela 8.  

Natomiast przy badaniu wskaźnika energochłonności na jednostkę: urobek + woda 

wypompowana w kopalni – tabela 9, wówczas najmniejszy wynik uzyskała kopalnia Adamów, 

a największy kopalnia Turów. Energochłonność urabiania opisuje różne uwarunkowania 

eksploatacji w poszczególnych kopalniach jak: głębokość eksploatacji i wysokość zwałowania, 

energochłonność układów KTZ, ilość wydobytej masy, ilość wypompowanej wody, ale i też 

dbałość o optymalizację  pracy poszczególnych układów (procesów) składających się na proces 

wydobycia węgla.  
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Ciągłe obniżanie energochłonności wydobywania węgla w kopalniach jest kwestią dużej 

wagi, ponieważ udział kosztów energii elektrycznej w łącznych kosztach operacyjnych wynosi 

średnio 25%.  

2.2. Gospodarka gruntami i rekultywacja terenów pogórniczych w branży węgla 

brunatnego 

W dzisiejszych czasach, w dobie dbałości o środowisko naturalne i w duchu 

zrównoważonego rozwoju, kopalnie nie mogą pozwolić sobie na pozostawienie po zakończeniu 

swojej działalności wydobywczej niezrekultywowanych terenów poeksploatacyjnych. 

Wielkoprzestrzenne kopalnie węgla brunatnego, które powodują przekształcanie krajobrazu, 

od wielu lat są największym poligonem doświadczalnym w tym zakresie. Polskie górnictwo 

węgla brunatnego od końca lat 70-tych XX wieku do dzisiaj, poprzez zrealizowane projekty 

rekultywacji, zebrało wystarczająco dużo doświadczeń , aby kolejne tego typu przedsięwzięcia 

były wykonywane na wysokim, europejskim poziomie. Fakt uiszczania przez kopalnie 

wysokich opłat z tytułu podatku od nieruchomości gruntowej jest kolejnym motywatorem i 

motorem napędowym do bezzwłocznej rekultywacji terenów poeksploatacyjnych. Poniżej 

przedstawiono najnowsze dane dotyczące gospodarki gruntami w poszczególnych kopalniach, 

uwzględniające ilość nabytych i zbytych gruntów (tabela 11 i 12) oraz ilość nabytych gruntów 

przypadających na 1 mln Mg wydobytego węgla od początku działalności do końca 2012 roku. 

W tabeli 12 pokazano grunty przekazane lub sprzedane przez poszczególne kopalnie z 

uwzględnieniem gruntów nieprzekształconych i zrekultywowanych. 

Tabela 11. Ilość nabytych gruntów, stan posiadania i ilość gruntów zbytych od początku działalności do 

końca 2017 roku [Opracowanie własne na podstawie danych z kopalń] 

Kopalnia Nabycie 

gruntów od 

początku 

działalności 

do końca 

2017r. 

Udział 

procentowy 

nabycia  

[%] 

Zbycie 

gruntów od 

początku 

działalności 

do końca 

2017r. 

Stan 

posiadania 

gruntów na 

koniec 

2017r. 

Udział 

procentowy 

posiadania 

[%] 

Ilość 

nabytych 

gruntów 

przypadająca 

na 1 mln Mg 

wydobytego 

węgla 

[ha] [%] [ha] [ha] [%] [ha/mln Mg] 

Adamów 6 341 17 3 836 2 505 13 29,6 

Bełchatów 11 322 30 3 898 7 424 39 9,7 

Konin 14 462 39 8 643 5 819 31 23,4 

Turów 5 340 14 2 080 3 260 17 5,8 

Łącznie 37 465 100 18 457 19 008 100 12,8 

 

Tabela 12. Gospodarka gruntami w poszczególnych kopalniach od początku ich działalności do końca 2017 

roku [Opracowanie własne na podstawie danych z kopalń] 

Wyszczególnienie 
ZE PAK S.A. PGE GiEK S.A. 

Razem 
Adamów Konin Bełchatów Turów 

Nabyto [ha] 6 341 14 462 11 322 5 340 37 465 

Przekazano-

sprzedano 
Ogółem [ha] 3 836 8 643 3 898 2 080 18 457 

W tym: 
Nieprzekształcone [ha] 293 2 507 2 324 278 5 402 

Zrekultywowane [ha] 3 543 6 136 1 574 1 802 13 055 

Stan posiadania na koniec 2017 roku [ha] 2 505 8 519 7 424 3 260 19 008 
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Liderem w rekultywacji pod względem powierzchni gruntów, którym przywrócono 

walory użytkowe jest KWB Konin, która wykonała blisko 50% prac rekultywacyjnych w całej 

branży. Na drugim miejscu jest KWB Adamów, a następnie KWB Bełchatów i Turów. Czołowe 

miejsca kopalni Konin i Adamów wynikają głównie z faktu, że kopalnie te są typowymi 

kopalniami wieloodkrywkowymi, eksploatującymi małe złoża węgla brunatnego. W 

wymienionych kopalniach nowe wyrobiska „pomagają” w rekultywacji wyrobisk 

poeksploatacyjnych poprzez lokowanie mas nadkładowych, czy też wód z wkopów 

udostępniających do likwidowanych wyrobisk.  

Rekultywacja terenów pogórniczych oprócz ww. kierunku leśnego (w głównej mierze dotyczy 

to zwałowisk i terenów wokół wyrobiska) i wodnego (dla wyrobisk poeksploatacyjnych) może 

mieć również kierunek rolny (zwałowiska wewnętrzne), rekreacyjny czy też specjalny (o 

charakterze gospodarczym czy też kulturowym). Kierunek rekreacyjny stanowi zazwyczaj 

uzupełnienie rekultywacji końcowej zwałowisk i wyrobisk. Jak wynika z tabeli 13, kopalnie 

Turów i Bełchatów prowadzą rekultywację przede wszystkim w kierunku leśnym (ponad 95 % 

całej przeprowadzonej rekultywacji), z jedynie niewielkimi odstępstwami. Natomiast w 

kopalniach wieloodkrywkowych jak Adamów i Konin, struktura rekultywacji jest znacznie 

bardziej zróżnicowana. Dominuje tutaj głównie kierunek rolny. 

Tabela 13. Szacunkowy procentowy udział poszczególnych kierunków rekultywacji w polskich kopalniach 

węgla brunatnego [Opracowanie własne na podstawie danych z kopalń] 

Wyszczególnie

nie 

Jednostka 

ZE PAK S.A. PGE GiEK S.A. 

Branża  

powierzchnia 

[ha]  

Branża 

 

[%] 

 Adamów Konin Bełchatów Turów  100.0 

Rolny % 59 50 - - 5156,0 39,5 

Leśny % 17 31 95 96 5729,7 43,3 

Wodny % 24 8 - - 1409,2 10,7 

  Rekreacyjny % 1 2 1 - 173,9 1,3 

Specjalny % - 9 4 4 687,3 5,2 

 

Dla całej branży dominującym kierunkiem rekultywacji jest kierunek leśny (43,3%) i rolny 

(39,5%). Pozostałe kierunki to wodny (10,7%), specjalny (53%) i rekreacyjny (1,3%). 

Obecnie górnicy w polskich kopalniach odkrywkowych węgla brunatnego 

systematycznie i zgodnie z kanonami sztuki górniczej dokonują rekultywacji i 

zagospodarowania terenów „odzyskiwanych” w miarę przesuwania się frontów 

eksploatacyjnych. Wykonywane prace są zapewniają  wykorzystanie terenów do produkcji 

rolnej, leśnej lub też innej działalności, w tym rekreacyjnej. Polskie górnictwo odkrywkowe 

konsekwentnie realizuje ideę twórcy sozologii, profesora i rektora Akademii Górniczo-

Hutniczej w Krakowie Walerego Goetla – „Co człowiek zniszczył, człowiek musi naprawić” 

Tak jak chirurgia plastyczna, odkrywkowa eksploatacja złoża może być operacją bolesną dla 

środowiska. Jeśli jednak wydobycie jest odpowiednio, świadomie, dobrze zaplanowane i 

zrealizowane, wówczas efekty mogą zwiększyć atrakcyjność otoczenia [1, 2, 5 i 6]. 

Odkrywkowa eksploatacja kopalin może: 

 wzbogacać krajobraz w nowe formy morfologiczne, harmonijnie weń wpisane,  

 wspomagać ochronę przyrody przez tworzenie nowych siedlisk, 

 wspomagać gospodarkę leśną, 

 stwarzać miejsca wypoczynku.  
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Liczne przykłady atrakcyjności krajobrazowej, przyrodniczej i kulturowej terenów 

pogórniczych skłaniają do spojrzenia na to górnictwo jako na działalność, stwarzającą nowe 

wartości środowiska i nowe warunki dla jego ochrony. Tereny poeksploatacyjne o unikatowym 

krajobrazie wpisują się w obraz regionów ich występowania i nie są postrzegane jako miejsca 

wcześniejszej eksploatacji. 

Podsumowanie 
 

      Przedstawiona opinia w części dotyczącej charakterystyki parametrów produkcyjnych  
oddaje obecny stan branży węgla brunatnego, na tle minionych lat jednoznacznie pokazuje, że 
Polska ma ogromne doświadczenie i tradycję w produkcji energii elektrycznej z węgla 
brunatnego. Z powodzeniem od lat funkcjonują kopalnie, które każdego roku mogą poszczycić 
się takimi osiągnięciami jak: bezpiecznym i stabilnym procesem produkcyjnym, zapewnieniem 
miejsc pracy, stałym doskonaleniem się w nowych technikach i technologiach oraz wysokim 
poziomem wykonywania prac rekultywacyjnych. Branża węgla brunatnego jest przykładem, 
gdzie cały czas  następują procesy optymalizacji, w tym szczególnie  poprawa wskaźników 
efektywności wydobycia. 
 

 

3. Charakterystyka polskiego systemu energetycznego  

Analizując jak wyglądać powinien przyszłościowy mix energetyczny Polski, należy brać pod 

uwagę różne uwarunkowania, tak zależne jak i niezależne od branży górniczo-energetycznej 

kraju. Punktem wyjścia dla strategicznych uwarunkowań jest obecny stan krajowej energetyki. 

W Polsce węgiel brunatny jak i kamienny nie tylko pozostaje najtańszym źródłem energii, ale 

też jedynym, dzięki któremu jesteśmy jako kraj samowystarczalni pod względem 

energetycznym.  

Charakterystyka Krajowego Systemu Energetycznego (KSE) w minionych latach 

przedstawiała się następująco. W 2016 r. moc zainstalowana w KSE wyniosła 41 396 MW, a 

moc osiągalna – 41 278 MW, co stanowiło wzrost odpowiednio o 2,4% oraz o 3,8% w stosunku 

do 2015 r. Średnie roczne zapotrzebowanie na moc ukształtowało się na poziomie 22 483 MW, 

przy maksymalnym zapotrzebowaniu na poziomie 25 546 MW, co oznacza odpowiednio 

wzrost o 1,2% i spadek o 1,8% w stosunku do 2015 r. Relacja mocy dyspozycyjnej do mocy 

osiągalnej w 2016 r. pozostawała na podobnym poziomie jak w 2015 r. i wyniosła 69,4% 

(wzrost o 0,6 punktu procentowego w stosunku do 2015 r.) – tabela 14. 

Tabela 14. Struktura mocy zainstalowanej i osiągniętej w elektrowniach krajowych – stan na 31 grudzień 

2016 r. [Opracowanie własne na podstawie danych z URE] 

Wyszczególnienie  Moc zainstalowana 

w  2016 roku 

[MW] 

Udział  

Procentowy 

[%] 

Moc osiągalna  

w 2016 roku  

 [MW] 

Moc elektrowni krajowych ogółem, w tym: 41 396  41 277 

elektrowni zawodowych, w tym: 32 393  32 629 

elektrowni zawodowych cieplnych, w tym: 30 097 72,70 30 282 

- na węglu kamiennym 19 155 46,27 19 302 

- na węglu brunatnym 9 332 22,50 9 384 

- gazowych 1 610 3,89 1 596 

elektrowniach zawodowych wodnych 2 296 5,55 2 347 

elektrowniach przemysłowych 2 659 6,42 2 601 

źródeł odnawialnych 6 344 15,32 6 047 
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W tabeli 15 przedstawiono charakterystykę krajowych elektrowni na węgiel brunatny. W tabeli 

nie uwzględniono Elektrownie Adamów, która została wyłączona z pracy 31.12.2017 roku. 

 Tabela 15. Elektrownie cieplne zawodowe w Polsce wykorzystujące jako paliwo węgiel brunatny 

[Opracowanie własne na podstawie danych z URE] 

Wyszczególnienie Bełchatów Turów Pątnów I Pątnów II Konin 

Przynależność 
PGE GiEK- 

Grupa PGE 

PGE GiEK- 

Grupa PGE 
ZE PAK S.A. ZE PAK S.A. ZE PAK S.A. 

Rodzaj elektrowni cieplna 
cieplna 

kondensacyjna 

cieplna 

kondensacyjna 

cieplna 

kondensacyjna 

 

cieplna 

Paliwo 

podstawowe 

węgiel 

brunatny 

węgiel 

brunatny 

węgiel 

brunatny 

węgiel 

brunatny 

 

węgiel 

brunatny 

Paliwo 

uzupełniające 
- 

biomasa leśna i 

rolna 
biomasa - biomasa 

Liczba bloków 

energetycznych 

13, w tym 1 

blok 

przystosowany 

do współpracy 

z instalacją 

CCS 

6 6 1 4 

Moc 

zainstalowana 
5 298 MW 1 498,8 MW 1 244 MW 464 MW 198 MW 

Roczna produkcja  

energii 

elektrycznej netto 

(2015) 

31,7 TWh 7,3 TWh 3,26 TWh 2,21 TWh 0,65 TWh 

 

Struktura produkcji energii elektrycznej w 2016 r. nie zmieniła się znacznie w stosunku do 2015 

r. Zdecydowana większość wytwarzania oparta jest nadal na paliwach konwencjonalnych, tj. 

węglu kamiennym oraz węglu brunatnym – tabela 16. W badanym okresie spadła natomiast 

dynamika wzrostu produkcji energii elektrycznej z OZE w porównaniu do lat poprzednich, przy 

czym liderem produkcji w tym segmencie pozostawała nadal generacja wiatrowa. W 2016 roku 

produkcja energii elektrycznej w Polsce wyniosła około 162,6 TWh i była większa o 0,53% niż 

rok wcześniej, a jej zużycie wyniosło około 164,6 TWh i było większe o 1,97 procenta. Saldo 

wymiany zagranicznej energii elektrycznej wyniosło w 2016 roku plus 1 999 GWh, co oznacza, 

że import energii był większy od eksportu. 

Tabela 16. Struktura produkcji, krajowe saldo przepływów fizycznych w wymianie transgranicznej oraz 

zużycie energii elektrycznej w latach 2015−2016 [GWh] [źródło - URE 2017] 

 

Wyszczególnienie 2015  

 

[GWh] 

2016  

 

[GWh] 

Dynamika 

2016 r./2015 r. 

; 2015 r. = 100 

Procentowy udział w 

produkcji energii 

elektrycznej w 2016 r. 

Produkcja energii elektrycznej 

ogółem w tym: 

161 772 162 626 100,53  

Elektrownie na węglu 

kamiennym 

81 883 81 348 99,35 50,02 

Elektrownie na węglu 

brunatnym 

53 564 51 204 95,59 31,48 

Elektrownie gazowe 4 193 5 776 137,75 3,55 

Elektrownie przemysłowe 9 757 10 130 103,82 6,23 

Elektrownie zawodowe wodne 2 261 2 399 106,10 1,48 
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Źródła wiatrowe 10 041 11 623 115,76 7,15 

Inne źródła odnawialne; w tym 

energetyka słoneczna 

73  146 200 0,09 

Saldo wymiany zagranicznej -334 1 999   

Krajowe zużycie energii 161 438 164 625 101,97 100,00 

 

Udział pozyskaniu energii ze źródeł odnawialnych tj. z wiatru i innych źródeł odnawialnych 

oraz z energetyki słonecznej w roku 2016 wynosił 7,25%. Wliczając energetykę wodną w ilości 

1,48% to w sumie z OZE wyprodukowano 8,73% energii elektrycznej. 

Analizując dane na temat kosztów jednostkowych wytworzenia energii elektrycznej (tabela 17) 

należy stwierdzić, że węgiel brunatny jest najtańszym źródłem energii elektrycznej i ważnym 

czynnikiem stabilizującym jej ceny w polskim systemie elektroenergetycznym. Koszt 

wytworzenia energii elektrycznej z węgla kamiennego jest o ponad 30 % wyższy niż z węgla 

brunatnego, a koszt energii elektrycznej sprzedanej z energii z wiatru lub biomasy jest droższy 

ponad dwa razy od energii z węgla brunatnego. Natomiast koszt energii słonecznej jest droższy 

ponad 5 razy od kosztów energii z węgla brunatnego. W tym miejscu należy powiedzieć - 

energetyka z wiatru, biomasy czy słoneczna jest w znacznym stopniu dotowana. 

 

Tabela 17. Jednostkowe koszty techniczne wytworzonej i sprzedanej energii elektrycznej [Gabryś 2016] 

 

Wyszczególnienie 
Jednostkowy koszt techniczny 

wytworzenia [zł/MWh] 

Jednostkowy koszt sprzedanej 

energii [zł/MWh] 

Rok 2012 

2014 

2013 

20151) 

2012 

2014 

2013 

20151) 

EL. na węgiel brunatny 139,7 

134,9 

134,6 

130,4 

154,3 

156,3 

160,8 

154,4 

EL. na węgiel kamienny 212,5 

183,9 

199,3 

172,3 

250,8 

205,3 

227,5 

192,1 

EC. gazowe 303,1 

261,0 

372,2 

241,2 

324,1 

286,9 

405,9 

264,0 

El. Wodne 186,2 

170,5 

153,0 

164,2 

232,0 

227,7 

181,1 

190,5 

El. wiatrowe 208,0 

227,8 

222,1 

210,9 

361,1 

367,4 

365,0 

348,8 

EL. i EC. biomasa 446,1 

361,6 

405,6 

367,9 

463,7 

412,7 

451,1 

379,0 

1) za trzy kw.2015 roku 

 

Energię z OZE charakteryzuje niestabilna praca; tak ze źródeł słonecznych czy wiatrowych i 

wymaga posiadania elastycznych, to jest zdolnych do szybkiego uruchomienia rezerw mocy 

dla zabezpieczenia ciągłości dostaw dla odbiorców. W okresach nakładania się (zwłaszcza 

wtedy) przestoju obu, zarówno słonecznych jak i wiatrowych źródeł energii odnawialnej 

konieczne staje się wykorzystanie w pełni dyspozycyjnych źródeł węglowych, gazowych czy 

hydroenergetyki (poza Polską także energetyki jądrowej). Doświadczenia energetyków w 

Niemczech pozwalają na uruchomienie w okresie 30 minut systemu elektrowni opalanych 

węglem brunatnym o mocy aż 5000 MW. Ten przykład pokazuje, że nowoczesne elektrownie 

węglowe dorównują sterowalnością elektrowniom opalanym gazem. Jak nieprzewidywalna jest 

produkcja energii elektrycznej z wiatru czy słońca pokazuje okres ciepłego lata (sierpnia) 2015 

roku, gdzie na 4200 MW zainstalowanej mocy w energetyce wiatrowej pracowało zaledwie 
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100 MW!  Podobna sytuacja była w zimie 2016 roku. Można zadać pytanie: jak planować pracę 

systemu energetycznego? Wystarczy też przypomnieć styczeń 2017 r. w Niemczech, kiedy to 

miała miejsce pogoda bezwietrzna. Kraj stanął na skraju katastrofy. Na szybko „odkurzano” 

nawet stare bloki węglowe. Ten sam problem dotyczy energii słonecznej i biomasy – raz są, raz 

ich nie ma. Dobrym wyjaśnieniem charakterystyki pracy elektrowni wiatrowych jest  przykład 

potencjalnej zamiany Elektrowni Bełchatów o mocy prawie 5400 MW na elektrownie 

wiatrowe. Zakładając wykorzystanie 20% elektrowni wiatrowych -  należy posiadać energetykę 

wiatrową o mocy zainstalowanej 20 000 MW czyli 10 000 wiatraków, każdy po 2 MW. 

Oznacza to, że należy zabudować wiele województw farmami wiatrowymi, a i tak na wypadek 

braku wiatru należy utrzymywać w dyspozycji Elektrownie  Bełchatów! 

 

4. Górnictwo węgla brunatnego w Niemczech 

W zakresie wydobycia węgla brunatnego Niemiecka Republika Federalna zajmuje wiodącą 

pozycję w skali światowej. W statystykach globalnych, nie obejmujących wydobycia Chińskiej 

Republiki Ludowej, Niemcy wyprzedzają kolejny kraje, o sto i więcej milionów ton. W ujęciu 

procentowym wynik ten stanowi około 18,3% produkcji światowej; w Unii Europejskiej udział 

produkcji niemieckiej od lat oscyluje wokół 38,0–40,0%. 

Aktualnie obowiązujący program rządu niemieckiego określony jako „Energiewende – zwrot 

energetyczny” kreśli dla węgla brunatnego, a także dla węgla kamiennego (importowanego), 

perspektywę sięgającą do 2050 roku. Konkretnym potwierdzeniem wiarygodności tych 

zamierzeń jest budowa około 20 elektrowni węglowych w okresie lat 2012–2020. 

Obecnie wydobycie węgla brunatnego prowadzi się w 10 kopalniach odkrywkowych z 

lokalizowanych w trzech podstawowych zagłębiach (Nadreńskie, Środkowoniemieckie, 

Łużyckie oraz w likwidowanym zagłębiu Helmstedt). Lista kopalń została przedstawiona w 

tabeli 18. 

Tabela 18. Podział na zagłębia węgla brunatnego i występujące kopalnie w tych zagłębiach. [Opracowanie 

własne na podstawie danych z opracowania DEBRICH Braunkohle in Deutschland 2017]: 

Nadreńskie  Środkowoniemieckie Łużyckie 

Garzweiler Amsdorf Welzow-Sud 

Inden Profen Janschwalde 

Hambach Vereinigtes Schleeenbain Nochten 

  Reichwalde 

 

 

Wielkość zasobów geologicznych, operatywnych i udostępnione przedstawiono w tabeli 19. Z 

tabeli można zauważyć bardzo duże zasoby. Tylko zasoby operatywne gwarantują możliwość 

działalności górnictwa węgla brunatnego w Niemczech na 100 lat. 

Tabela 19. Zasoby węgla brunatnego w Niemczech. [Opracowanie własne na podstawie danych z 

opracowania DEBRICH Braunkohle in Deutschland 2017] 

Nazwa zagłębia Zasoby geologiczne 

 

 [mld Mg] 

Zasoby operatywne 

(rezerwy) 

[mld Mg] 

Zasoby 

udostępnione 

[mld Mg] 

Nadreńskie 51,0 31,0 2,8 

Łużyckie 11,6 3,1 0,9 

Środkowoniemieckie 10,0 2,0 0,4 

Łącznie 72,6 46,1 4,1 
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Rysunek 20. Lokalizacja zagłębi i kopalń węgla brunatnego w Niemczech. [DEBRICH Braunkohle in 

Deutschland 2017] 

Parametry geologiczno-chemiczne przedstawiono w tabeli 20. 

Tabela 20. Parametry geologiczno-chemiczne  węgla brunatnego w Niemczech [Opracowanie własne na 

podstawie danych z opracowania DEBRICH Braunkohle in Deutschland 2017] 

Nazwa zagłębia Wartość opałowa 

[kJ/kg] 

Zawartość 

popiołu 

[%] 

 

Wilgotność 

[%] 

 

Zawartość siarki 

[%] 

Nadreńskie 7.800 - 10.500 2,5 – 8.0 50 - 60 0,15 - 0,5 

Łużyckie 7.700 - 10.000 2,5 - 15,0 48 - 58 0,3 - 1,5 

Środkowoniemieckie 9.000 - 11.300 6,5 – 12,0 48 - 54 1,3 – 2,1 
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Zestaw podstawowych parametrów produkcyjnych za 2016 rok przedstawiono w tabeli 21. 

Łączne wydobycie węgla brunatnego z 10 kopalń wyniosło ponad 170 mln Mg przy zdjęciu 

ponad 850 mln m3 nadkładu. Najwięcej węgla brunatnego wydobyto w zagłębiu nadreńskim 

ponad 90 mln Mg a zagłębia przy polskiej granicy – zagłębia łużyckiego ponad 60 mln Mg. 

Średni wskaźnik N:W dla wszystkich kopalń wynosi 5:1. 

Tabela 21. Podstawowe parametry produkcyjne niemieckich kopalń węgla brunatnego za 2016 rok. 

[Opracowanie własne na podstawie danych z opracowania DEBRICH Braunkohle in Deutschland 2017] 

Nazwa zagłębia Ilość zdjętego 

nadkładu 

[mln m3] 

Ilość 

wydobytego 

węgla 

[mln Mg] 

Procent 

wydobytego 

węgla 

[%] 

Wskaźnik 

N:W 

 

[m3/Mg] 

Wartość 

opałowa  

 

[kJ/kg] 

Nadreńskie 428,242 90,451 52,7 4,7 : 1 9.005 

Łużyckie 372,712 62,292 36,3 6,0 : 1 8.528 

Środkowoniemieckie 50,903 17,730 10,3 2,9 : 1 10.669 

Helmstedt 0,037 1,074 0,6  10.878 

Łącznie 851,895 171,547 100,0 5,0 : 1 9.030 

 

Wielkości zajętych obszarów pod działalność górnictwa odkrywkowego węgla brunatnego w 

Niemczech pokazano w tabeli 22. 

Tabela. 22. Ilość nabytych gruntów, stan posiadania i ilość gruntów zrekultywowanych  od początku 

działalności do końca 2016 roku. [Opracowanie własne na podstawie danych z opracowania DEBRICH 

Braunkohle in Deutschland 2017] 

Zagłębie/obecne i byłe Nabycie gruntów 

na koniec 2016 r. 

[ha] 

Stan posiadania gruntów 

na koniec 2016 r. 

[ha] 

Grunty 

zrekultywowane na 

koniec 2016 r. 

[ha] 

Nadreńskie 32 750,0 9 633,2 23 116,8 

Helmstedt 2 709,6 1 094,7 1 614,9 

Hesja  3 507,9 72,1 3 435,9 

Bawaria 

 

1 803,0 0,0 1 803,0 

Łużyckie 87 913,0 30 641,6 57 271,4 

Środkowoniemieckie 48 625,8 12 291,6 36 334,2 

Łącznie  177 309,2 53 733,1 123 676,2 

Procent udziału 100,0 30,3 69,7 

 

W tabeli 23 przedstawiono kierunki rekultywacji gruntów pogórniczych w branży węgla 

brunatnego w Niemczech. 

Tabela 23. Kierunki rekultywacji gruntów pogórniczych w branży węgla brunatnego w Niemczech. 

[Opracowanie własne na podstawie danych z opracowania DEBRICH Braunkohle in Deutschland 2017] 

Zagłębie/obecne i byłe Grunty 

zrekultywow

ane na koniec 

2016 r. 

[ha] 

Kierunek 

rekultywacji  

„rolny” 

[ha] 

Kierunek 

rekultywacji  

„leśny” 

[ha] 

Kierunek 

rekultywac

ji  

„wodny” 

[ha] 

Kierunek 

rekultywac

ji  

„inny” 

[ha] 
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Nadreńskie 23 116,8 12 482,4 8 650,2 819,7 1 164,5 

Helmstedt 1 614,9 669,0 690,1 40,2 215,5 

Hesja  3 435,9 1 818,6 735,4 665,8 216,1 

Bawaria 

 

1 803,0 119,0 958,0 683,0 43,0 

Łużyckie 57 271,4 10 246,7 31 120,3 8 873,6 7 030,8 

Środkowoniemieckie 36 334,2 9 368,8 11 418,5 12 419,6 3 127,3 

Łącznie  123 676,2 34 704,5 53 572,6 23 501,9 11 797,1 

Procent udziału 100,0 28,1 43,4 19,0 9,5 

Dla całej branży dominującym kierunkiem rekultywacji jest kierunek leśny (43,4%) i rolny 

8,1%). Pozostałe kierunki to wodny (19,0%) i inny (9,5%). 

Podsumowanie 

Górnictwo węgla brunatnego na terenie dawnego państwa DDR miało bardzo duże zaległości 

w rekultywacji terenów pogórniczych. Niemcy dla odrobienia tych  zaległości w tym zakresie 

powołali specjalną Firmę. Powołane w 1994 roku specjalne przedsiębiorstwo – 100% spółka 

Federalnego Ministerstwa Finansów – o nazwie Lausitzer- und Mitteldeutsche Bergbau-

Verwaltungsgesellschaft mbH (w tłumaczeniu dosłownym: Łużycko-Środkowoniemiecka 

Spółka Zarządzająca z o.o.), skrót LMBV z siedzibą w mieście Senftenberg na Łużycach, po 

realizacji prac rekultywacyjnych i rewitalizacyjnych realizuje aktualnie fazę programu, 

obejmującą przede wszystkim napełnianie wodą wyrobisk pogórniczych. Na terenie Łużyc i 

Niemiec Środkowych ma powstać wiele jezior różnej wielkości o łącznej powierzchni 270 km². 

Będą to istne pojezierza o nazwach Lausitzer Seeland i Leipziger Neuseeland z szeregiem 

atrakcji turystycznych raz rezerwatów przyrodniczych. Całość tego przedsięwzięcia planowana 

była do realizacji do ok. roku 2020. Obecnie należy stwierdzić, że ten termin zostanie 

przedłużony z powodu dużych „komplikacji” z natury geotechnicznych na obszarach 

zalewanych niektórych odkrywek. Należy jednoznacznie stwierdzić, że „zaległości” do 

wykonania sięgają jeszcze tysięcy ha powierzchni pogórniczych. Firma ta od połączenia 

Niemiec wykonała prace rekultywacyjne i rewitalizacyjne których koszt przekroczył ponad 15 

mld euro.  

 

5. Charakterystyka niemieckiego systemu energetycznego  

Węgiel brunatny w Niemczech zużywany jest energetyce zawodowej i przeróbce. W 2016 roku 

z całej ilości wydobytego węgla brunatnego – 155,2 mln Mg (90,50%) wykorzystywany jest 

energetyce zawodowej a 15,9 mln Mg (9,50%) w przeróbce na brykiet, koks, pył węglowy oraz 

na eksport. W Niemczech roczna produkcja energii elektrycznej wynosi 648,3 TWh i jest 

większa od produkcji energii elektrycznej w Polsce cztery razy. Najwięcej energii elektrycznej 

produkuje się z węgla brunatnego w ilości prawie 150 TWh co stanowi około 23%. Wielkość 

produkcji energii elektrycznej z węgla brunatnego wynosi prawie tyle co cała produkcja energii 

elektrycznej w Polsce. Drugim nośnikiem jest węgiel kamienny z którego produkuje się 

111,5TWh co stanowi 17,2% całej energii elektrycznej. Łącznie z węgla brunatnego i 

kamiennego produkuje się 251 TWh, co stanowi 40,30 % łącznej produkcji energii elektrycznej 

w Niemczech. Na trzecim miejscu jest energetyka atomowa – 13,2%, następnie gaz ziemny – 

12,4% i energia z wiatru – 12,1%. Łącznie OZE (wiatr, biomasa, fotowoltaika i woda) wynosi 
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28,1%. Strukturę nośników energii elektrycznej w Niemczech w 2016 roku przedstawiono w 

tabeli 24. 

Tabela 24. Struktura nośników energii elektrycznej w Niemczech w 2016 roku. [Opracowanie własne na 

podstawie danych z opracowania DEBRICH Braunkohle in Deutschland 2017] 

Rodzaj paliwa Procent  

[%] 

Ilość  

[TWh] 

Węgiel brunatny 23,1 149,75 

Węgiel kamienny 17,2 111,51 

Energia atomowa 13,1 84,93 

Gaz ziemny 12,4 80,39 

Wiatr 12,1 78,44 

Biomasa  6,9 44,73 

Fotowoltaika 5,9 38,25 

Woda  3,2 20,75 

Inne 6,1 39,55 

Łącznie 100,0 648,30 

 

W tabeli 25 przedstawiono moce [MW] elektrowni i produkcję energii elektrycznej [TWh] z 

węgla brunatnego w 2016 roku.   

Tabela 25. Moc elektrowni [MW] i produkcja energii elektrycznej [TWh] z węgla brunatnego w 2016 roku. 

[Opracowanie własne na podstawie danych z opracowania DEBRICH Braunkohle in Deutschland 2017] 

Zagłębie /kraj związkowy  Moc elektrowni  na 01.01.2017 

[MW] 

Produkcja energii elektrycznej w 

2016 roku 

[TWh] 

Nadreńskie/ Nadrenia Północna-

Westfalia 

11 523 74,5 

Łużyckie/Brandenburgia 4 705 34,6 

Łużyckie/ Saksonia 4 640 31,8 

Łużyckie/Saksonia-Anhalt 

  

1 220 6,4 

Helmstedt/Dolna Saksonia 

 

407 1,9 

Pozostałe  232 0,8 

Łącznie 22 727 150,0 

 

W tabeli 26, 27, 28 i 29 przedstawiono największe elektrownie opalane węglem brunatnym w 

poszczególnych zagłębiach energetycznych pracujących na węgiel brunatny w Niemczech. 

Tabela 26. Największe elektrownie na węgiel brunatny w Niemczech w zagłębiu Nadreńskim. [Opracowanie 

własne na podstawie danych z opracowania DEBRICH Braunkohle in Deutschland 2017] 

Nazwa Firma Kraj związkowy Moc 

Niederaufem REW Power AG Nadrenia Północna-

Westfalia 

3.651 

Frimmersdorf REW Power AG Nadrenia Północna-

Westfalia 

654 

Weisweiler REW Power AG Nadrenia Północna-

Westfalia 

2.089 
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Neurath REW Power AG Nadrenia Północna-

Westfalia 

4.465 

 

Tabela.27. Największe elektrownie na węgiel brunatny w Niemczech w zagłębiu Łużyckim. [Opracowanie 

własne na podstawie danych z opracowania DEBRICH Braunkohle in Deutschland 2017] 

Nazwa Firma Kraj związkowy Moc 

Janschwalde Lausitz Energie 

Kraftwerke AG 

Brandenburgia 3 000 

Schwarze Pumpe Lausitz Energie 

Kraftwerke AG 

Brandenburgia 1 600 

Boxber Lausitz Energie 

Kraftwerke AG 

Saksonia 2 575 

 

Tabela 28. Największe elektrownie na węgiel brunatny w Niemczech w zagłębiu Środkowoniemieckim 

łużyckim. [Opracowanie własne na podstawie danych z opracowania DEBRICH Braunkohle in 

Deutschland 2017] 

Nazwa Firma Kraj związkowy Moc 

Schkopau E.ON Krafwerke  GmbH Saksonia-Anhalt 980 

Lippendorf Block R Lausitz Energie 

Kraftwerke AG 

Saksonia 920 

Lippendorf Block R EnBW Saksonia 920 

 

Tabela 29. Największe elektrownie na węgiel brunatny w Niemczech w zagłębiu Helmstedt. [Opracowanie 

własne na podstawie danych z opracowania DEBRICH Braunkohle in Deutschland 2017] 

Nazwa Firma Kraj związkowy Moc 

Buschhaus Helmstedter Revier 

GmbH 

Dolna Saksonia 

 

390 

 

Koncerny energetyczne, szczególnie RWE i Vattenfall realizują od lat zróżnicowane prace 

badawczo-rozwojowe w obszarze związanym z energetyką na bazie węgla brunatnego, łącznie 

z rozpoznaniem potencjałów przydatności dwutlenku węgla jako surowca. Wstrzymano 

natomiast, z uwagi na brak przyzwolenia społecznego, prace prowadzące do lokowania CO2 

pod ziemią. Aktualnie obowiązujący program rządu niemieckiego określony jako 

„Energiewende – zwrot energetyczny” kreśli dla węgla brunatnego, a także dla węgla 

kamiennego (importowanego), perspektywę sięgającą do 2050 roku. Konkretnym 

potwierdzeniem wiarygodności tych zamierzeń jest budowa około 20 elektrowni węglowych w 

okresie lat 2012–2020. 

6. Nowoczesne i sprawne elektrownie węglowe strategicznym wyzwaniem dla Polski i 

Niemiec 

Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG) pod koniec XX wieku uruchomiła działania 

na rzecz redukcji emisji dwutlenku węgla, a w roku 2000 UE przyjęła program mający 

umożliwiać redukowanie emisji zgodnie z postanowieniami Protokołu z Kioto, gdzie rokiem 

bazowym miał być rok 1988. Nowa polityka klimatyczno-energetyczna została przyjęta 

podczas prezydencji niemieckiej w 2007 r., a rok później przegłosowana przez Parlament 

Europejski. Istotną rolę w jej przyjęciu odegrała Republika Federalna Niemiec. Nowe regulacje 

zostały nazwane „pakietem 3x20” lub wymiennie jako pierwszy pakiet klimatyczno-
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energetyczny. Pakiet ten zmieniał rok bazowy dla redukcji CO2 z 1988 na 1990 rok. W efekcie 

dalszych działań UE w zakresie tego pakietu w dniu 5 czerwca 2009 roku Parlament Europejski 

przyjął niekorzystny dla Polski zapis w pakiecie klimatyczno-energetycznym, w którym 

przyjęto rok 2005 za rok bazowy. Należy przypuszczać, że w 2008 roku nasi politycy zostali 

„oszukani”, albo po prostu nie dopilnowali strategicznych zapisów w tym pakiecie. Komisja 

Europejska po roku 2010 wzmocniła działania na rzecz większej redukcji emisji CO2. Z końcem 

2011 r. opublikowała tzw. energetyczną mapę drogową do 2050, w której zaproponowała 

redukcję emisji CO2 do 2050 roku o 80–95%. Warto zaznaczyć, że aktywność Komisji 

Europejskiej w promowaniu kolejnych redukcji emisji dwutlenku węgla wykraczała poza 

upoważnienie udzielone przez szefów rządów państw Unii Europejskiej. Choć w konkluzjach 

Rady Unii Europejskiej z lutego 2011 roku nie ma mandatu dla formułowania celu redukcji 

emisji o 80–95%, to jednak KE postulowała propozycje dalszego zmniejszania produkcji 

dwutlenku węgla. Należy zauważyć, że te działania KE przyniosły efekty. Na początku 2012 

roku, prezydencja Danii zaproponowała wyższe redukcje CO2 w konkluzji Rady Unii 

Europejskiej. Polska zawetowała konkluzje w tej kwestii. W ten sposób krajowa dyplomacja 

uruchomiła proces spowalniania i wstrzymywania nowych polityk klimatycznych. Konkluzje 

Rady Europejskiej z maja 2013 r. zdawały się potwierdzać, że głosy sprzeciwu zostały 

wysłuchane. Zapisano m.in., że dyskusja na temat nowych ram polityki klimatycznej będzie 

odbywać się w 2014 r. zaś Komisja Europejska miała przygotować różne warianty takiej 

polityki. Jednak ponownie projekty wewnątrzwspólnotowych działań klimatycznych 

powiązano z pracami nad kolejną Konferencją Stron (tzw. Szczyt COP 21), zwołaną na 2015 r. 

w celu przyjęcia nowego światowego porozumienia o redukcji. W marcu 2014 r. Komisja 

Europejska przedstawiła komunikat zawierający nową koncepcję polityki klimatyczno-

energetycznej. A październiku 2014 roku przyjęła te ustalenia jako tzw. drugi pakiet 

klimatyczno-energetyczny. Pakiet ten zwiększa redukcję emisji gazów cieplarnianych do 2030 

roku o 40%. To znacząca zmiana ilościowa – dotychczas obowiązujące normy nakazują 

redukcję o 20% do 2020 r. Drugi z ustaleń wyznacza wzrost produkcji energii z odnawialnych 

źródeł do 27% ogółu zużywanej energii do 2030 r. Następuje także znaczący wzrost w 

porównaniu z istniejącym zobowiązaniem sięgającym produkcji 20% energii w 2020 r. ze 

źródeł odnawialnych. Pakiet wskazuje, że ten poziom dotyczy całej produkcji energii w UE, co 

teoretycznie powinno oznaczać, że nie wszystkie państwa ten pułap produkcji będą musiały 

osiągnąć. Ostatni z proponowanych celów dotyczy tzw. reformy handlu uprawnieniami do 

emisji CO2, co sprowadza się do możliwości wycofywania z obrotu rynkowego części 

wolumenu uprawnień. Płatne uprawnienia to parapodatek za emitowanie do atmosfery 

dwutlenku węgla. Płacą go m.in. elektrownie wykorzystujące paliwa kopalne emitujące CO2 

(takie jak węgiel brunatny i kamienny oraz w mniejszym stopniu gaz ziemny). Jest to 

strategiczny plan działania UE prowadzący do przejścia na konkurencyjną gospodarkę 

niskoemisyjną do 2050 r. W nawiązaniu do powyższych konkluzji „ratunkiem” dla polskiej 

energetyki węglowej jest w szybkim tempie zbudowanie i uruchomienie nowoczesnych 

elektrowni węglowych o niskiej emisji spalin. 

6.1. Emisja CO2 w Polsce, w Europie i na świecie 

Globalna emisje CO2 osiągnęła w 2014 r. poziom 35,5 mld ton, jednak ich wzrost roczny 

spowolnił się - wyniósł 1,2% w porównaniu do średniego rocznego wzrostu w wysokości 2,9% 

w ostatnich dziesięciu latach. Z tych 35,5 mld ton CO2 tylko około 33% wytwarza energetyka. 

Resztę - inne działy produkcji i życia na Ziemi, w tym: 28% transport, 20% przemysł, 11% 
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mieszkania i usługi oraz 8% rolnictwo. Na państwa UE przypada ok. 11,2% światowych emisji. 

Na rysunku 21 przedstawiono dane na temat emisji CO2  na świecie za 2014 roku. Krajem o 

największej emisji są Chiny. W 2014 roku wyemitowały ponad 9,76 mld ton CO2 (27,1% 

światowej emisji), USA 5,99 mld ton (16,9), UE 3,7 mld ton (11,2%), Niemcy 798 mln ton 

(2,4%), a Polska 316 mln ton (0,9% światowej emisji). Polska z tą emisją uplasowała się 

dopiero na 23 miejscu! W Europie najwięcej Niemcy (7. miejsce na świecie), które wytwarzają 

prawie trzy razy więcej CO2 niż Polska. Z powyższego, można opracować przewrotne 

wnioskowanie: niemiecka energetyka węglowa nie truje Europy, a truje tylko Polska! 

Powyższe dane przestawiono na rysunku 21. 

 

Rysunek 21. Kraje o największej emisji CO2 na świecie za 2014 rok [Kasztelewicz 2014/2015] 

Stan polskiej energetyki węglowej – dla wybranych elektrowni przedstawiono w tabeli 30. 

Ocenę stanu krajowych węglowych bloków energetycznych dokonano analizując moc bloku, 

sprawność wytwarzania, emisję pyłów, SO2, NOx i CO2 dla bloków przed i po modernizacji, 

nowo wybudowanych i budowanych (które zapisano jako NOWE) – rysunek 22, 23 i 24. 

Tabela 30. Elektrownie w Polsce – szacunkowe parametry eksploatacyjne [Kasztelewicz 2014/2015] 

Grupa 

energetyczna 
Elektrownia 

Moc bloku 

energetycznego 

[MW] 

Sprawność 

wytwarzania 

brutto [%] 

Emisja pyłu 

[kg/MWh] 

Emisja 

SO2 

[kg/MWh] 

Emisja 

NOx 

[kg/MWh] 

Emisja 

CO2 

[kg/MWh] 

ZE PAK SA El. Adamów 120 32,90 0,52 4,15 2,23 1217,4 

ZE PAK SA El. Pątnów  200  33,74 0,13 0,87 1,56 1168,7 

TAURON SA El. Siersza 120  34,00 0,17 2,80 2,22 1000,0 

TAURON SA El. Łaziska 200  37,00 0,04 0,89 0,70 900,0 

PGE SA El. Bełchatów 370  37,36 0,05 4,22 1,51 1125,0 

PGE SA El. Turów  235  38,13 0,13 1,31 0,86 920,0 
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PGE SA El. Bełchatów 380 38,45 0,01 1,26 0,85 1089,0 

PGE SA El. Bełchatów 390  38,64 0,02 1,41 0,82 1052,0 

PGE SA El. Turów  261 40,97 0,09 1,25 0,90 920,0 

ZE PAK SA El. Pątnów 464 44,00 0,04 0,52 0,74 927,7 

TAURON SA El. Łagisza 460 45,00 0,01 0,45 0,52 830,0 

PGE SA El. Bełchatów II  858 44,40 0,01 0,38 0,80 995,0 

PGE SA 
El. Turów 

NOWY 
460 45,00 0,03 0,44 0,58 850,0 

PGE SA 
El. Opole 

NOWY 
 950 49,00 0,03 0,26 0,26 691,0 

ENEA SA 
El. Kozienice 

NOWY 
1075 49,00 0,01 0,40 0,40 700,0 

TAURON SA 
El. Jaworzno III 

NOWY 
 910 49,70 0,01 0,40 0,40 750,0 

 

 

Rysunek 22. Wykres obrazujący trend zależności emisji CO2 od sprawności wytwarzania [Kasztelewicz 

2014/2015]  
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Rysunek 23. Wykres obrazujący trend zależności emisji  pyłów, SO2, NOx  od mocy bloków 

energetycznych  [Kasztelewicz 2014/2015] 

 

Rysunek  24. Zbiorcze zestawienie zależności sprawności  wytwarzania a emisji  pyłu, SO2, NOx i CO2   

[Kasztelewicz 2014/2015] 
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Wyniki badań zależności emisji pyłów i gazów; SO2, NOx i CO2 od sprawności bloków 

energetycznych przekonująco obrazują wyzwania obecnego okresu po przyjęcie pierwszego i 

drugiego pakietu klimatyczno-energetycznego. Budowa nowoczesnych bloków 

energetycznych o sprawności netto 46% zdecydowanie obniża emisję pyłów i gazów. 

Porównując blok 200 MW występujący powszechnie w krajowej energetyce węglowej z nowo 

budowanym blokiem 950 MW w Elektrowni Opole poprawiamy zdecydowanie parametry 

techniczno-ekologiczne w postaci: sprawność netto większa o ponad 15%, emisja: pyłów 

mniejsza o 77%, SO2 mniejsza o 70%, NOx mniejsza 83% i CO2 mniejsza o 69%. 

Natomiast na rysunku 25 porównano energetykę węglową Polski i Niemiec. Pokazano 

występujące od szeregu dekad różnice w sprawnościach netto (nowoczesności) w węglowych 

elektrowniach polskich i niemieckich. Nasi sąsiedzi na przełomie XX i XXI wieku 

zdecydowanie zwiększyli sprawność (wybudowali kilkanaście nowoczesnych)  swoich 

elektrowni opalanych tak węglem brunatnym, jak i kamiennym. W tym miejscu należy podać, 

że Niemcy spalili w swoich elektrowniach więcej niż nasz kraj węgla kamiennego (w 2014 

roku wydobyto w Niemczech 13 mln ton i zaimportowano 53 mln ton węgla kamiennego) i trzy 

razy więcej węgla brunatnego (Niemcy w 2014 roku wydobyli około 185 mln ton a Polska tylko 

64 mln ton). Należy wspomnieć, że w Niemczech pierwsze bloki o sprawności netto powyżej 

40% zaczęły pracować na przełomie lat 80/90 XX wieku a u nas po prawie 20 latach tj. pod 

koniec I dekady XXI wieku (Rosik-Dulewska, Kusza 2009) . Do dziś nasz kraj posiada tylko 

trzy bloki o tej sprawności a cztery są w budowie. Niemcy mają plany funkcjonowania branży 

górniczej węgla brunatnego na następnych 40 lat. Zamierzają eksploatować kolejne złoża 

węgla, a nam się każe likwidować naszą energetykę węglową i zamykać kopalnie. Z danych na 

temat importu węgla kamiennego do Europy wynika, że 12 krajów tej starej UE od kilku lat z 

roku na rok zwiększa import tego paliwa [6]. Jest to sprzeczne z oficjalną doktryną głoszoną 

przez te kraje, że w imię ochrony klimatu zmniejsza się spalanie "brudnego" węgla! 

Podsumowanie 

Polska winna zdecydowanie przyśpieszyć modernizacje energetyki węglowej. Sprawność netto 

obecnej energetyki to 33-34%. Obecnie energetyka z węgla jest konkurencyjna. Jednostkowy 

koszt sprzedanej energii elektrycznej z węgla brunatnego to 160 zł/MWh, 205 zł z węgla 

kamiennego, z energetyki gazowej niecałe 300 zł, z energii wiatrowej ok. 370 zł a z biomasy 

ponad 400zł/MWh. Stan ten się może zdecydowanie i szybko zmienić jeżeli przyjdzie 

dokupywać uprawnienia limitów CO2 nie po 5-7 euro jak obecnie energetyka płaci, tylko 30, 

50, a nawet 100 euro za tonę, to wówczas  energetyka węglowa może stać się niekonkurencyjna. 

Dlatego jedynym „ratunkiem” w kontekście polityki klimatyczno-energetycznej UE dla 

energetyki węglowej są nowoczesne o wysokiej sprawności netto bloki energetyczne - obecnie 

46% a za kilka lat o 50%! Zmiana krajowej energetyki węglowej z obecnej na energetykę 

niskoemisyjną jest też działaniem strategicznym w obronie krajowego górnictwa węgla 

kamiennego i brunatnego. 
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Rysunek 25. Porównanie wybranych polskich i niemieckich elektrowni węglowych (Kasztelewicz 

2014/2015, Rosik-Dulewska, Kusza 2009) 

 

7. Dlaczego węgiel brunatny jest optymalnym paliwem dla krajowej energetyki w 

pierwszej połowie XXI wieku? 

Obecnie eksploatacja węgla brunatnego skupiona jest w pięciu kompleksach  wydobywczych: 

 Bełchatów (Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów), 

 Turów (Kopalnia Węgla Brunatnego Turów), 

 Konin (Kopalnia Węgla Brunatnego Konin), 

 Adamów (Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów) jeszcze działalność około roku, 

 Sieniawa (Kopalnia Węgla Brunatnego Sieniawa). 

Kopalnie w Bełchatowie i Turowie wchodzą w skład spółki PGE Górnictwo i Energetyka 

Konwencjonalna S.A. natomiast kopalnie w Koninie i Adamowie wchodzą w skład Grupy ZE 

PAK S.A. Niewielką ilość węgla brunatnego wydobywa się również w Kopalni Sieniawa Sp. z 

o.o., jednak z uwagi na wielkość wydobycia i jego przeznaczenie (cele grzewcze) kopalnia ta 

nie ma wpływu na wolumen produkcji w bilansie energetycznym Polski. 

Aktualnie eksploatowane złoża zapewniają stabilny poziom wydobycia na poziomie około 

60 mln ton rocznie do roku 2020, po tym okresie do roku 2030 obecnie pracujące kopalnie 

mogą gwarantować poziom około 50 mln ton na rok. Natomiast po roku 2030, ze względu na 

postępujące wyczerpywanie się tych złóż, nastąpi gwałtowny spadek wydobycia i tym samym 

ograniczenie produkcji energii elektrycznej na bazie tego paliwa, aż do likwidacji górnictwa 

odkrywkowego węgla brunatnego na początku 2040 roku. Jest to scenariusz wysoce 
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prawdopodobny, gdyż bez budowy nowych kompleksów węglowo-energetycznych, w latach 

2040-2045 nastąpi w Polsce całkowity zanik mocy wytwórczych opartych na węglu brunatnym. 

Luka w pokryciu zapotrzebowania na moc i energię elektryczną w Krajowym Systemie 

Energetycznym (KSE) po 2030 roku, będzie musiała zostać uzupełniona w oparciu o inne 

technologie i paliwa lub import energii elektrycznej spoza Polski. 

Jest to scenariusz realny jednakże nieracjonalny w świetle osiągnięć branży i potencjału 

rozwojowego w postaci ogromnych złóż tego paliwa zapewniających bezpieczeństwo 

energetyczne kraju i wysoką efektywność produkcji energii elektrycznej. Sytuacja ta będzie 

miała nie tylko negatywne skutki gospodarcze, ale również społeczne. Zapobiec realizacji tego 

scenariusza może wyłącznie Rząd, który dysponuje narzędziami wystarczającymi do podjęcia 

decyzji o dalszym rozwoju branży w oparciu o eksploatację nowych złóż. Powyższy stan 

pokazano na rysunku 26. 

Ponieważ proces inwestycyjny obejmujący przygotowanie i realizację budowy nowego 

kompleksu, czyli kopalni węgla brunatnego i powiązanej z nią elektrowni, wynosi około 10 - 

12 lat (od uzyskania koncesji na wydobywanie), strategiczne decyzje odnośnie budowy 

nowych kompleksów energetycznych bazujących na węglu brunatnym powinny zostać 

podjęte najpóźniej w 2018 roku. Polskie górnictwo węgla brunatnego reprezentuje światowy 

poziom, a Polska jako jeden z nielicznych krajów na świecie posiada wszystkie atuty do 

kontynuacji wydobycia węgla brunatnego. Jego zasoby, te zagospodarowane i 

niezagospodarowane, stanowią bardzo cenny skarb gospodarki Polski. 

 

Rysunek 26. Prognoza wystarczalności zasobów w istniejących kompleksach  [Opracowanie własne] 
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Uzasadniając odpowiedź na postawione pytanie należy wymienić strategiczne atuty branży 

węgla brunatnego czyli tzw. „blaski” górnictwa  oraz pokazywać i dyskutować nad zakresem 

„cieni” działalności górniczej. 

 

7.1. Blaski górnictwa odkrywkowego wegla brunatnego 

A móc zderzyć się z przeciwnikami branży należy ciągle pokazywać atuty branża węgla 

brunatnego które winny zmniejszać negatywne spojrzenie strony przeciwnej i stwarzać realną 

szansę na rozwój w I połowie XXI wieku. Wg  autora opinii najważniejszymi blaskami – 

atutami są następujące fakty:  

 branża węgla brunatnego rozwija się od przełomu gospodarczego, tj. 1989 roku, bez 

złotówki dotacji ze skarbu państwa! 

 produkowana energia jest najtańsza w porównaniu z innymi paliwami, zarówno w 

Polsce, jak i w innych krajach, gdzie wykorzystuje się to paliwo, 

 produkcję z węgla brunatnego najtańszej energii elektrycznej w ilości około 35% 

krajowego zaopatrzenia, 

 posiada realną strategię na I połowę XXI wieku, zarówno w Polsce, jak i w krajach, 

gdzie są złoża węgla brunatnego, 

 posiada zaplecze naukowe, projektowe i firmy zaplecza maszynowego, które 

zapewniają projekty górnicze i niezbędne maszyny i urządzenia dla kopalń czynnych i 

kopalń perspektywicznych, 

 stworzenie licznych miejsc pracy w kopalniach i elektrowniach oraz firmach zaplecza 

projektowego, naukowego i technicznego,  

 stwarzanie możliwości rozwoju wielu firm z zaplecza technicznego z możliwością 

produkcji maszyn i urządzeń na rynek krajowy i zagraniczny, 

 wydobywa węgiel brunatny, stosując technologię o najwyższym poziomie światowym, 

 liczba wypadków śmiertelnych i innych przy wydobywaniu węgla brunatnego jest 

najniższa w porównaniu z innymi branżami górniczymi, 

 uiszczanie płatności publiczno-prawnych przez kopalnie węgla brunatnego do sfery 

publicznej na szczeblu skarbu państwa i jednostek samorządu terytorialnego, 

 eksploatacja prowadzona jest z najwyższym poszanowaniem środowiska naturalnego, 

a rekultywacja terenów pogórniczych prowadzona jest na najwyższym poziomie 

światowym, 

 stwarzanie - poprzez rekultywację i rewitalizację terenów pogórniczych - nowych 

możliwości zagospodarowania terenów w danym regionie pod względem 

gospodarczym i rekreacyjnym, 

 poprawa klas bonitacyjnych oddawanych terenów pogórniczych dzięki selektywnemu 

zwałowaniu mas nadkładowych,  

 stworzenie - na podstawie wieloletnich doświadczeń - polskiej szkoły wydobycia węgla 

brunatnego na światowym poziomie. 
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Zakres pozytywnych skutków oddziaływania kopalń węgla brunatnego na otoczenie może 

przejmować różne rozmiary w zależności od wielkości zakładu górniczego, czasu trwania 

eksploatacji i rozmiaru współpracy kopalni z samorządami czy organizacjami 

pozarządowymi.  

Sposób użytkowania ziemi w każdym przypadku odciska trwały ślad i stanowi 

o charakterze oraz skali przekształceń jej naturalnych właściwości. Techniczna ingerencja w 

środowisko glebowe powoduje zamierzone i niezamierzone skutki oraz pozytywne i negatywne 

zmiany w środowisku. Od zarania dziejów ludzkość wykorzystywała surowce ziemi, aby wraz 

z rozwojem specjalistycznych narzędzi sięgnąć do głębszych jej warstw. Najprostszą metodą 

stosowaną w pozyskiwaniu surowców jest eksploatacja odkrywkowa. W Polsce tą metodą 

wydobywanych jest ok. 40 kopalin, m.in. piaski, żwiry, iły, kamień budowlany i drogowy, 

wapienie, margle oraz węgiel brunatny. Wiąże się to z ponad 6 tys. czynnych kopalń 

pracujących na powierzchni około 30 000 ha, które łącznie wydobywają około 350 mln ton 

różnych kopalin i 250 mln m3 skał nadkładowych w skali roku.  

Górnictwo odkrywkowe systematycznie zmniejsza zajmowaną powierzchnię pod swoją 

działalność. Na początku lat 90-tych XX wieku kopalnie odkrywkowe zajmowały blisko  40 

tys. ha a tym węgiel brunatny ponad 22 tys. ha a obecnie całe górnictwo odkrywkowe niecałe 

ponad 30 tys. ha a w tym kopalnie węgla brunatnego około 19 tys. ha. Dane te świadczą o 

dbałość w sferze rekultywacji i systematyczne wyzbywanie się zbędnych obszarów.  

 

Inny obraz można pokazać przedstawiając powierzchnie nieużytków w naszym kraju tj.: 

 - 135 tys. ha gruntów ugorowanych, 

- 818 tys. ha gruntów tzw. „pozostałych” tj.; gruntów (użytki rolne nieużytkowane i 

nieutrzymywane w dobrej kulturze rolnej) a tym  450 tys. ha nieużytków. Stan wg GUS 

na 1 czerwca 2015 r. W tym miejscu należałoby się zapytać: dlaczego grupy ekologiczne i 

samorządowe nie dążą do poprawy tej sytuacji i nie organizują konferencji pt. „Stop 

nieużytkom w Polsce”?! 

Poniżej szersza analiza „blasków” górnictwa węgla brunatnego. 

 

7.1.1. Branża na światowym poziomie 

Górnictwo węgla brunatnego jest branżą, która na przestrzeni lat wypracowała bardzo dobre 

techniki i technologie eksploatacji oraz zagospodarowania terenów związanych z działalnością 

górniczą, jak również systemy zarządzania i organizacji. Można w sposób odpowiedzialny 

stwierdzić, że branża ta zmieniła się w sposób diametralny, wprowadzając nowe standardy w 

swojej działalności w stosunku do stanu sprzed 20-25 lat. Na przestrzeni ostatnich lat wykonano 

ogromny wysiłek modernizacyjny, wdrożono najnowsze rozwiązania techniczne i 

organizacyjne oraz zrealizowano wiele programów pro-efektywnościowych. Niewątpliwie 

właśnie to procentuje w postaci przewagi konkurencyjnej węgla brunatnego w stosunku do 

innych źródeł energii pierwotnej. Eksploatacja złóż węgla brunatnego prowadzona jest z 

wykorzystaniem najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych z poszanowaniem 

wszystkich wymogów ochrony środowiska, zarówno w obszarze wydobycia węgla jak i 

wytwarzania energii elektrycznej.   
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7.1.2. Gwarant bezpieczeństwa energetycznego 

Węgiel brunatny w polskiej energetyce pełni od lat rolę strategiczną. Moc krajowych 

elektrowni zasilanych tym paliwem wynosi ponad 9000 MW, co stanowi około 25% mocy 

zainstalowanej w  KSE. Wysoki stopień mechanizacji i koncentracji wydobycia przekłada się 

na najniższy koszt paliwa w przeliczeniu na energię chemiczną (PLN/GJ). 

W odróżnieniu od innych paliw takich jak ropa, gaz ziemny czy węgiel kamienny, koszt węgla 

brunatnego jest przewidywalny w perspektywie długoterminowej i niemal niewrażliwy na 

wahania na światowych rynkach surowcowych i walutowych. Dzięki najniższym kosztom 

paliwowym większość bloków energetycznych zasilanych węglem brunatnym pracuje w 

podstawie obciążenia KSE, a udział energii elektrycznej wytwarzanej z tego paliwa jest stabilny 

i na przestrzeni lat utrzymuje się na poziomie około 30% - 35%.Istniejące kompleksy 

paliwowo-energetyczne wykorzystujące węgiel brunatny, z kompleksem Bełchatów na czele, 

są obecnie istotnym gwarantem bezpieczeństwa energetycznego Polski zapewniając wraz z 

węglem kamiennym długookresową samowystarczalność w zakresie produkcji energii 

elektrycznej, co jest kierunkiem pożądanym przez wiele innych państw UE. Przy 

umiarkowanych cenach za emisję CO2, następuje stabilizacja ceny energii elektrycznej dla 

krajowych gospodarstw domowych oraz przemysłu.  

Lokalizacja kompleksów górniczo-energetycznych (w centrum: Bełchatów i Konin oraz na 

zachodzie: Turów) korzystnie wpływa na równomierne obciążenia sieci energetycznych, gdyż 

są one oddalone od elektrowni na węgiel kamienny, które skoncentrowane są na południu kraju.  

7.1.3. Gwarant krajowego paliwa do polskiej energetyki 

W tym miejscu należy wspomnieć o przyszłości krajowego górnictwa węgla kamiennego. 

Według stanu wiedzy dotyczącej lokalizacji udostępnionych złóż węgla kamiennego oraz  

różnych opinii, z uwagi na wyczerpywanie się zasobów w czynnych kopalniach, likwidację 

szeregu kopalń poprzez przekazanie ich do Spółki SRK, i brak budowy nowych – kompleksów 

wydobywczych - potencjał produkcyjny będzie się zmniejszał z roku na rok. Przewiduje się, że 

za dwie dekady wydobycie węgla kamiennego może wynosić maksymalnie, a może i mniej niż 

50% obecnego wydobycia jeśli nie będą powstawać nowe kopalnie. Natomiast budowa nowych 

kopalń na obszarze Górnego Śląska to jest większy problem niż z powstaniem kopalni węgla 

brunatnego w Legnicy. W tej sytuacji pozostaje obszar lubelski. Z kolei na tym obszarze są 

problemy natury polityczno-gospodarczej; polskie górnictwo węgla kamiennego nie posiada 

środków na budowę Bogdanki II, a na inwestora zagranicznego nie ma zgody! Dlatego należy 

sobie powiedzieć prawdę, czy za 30 lat mamy importować 30 i więcej mln ton węgla 

kamiennego! Czy Polska nie powinna oprzeć krajowej energetyki o własne zasoby węgla 

brunatnego? 

7.1.4. Gwarant stabilnych miejsc pracy 

Węgiel brunatny jest najtańszym źródłem energii elektrycznej i ważnym czynnikiem 

stabilizującym jej ceny w polskim systemie elektroenergetycznym. Utrzymanie obecnego 

poziomu wydobycia z możliwością jego zwiększenia w okresie następnych dekad XXI wieku 

przez zagospodarowanie nowych złóż węgla brunatnego umożliwi utrzymanie, a nawet rozwój 

BRANŻY WĘGLA BRUNATNEGO. Wskazując na BRANŻĘ, kryją się za tym niezależne 
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rodzime źródła taniej energii, kopalnie, elektrownie, firmy zaplecza naukowego, projektowego 

i technicznego oraz setki firm współpracujących – łącznie kilkadziesiąt tysięcy miejsc pracy: 

 w obecnych zagłębiach węgla brunatnego, 

 w nowych zagłębiach górniczo-energetycznych węgla brunatnego, 

 w placówkach naukowo-projektowych, 

 w firmach zaplecza technicznego.  

Każda nowa inwestycja zarówno w zakresie budowy nowej kopalni, jak i w budowie 

nowych mocy energetycznych, to wiele tysięcy nowych miejsc pracy w okresie powstawania 

oraz pracy kopalni i elektrowni. Kompleksy górniczo-energetyczne mają bardzo istotne 

znaczenie społeczne i gospodarcze w ujęciu regionalnym. 

W toku procesu decyzyjnego kształtującego przyszły miks energetyczny kraju należy mieć na 

uwadze kluczową rolę elektrowni i kopalń węgla brunatnego w ujęciu regionalnym, ponieważ:  

 zapewniają trwałe i atrakcyjne miejsca pracy (bezpośrednie zatrudnienie w branży 

węgla brunatnego znajduje obecnie około 23,5 tysiąca osób, a po uwzględnieniu miejsc 

pracy w usługach towarzyszących łącznie nawet 100 tysięcy osób).   

 przyczyniają się do rozwoju infrastruktury drogowej, kolejowej oraz obiektów 

użyteczności publicznej, 

 stymulują popyt wewnętrzny, rozwój działalności usługowej, budownictwa, 

szkolnictwa itp., 

 są źródłem istotnych dochodów z tytułu opłat i podatków dla województw i gmin oraz 

poprawiają wskaźniki makroekonomiczne regionu. 

 

7.1.5. Doświadczenie, zaplecze naukowo-projektowe oraz fabryki zaplecza technicznego 

Polska posiada zasoby węgla brunatnego na szereg dziesiątków lat, doświadczenie związane z 

jego wydobyciem i przeróbką, zaplecze naukowo-projektowe oraz fabryki zaplecza 

technicznego produkujące maszyny i urządzenia na własne potrzeby, a także na eksport. Węgiel 

jest i winien pozostać przez najbliższe 25-50 lat istotnym źródłem zaopatrzenia w energię 

elektryczną i ciepło, gdyż stanowi jedno z najbardziej niezawodnych i przystępnych cenowo 

źródeł energii. Dalsza praca branży to rozwój wielu firm na potrzeby krajowego przemysłu 

górniczego i dla zagranicznych kopalń i elektrowni opalanych węglem brunatnym. Należy 

dodać, że od szeregu lat polskie firmy wykonują wiele opracowań naukowo-badawczych oraz 

nowych projektów kopalń. Dostarczają maszyny i urządzenia do wielu krajów na świecie. Brak 

kopalń w kraju spowoduje ograniczenie zarówno prac naukowo-badawczych jak i usług 

technicznych na eksport, co jednoznacznie ograniczy potencjał tych firm w kraju [5 i 6]. 

Potencjał ludzki branży węgla brunatnego jest umiejscowiony w następujących obszarach: 

 kadra inżynieryjno – techniczna oraz załogi kopalń i elektrowni na węgiel brunatny, 

stanowiące zespoły bardzo doświadczonych i wyspecjalizowanych pracowników, 

 zaplecze naukowe ulokowane w ośrodkach akademickich z wyspecjalizowanymi 

uczelniami technicznymi kształcącymi na wysokim poziomie przyszłych pracowników 
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branży górnictwa węgla brunatnego (Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie, 

Politechnika Wrocławska, Politechnika Śląska w Gliwicach), 

 zaplecze badawczo – rozwojowe w postaci instytutów branżowych grupujących 

zespoły specjalistów w obszarach: projektowania górniczego, technologiczno – 

maszynowego, technologii przetwórstwa węgla czy ochrony środowiska, (Poltegor-

Projekt Sp. z o.o.,  Poltegor – Instytut we Wrocławiu, Główny Instytut Górnictwa w 

Katowicach, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu, SKW Biuro Projektowo-

Techniczne sp. z o.o. w Zgorzelcu, FUGO ZAMET Sp. z o.o. w Koninie,  Państwowy 

Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy), 

 zaplecze techniczno – remontowe w postaci wyspecjalizowanych spółek branżowych  

gwarantujących utrzymanie na właściwym /wysokim poziomie technicznym układów 

wydobywczych, w czynnych zakładach górniczych;  (Przedsiębiorstwo Wulkanizacji 

Taśm i Produkcji Wyrobów Gumowych BESTGUM POLSKA sp. z o.o., RAMB sp. z 

o.o. , PTS  BETRANS sp. z o.o.), spółki wchodzące w skład ZE PAK S.A., FAMUR  

S.A. oraz Sempertrans Bełchatów sp. z o.o. ) 

 szkoły prowadzące kształcenie zawodowe w zawodach związanych z górnictwem i 

energetyką zlokalizowane w rejonach czynnych kopalń węgla brunatnego Bełchatów, 

Turów, Konin. 

7.1.6. Branża węgla brunatnego generuje dodatnią rentowność od 1989 roku 

Co istotne, kompleksy paliwowo-energetyczne wykorzystujące węgiel brunatny wykazywały 

dotychczas dodatnią rentowność, także w innych segmentach energetyki. W działalności 

bieżącej kompleksy nie wymagały i nie korzystały dotychczas z pomocy publicznej w 

postaci np. dotacji lub ulg podatkowych, a wręcz generowały nadwyżki umożliwiające 

finansowanie inwestycji utrzymaniowych oraz rozwojowych. Dotacje wykorzystane przez te 

kompleksy dotyczyły wyłącznie nakładów związanych z ochroną środowiska w szczególności 

ograniczenia emisyjności instalacji. 

7.1.7. Aspekty środowiskowe związane z działalnością branży węgla brunatnego 

Eksploatacja kompleksów energetycznych opartych o węgiel brunatny prowadzona jest  

z wykorzystaniem najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych oraz z poszanowaniem 

wszystkich wymogów ochrony środowiska, zarówno w obszarze wydobycia węgla jak i 

wytwarzania energii elektrycznej. Poddane rekultywacji tereny pogórnicze wprowadzają 

korzystne zmiany w środowisku, przekształcając zwykle słabo zagospodarowane obszary w 

atrakcyjne tereny rekreacyjne – lasy, stoki narciarskie, ośrodki sportów wodnych. Polskie 

kopalnie wykonują prace rekultywacyjne z zachowaniem wysokich standardów na poziomie 

europejskim i nie posiadają zaległości w tym zakresie. 

Jeśli chodzi o emisyjność produkcji energii elektrycznej w oparciu o węgiel brunatny można 

stwierdzić, że na przestrzeni ostatnich 30 lat radykalnie zredukowano emisję SO2, NOX i pyłów 

dostosowując kotły pracujące na węglu brunatnym do wciąż zaostrzających się limitów. 

Nowoczesne technologie oczyszczania spalin, choć drogie, gwarantują dotrzymanie przez 

nowe elektrownie na węgiel brunatny najbardziej wymagających limitów emisji określanych w 
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konkluzjach BAT. Nieustanny rozwój technologiczny energetyki cieplnej doprowadził do 

wzrostu sprawności bloków pracujących na węglu brunatnym z poziomu około 35% netto do 

ponad 43%, co bezpośrednio przełożyło się na obniżenie emisji CO2.  

 

Rysunek 27. Redukcja emisji CO2 wynikająca z poprawy sprawności bloków opalanych węglem 

brunatnym [Kasztelewicz 2015/2017] 

 

 

7.2. Cienie górnictwa odkrywkowego wegla brunatnego 

Kopalnie węgla brunatnego prowadząc swoją działalność za pomocą odkrywkowych 

wyrobisk górniczych oddziałują negatywnie na środowisko. Do najważniejszych cieni – 

negatywnych skutków działalności górniczych co ma wpływ na środowisko należy zaliczyć: 

1) wskutek przejmowania dużych powierzchni terenów z gruntami rolnymi oraz infrastrukturą 

komunalną następują zmiany w społeczno-gospodarczej strukturze gminy. Zmniejsza się 

powierzchnia obszaru do działalności rolniczej, a wzrasta popyt na działalność usługową 

na rzecz miejscowego przemysłu wydobywczego oraz usługi związane z rekultywacją 

terenów pogórniczych i gospodarką leśną; 

2) wskutek masowego wydobywania węgla brunatnego oraz przemieszczania znacznych 

ilości nadkładu zachodzą wielkoprzestrzenne przekształcenia krajobrazu: powstaje 

zwałowisko zewnętrzne oraz wyrobisko eksploatacyjne poniżej pierwotnego 

ukształtowania terenu. Powoduje to zmiany krajobrazowe, pejzażu i mikroklimatu; 

3) wskutek wgłębnego odwodnienia górotworu oraz powierzchniowego odwodnienia 

odkrywki i zwałowisk zachodzą zmiany stosunków wód podziemnych i powierzchniowych; 

4) wskutek przemieszczeń mas ziemnych w procesie górniczym następuje przekształcenie 

jakości gruntów pod względem rolnym i leśnym. Trwałe i czasowe wyłączenie z 

użytkowania gruntów rolnych i leśnych, przeobrażenie ziemi i zmiany morfologiczne; 
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5) w trakcie urabiania, transportu i zwałowania mas ziemnych oraz wskutek erozji wietrznej 

powierzchni odkrywki i zwałowiska pozbawionych roślinności dochodzi do 

niezorganizowanej emisji pyłów do atmosfery; 

6) poprzez urządzenia układu technologicznego kopalni, takie jak: koparki wielonaczyniowe, 

przenośniki taśmowe i zwałowarki, zwłaszcza zlokalizowane w peryferyjnych rejonach 

odkrywki i zwałowiska, stanowią okresowo ciągłe źródła emisji hałasu; 

7) wskutek nakładania się szeregu czynników, takich jak wielkoprzestrzenne zmiany 

powierzchni terenu (rozległe zwałowisko wewnętrzne oraz głębokie wyrobisko 

odkrywkowe) i brak pokrycia roślinnością na powierzchni wyrobiska i 

niezrekultywowanego zwałowiska, mogą występować lokalne zmiany klimatyczne. 

 

Z dotychczasowych doświadczeń przy eksploatacji złóż węgla brunatnego wynika, że siła 

konfliktów społecznych zależy od postrzegania tworzonego przez tą działalność zagrożenia, 

które może być związane z: 

* likwidacją miejscowości, przesiedleniem mieszkańców, wykupem gruntów i gospodarstw 

oraz ich wyceną, 

* z obniżaniem się zwierciadeł wód w studniach i zbiornikach wód stojących, 

* zanikiem terenów podmokłych, 

* ingerencją powodującą zmiany w strukturze i jakości gleb, 

* przekształceniem istniejącej infrastruktury np.: układów komunikacyjnych i urbanistycznych, 

* deformacje terenu,  wstrząsy sejsmiczne i uszkodzeniami obiektów budowlanych, 

* zanieczyszczeniami pyłowymi i gazowymi emitowanymi do powietrza, 

* emisją hałasu, 

* wpływem planowanego przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze oraz zabytki i 

stanowiska archeologiczne. 

Poniżej szersza analiza „cieni” górnictwa węgla brunatnego. 

7.2.1. Zajmowanie powierzchni ziemi  

W wyniku działalności górniczej następują zmiany w społeczno-gospodarczej 

strukturze gminy. Zmniejsza się powierzchnia obszaru do działalności rolniczej, a wzrasta 

popyt na działalność usługową na rzecz miejscowego przemysłu wydobywczego oraz usługi 

związane z rekultywacją terenów pogórniczych i gospodarką leśną. Otoczenie kopalni pracuje 

na rzecz kopalni. Jedno miejsce pracy w kopalni generuje 4 do 5 miejsc w otoczeniu. Powstają 

nowe firmy o nowym profilu – społeczeństwo ma miejsca pracy i się bogaci. Owszem, 

niektórzy przeżywają szok w przypadku zmiany miejsca zamieszkania i miejsca pracy. To 

dotyczy głównie osób w średnim i starszym wieku. Dla młodego pokolenia ten temat widziany 

jest inaczej: dla nich jest to niejednokrotnie szansa na nowe życie. We wszystkich dziedzinach 

następuje szalony postęp techniczny, organizacyjny i technologiczny. Dawniej w 

gospodarstwach rolnych pracowało wiele osób. Teraz według różnych danych (niemieckich i 

amerykańskich) w specjalistycznych gospodarstwach rolnych o powierzchniach 300-500 ha 

pracują 2-3 osoby. Takie gospodarstwa są ekonomicznie opłacalne. Taka jest przyszłość 

polskiego rolnictwa w etapie globalizacji światowej. A w kopalni i w firmach zaplecza 

technicznego i usługowego może pracować do kilku tysięcy osób w zależności od wielkości, w 

tym gros osób z terenu działalności kopalni. Obecni rolnicy, którzy zostaliby wykupieni, a 
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chcieliby dalej pracować w rolnictwie, mogą nabyć nowe gospodarstwa rolne nie gorsze, lecz 

tańsze, ale na innym terenie. To jest trud i szok, ale takie są koleje życia.  

Wokół nabywania nieruchomości narosło wieli mitów. Dla nabycia nieruchomości 

kopalnie i właściciele tych nieruchomości prowadzą negocjacje. Wykupy na terenach, gdzie 

obecnie trwa wydobycie węgla brunatnego, przebiegają bez większych problemów. Właściciele 

nieruchomości i kopalnie negocjują i dochodzą do ugody. Obecne metody szacowania 

nieruchomości, tj. metodą odtworzeniową, dają taką zapłatę, że pozwalają obecnym 

właścicielom nabyć jeszcze lepsze domy lub wybudować nowe. Podobnie jest z cenami 

gruntów. Ceny gruntów „kopalnianych” są dwa do trzech razy większe niż „hektary” obok 

kopalni w rynkowym obiegu. Wiele osób na obrzeżach kopalni domaga się wykupów 

nieruchomości, ponieważ widzi szansę dla siebie i swoich dzieci. Należy z całą powagą 

zdementować głoszone tezy o krzywdzących wykupach. Dla wielu właścicieli nieruchomości 

jest to szansa na nowe życie. W tym miejscu ktoś słusznie powie: - ja nie chcę zmiany miejsca 

zamieszkania, pracy. Ale to są wyzwania XXI wieku: interesy pojedynczych osób 

podporządkowane są tematowi globalnemu. Strategiczne kredo w tym zagadnieniu: obecni 

właściciele nieruchomości nie mogą być pokrzywdzeni przy szacowaniu wartości 

nieruchomości, muszą otrzymać godziwą zapłatę za straty fizyczne i moralne. 

7.2.2. Wielkoprzestrzenne przekształcenia krajobrazu 

Powstające  zwałowiska zewnętrzne powyżej otaczającej powierzchni oraz wyrobiska 

eksploatacyjne poniżej pierwotnego ukształtowania terenu powodują to zmiany krajobrazowe 

– jest to prawda. Ale te negatywne działania są również szansą dla otoczenia. Ochrona 

powierzchni ziemi realizowana jest poprzez sukcesywną rekultywację terenów pogórniczych, 

które następnie przekazywane są do zagospodarowania. Do niezbędnego minimum ogranicza 

się także powierzchnię terenów zajmowanych przez odkrywki i obiekty pomocnicze. Jak 

najwcześniej wprowadza się zwałowanie wewnętrzne, aby przekształcać środowisko w jak 

najmniejszym stopniu i możliwie najszybciej oddawać tereny rolnictwu, leśnictwu lub pod 

rekreację. Rekultywacja prowadzona jest zgodnie z ustalonymi kierunkami określonymi w 

decyzjach poszczególnych starostów. Rekultywację w górnictwie węgla brunatnego prowadzi 

się głównie w kierunkach: rolnym, leśnym, wodnym i rekreacyjno-sportowym. 

Mądrością stron (lokalne społeczeństwo i kierujący kopalniami) jest takie 

zaprojektowanie kierunków zagospodarowania, aby po kopalni nie powstała „pustynia”, lecz 

nowe formy krajobrazowe. Takich przykładów jest wiele, zarówno w kraju, jak i za granicą. 

Mogą to być jeziora ze sztucznymi torami wodnymi i obiektami sportowo-rekreacyjnymi, 

wyciągi narciarskie, a nawet kryte całoroczne nartostrady, autodromy i hipodromy. Może też 

być kierunek rolny lub leśny na danym terenie. Obiekty te służą społeczeństwu, są jakby zapłatą 

kopalni za działalność górniczą na danym terenie. 

Według znawcy tematu rekultywacji rolnej Pana Profesora Jana Bendera z 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, który poświęcił całe życie zagadnieniom 

rekultywacji terenów pogórniczych, kopalnie węgla brunatnego prowadzą prace 

rekultywacyjne na poziomie europejskim i większość oddanych gruntów pogórniczych po 

zabiegach rekultywacyjnych posiada o jedną lub dwie klasy wyższą bonitację niż grunty sprzed 
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działalności górniczej (efekt wykorzystywania glin zwałowych w warstwie powierzchniowej 

na zwałowiskach). 

7.2.3. Zmiany stosunków wód powierzchniowych i podziemnych 

Funkcjonowanie kopalni węgla brunatnego oddziałuje na sąsiadujące tereny, głównie 

poprzez odwodnienie górotworu. Przekłada się ono na okresowe obniżanie - bądź zanik wód 

podziemnych w granicach leja depresji. Gospodarka wodna prowadzona jest w ramach 

uzyskanych pozwoleń wodno-prawnych. Kopalnie ograniczają ilości wód brudnych i stężenia 

zanieczyszczeń w odprowadzanych wodach poprzez rząpia na dnie wyrobisk, które pełnią rolę 

osadników dla zatrzymania większych zawiesin zanieczyszczających wodę. Wody brudne 

oczyszczane są w terenowych osadnikach ziemnych poprzez grawitacyjną sedymentację. 

Systematycznie prowadzone są analizy fizykochemiczne odprowadzanych wód i ścieków. W 

tym zakresie powstało wiele prawd, półprawd i legend. Tak zwani znawcy tematu nawet 

wyliczyli, że lej depresji kopalni Konin połączył się z lejem depresji kopalni Bełchatów. To 

jest nieprawda, ale są osoby, które w to wierzą! Na to zagadnienie należy spojrzeć na zimno i 

przywołać dane rzeczywiste. Prawda o tym zagadnieniu jest bardzo trudna dla „przeciwników” 

górnictwa w naszym kraju. „Przeciwnicy” lub „specjaliści od wody” szukają sposobu na 

znalezienie winnego. Jeżeli na danym terenie jest kopalnia, to oczywiście jej działalność jest w 

100% winna.  

Teraz parę szczegółów na temat oddziaływania odwodnienia odkrywek w rejonie 

Kleczewa, prowadzonych przez PAK KWB Konin S.A. na poziomy wody w jeziorach 

położonych przy wododziale rzeki Noteci i Warty. Autorzy szeregu opracowań z tego zakresu 

w dążeniu do celu, jaki sobie wyznaczyli, posunęli się m. in. do zaprzeczenia istnienia zjawiska 

suszy hydrologicznej. Odrzucono także tezę o występowaniu w Wielkopolsce zjawiska 

stepowienia, powszechnego przecież na całym niemal kontynencie. Nie stwierdzono też w 

Wielkopolsce przejawów występowania zjawiska, globalnego przecież ocieplenia klimatu. 

Wzrost średnich rocznych temperatur powietrza, liczby dni upalnych, a także nasilanie się siły 

wiatrów, powodują zwiększone parowanie z powierzchni otwartego lustra wody. Parowanie 

wody w upalne dni może powodować kilkucentymetrowy ubytek wody z powierzchni jeziora 

w ciągu doby.  

Natomiast fakty się różnią od mitów. Należałoby zadać tu pytanie: Czym wytłumaczyć 

zanik jezior wzdłuż pogranicza województw lubuskiego i wielkopolskiego, tj. w Pszczewskim 

Parku Krajobrazowym, również na wododziale Warty i Noteci? Dane IMGW mówią, że w 

Jeziorze Głębokim zwierciadło wody obniżyło się o 1 m w ciągu ostatnich 5 lat. Podobnie w 

jeziorach Szarcz i Lubikowskim. Płytkie jeziora Rokitno i Gołyń Mały po prostu zamieniły się 

w bagna. Jak twierdzą pracownicy IMGW Poznań, parowanie w upalne dni w rejonie Jeziora 

Głębokiego wynosi 42 litry na minutę z jednohektarowej powierzchni lustra wody. Oznacza to, 

że w ciągu doby wskutek parowania może ubyć z jeziora ponad 6 mm wody. Odpowiedź na 

postawione pytanie nie jest zatem łatwa, ale jedno można stwierdzić: nie ma w okolicy kopalni 

węgla brunatnego.  

Kopalnie Węgla Brunatnego są  przygotowane do rozwiązywania problemów związanych ze 

zmianami stosunków wód powierzchniowych i podziemnych na bazie dotychczasowej, 
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wieloletniej praktyki różnych negatywnych wpływów kopalni na otoczenie. Kopalnie 

podejmują i będą kontynuować  następujące przedsięwzięcia mające na celu profilaktykę i 

zabezpieczenie przed ich wystąpieniem: 

 

* kopalnie wspomagają lub budują sieci wodociągowej,  

* prowadzą systematyczne pomiary poziomu zwierciadła wód podziemnych, 

* przeprowadzone są specjalistyczne badania i obserwacje gleboznawcze na terenie 

prognozowanego maksymalnego leja depresji. Badania te są prowadzone przez cały okres 

eksploatacji złoża, w celu oceny wpływu kopalnianego odwodnienia na procesy degradacyjne 

gleb. Pomogą one dokładnie określić zasięg oraz wysokość ewentualnych odszkodowań, 

* szkody w budynkach mogą być związane głównie z nierównomiernym osiadaniem obiektów 

spowodowanym odwodnieniem górotworu. W celu prowadzane są dokładne badania stanu 

technicznego budowli przed wejściem kopalni na dany teren i w trakcie działalności górnczej. 

Badania te pozwalają ocenić rozkład i wielkość deformacji powierzchni terenu oraz jej wpływ 

na uszkodzenia obiektów budowlanych oraz pomogą oszacować zasadność różnych 

odszkodowań. 

Powyższe zamierzenia mają na celu profilaktykę i zabezpieczenia przed wystąpieniem szkód, 

a w przypadku ich ujawnienia do precyzyjnego określenia ich wielkości i wyliczania 

stosownych odszkodowań. 

 

7.2.4. Wpływ planowanego przedsięwzięcia na zabytki i stanowiska archeologiczne 

Na terenie przyszłej kopalni dokonuje się inwentaryzację obiektów zabytkowych i  

stanowisk archeologicznych. Obiekty te zostają zinwentaryzowane i przed podjęciem 

eksploatacji oraz w trakcie poddawane są szczegółowym badaniom. W przypadku stwierdzenia 

uszkodzeń będą naprawiane przez kopalnie albo będą wyliczane odpowiednie odszkodowania. 

7.2.5. Emisja niezorganizowana i emisja zorganizowana 

Kopalnia węgla brunatnego prowadząc swoją działalność, jest źródłem dwóch rodzajów 

emisji: emisji niezorganizowanej i emisji zorganizowanej. W obrębie odkrywek oraz w ich 

najbliższym otoczeniu występuje emisja niezorganizowana. Tworzy ją praca maszyn i urządzeń 

funkcjonujących w kopalni, powodujących emisję pyłów podczas pracy, tj. podczas urabiania 

kopalin, przesypywania, rozdrabniania i transportu. Źródła te mają na ogół lokalny zasięg 

oddziaływania bezpośredniego, ograniczający się praktycznie do wnętrza wyrobiska i 

zwałowiska nadkładu. Ograniczone zasięgi emisji ze źródeł technologicznych uwarunkowane 

są stosunkowo wysoką, stałą wilgotnością urabianych utworów. W zasadzie materiał ten 

dopiero po przesuszeniu może brać udział w dalszych emisjach. Źródłem emisji 

niezorganizowanej są powierzchnie, w przypadku których czynnikiem sprawczym emisji jest 

wiatr z zespołem warunków kształtujących podatność podłoża na pylenie. Są to powierzchnie 

odkryte, pozbawione roślin, wyeksponowane na erozję wietrzną, tj. skarpy, poziomy 

eksploatacyjne, niezrekultywowane części zwałowisk nadkładu. 

Prowadzone pomiary opadu pyłu w polskich kopalniach odkrywkowych węgla brunatnego 

potwierdzają niewielką uciążliwość wyrobisk odkrywkowych na jakość powietrza rejonu. 
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Emisja pyłu też ma miejsce na polach rolnych: w warunkach suszy, przy braku roślinności i 

niezależnie od woli właściciela nieruchomości rolniczej. 

Źródłem emisji zorganizowanej są procesy technologiczne prowadzone na powietrzu (w 

odkrywce i na placach montażowych), a przede wszystkim: spawanie, malowanie, klejenie 

taśmy oraz praca silników pojazdów obsługujących odkrywkę. Podczas tych prac 

oddziaływanie na powietrze ogranicza się także do terenu bezpośrednio związanego z 

obiektami należącymi do kopalni, tj. głównie do terenu odkrywki, gdzie te prace są 

wykonywane. W celu zapobiegania emisjom pyłów z powierzchni zwałowiska przewiduje się 

stopniową, prowadzoną w miarę postępu robót górniczych rekultywację terenów. 

 

 

7.2.6. Hałas 

Źródłem oddziaływania akustycznego na środowisko są głównie maszyny podstawowe 

związane z eksploatacją nadkładu i jego zwałowaniem, maszyny podstawowe urabiające 

węgiel, przenośniki taśmowe węglowe i nadkładowe oraz sprzęt pomocniczy. Maszyny i 

urządzenia związane z eksploatacją, oprócz załadowni węgla, nie mają stałej lokalizacji, lecz 

przemieszczają się wraz z postępem frontów eksploatacyjnych. Przestrzenny rozkład źródeł 

hałasu, wynikający z postępu eksploatacji oraz zmiany położenia w odkrywce, powoduje 

zmienne poziomy hałasy w jej otoczeniu. 

Hałas emitowany do środowiska ogranicza się przez odpowiednio prowadzoną gospodarkę 

remontową i modernizacyjną, umożliwiającą utrzymanie w dobrym stanie technicznym 

pracujących urządzeń. Przenośniki, które mają przebiegać w pobliżu zabudowań 

gospodarskich, wyposaża się w napędy sterowane przemiennikami częstotliwości z regulowaną 

prędkością, które zdecydowanie ograniczają hałas. Ponadto stosowane są środki zaradcze w 

postaci lokalizowania maszyn i urządzeń w wykopach lub osłanianie ich wałami ziemnymi z 

roślinnością, budowy osłon dźwiękochłonnych wokół najbardziej hałaśliwych napędów lub 

budowy ekranów dźwiękochłonnych. Hałas kopalniany jest niekiedy mniejszy niż emitowany 

hałas przez ruch miejski, drogowy, autostradowy i kolejowy. Praca polowa ciągników rolnych 

niejednokrotnie powoduje większe natężenie hałasu niż pobliska kopalnia.  

 

7.2.7. Deformacje terenu czy wstrząsy sejsmiczne 

Kopalnie prowadzą monitoring terenu, szczególnie na obiektach tzw. ważnych, takich 

jak: przebiegający rurociąg „Przyjaźń” oraz autostrady czy drogi ekspresowe. Do obecnego 

okresu nie wystąpiły takie przypadki na tych obiektach ze szkodami spowodowanymi przez 

roboty górnicze. W przypadku pojawienia się uszkodzeń w obiektach obcych zawierane będą 

ugody, na mocy których poszkodowani sami będą dokonywać drobnych napraw za zwrotem 

kosztów. W Kopalni Bełchatów z racji budowy geologicznej, tj. utworów triasowych, i bardzo 

dużego wysadu solnego dzielącego całe złoże na dwa pola (Pole Bełchatów i Szczerców), 

występują wstrząsy sejsmiczne. Wstrząsy te miały miejsce jeszcze przed zagospodarowaniem 

złoża bełchatowskiego w 1925 r. W przypadkach wystąpienia szkód zawieranie są ugody z 

poszkodowanymi. Według oceny geologów na pozostałych złożach węgla brunatnego w 
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Polsce, przewidzianych do ewentualnego zagospodarowania, tj. złóż w okolicy Konina,  

Złoczewa, Rawicza, Gubina i Legnicy, nie przewiduje się występowania podobnych wstrząsów 

sejsmicznych. 

 

7.2.8. Wpływ planowanej kopalni na środowisko przyrodnicze 

Na obszarze przeznaczonym pod lokalizację obiektów kopalni przeprowadza się 

obserwację dla  zbadania czy nie ma szczególnie cennych siedlisk ani gatunków roślin i 

zwierząt. W celu ochrony zwierząt przewiduje się prowadzenie wszelkich prac ziemnych na 

przedpolu odkrywki w tych okresach, w którym będą one zwierzętom najmniej szkodzi, to jest 

poza ich sezonem rozrodczym. Chronione gatunki roślin i zwierząt będą przenoszone z terenu 

kopalni w inne miejsca, dogodne dla ich bytowania. 

           W strefie oddziaływania kopalni będą prowadzone obserwacje na obszarach cennych 

przyrodniczo, tj. torfowiskach i podmokłych lasach łęgowych. W przypadku zaobserwowania 

pojawienia się niekorzystnych zmian, będą podjęte działania zapobiegające szkodom w tych 

siedliskach. 
 

Zakres negatywnych oddziaływań robót górniczych i szkód w poszczególnych 

składnikach środowiska oraz zagospodarowania terenu może przejmować rozmiary od 

znikomego do większego, wymagającego działań profilaktycznych, zabezpieczających i 

naprawczych.  

 

8. Perspektywy zagospodarowania nowych złóż węgla brunatnego w kontekście 

zapotrzebowania na energię elektryczną do 2050 roku 

Strategię rozwoju górnictwa odkrywkowego węgla brunatnego w Polsce w I połowie XXI 

wieku opracowano analizując możliwe scenariusze w czynnych zagłębiach górniczo-

energetycznych, jak również w nowych regionach, gdzie występują znaczne zasoby tego 

paliwa. W tabeli 31 przedstawiono główne parametry geologiczno-górnicze wybranych 

perspektywicznych i satelickich złóż węgla brunatnego a tabeli 32 wykaz złóż o charakterze 

strategicznym wraz ze wskazaniem terminu ich potencjalnego zagospodarowania i możliwego 

poziomu wydobycia. 

Tabela 31. Główne parametry geologiczno-górnicze wybranych perspektywicznych i satelickich złóż węgla 

brunatnego [Opracowanie własne] 

Nazwa złoża/ 

kompleksu 

złożowego 

Kategoria 

rozpoznania 

Zasoby 

geologiczne  

[mln Mg] 

Wartość 

opałowa 

[kJ/kg] 

Zawartość 

siarki 

[%] 

Zawartość 

popiołu 

[%] 

Liniowe 

N:W 

Legnica-Ścinawa od B do D2 14 522 8 500÷9 996 0,54÷2,58 11,20÷18,58 6,6 do 9,1 

Gubin – Mosty –

Brody 
od B do D2 4 215 9 204÷9 550 0,55÷1,26 14,10÷19,58 6,7 do 11,7 

Gubin B+C1+C2 1 561 9 167 1,60 16,54 6,7 

Złoczew B+C1 611 8 410 2,15 21,48 5,0 

Dęby Szlacheckie- 

Izbica Kujawska 
C1 113 8 377 1,46 25,19 9,0 

Tomisławice B+C1 55 8967 0,49 10,8 6,9 

Piaski B+C1+C2 114 8194 0,69 12,1 7,7 
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Ościsłowo C1 50 8626 1,15 13,57 8,7 

Mąkoszyn-

Grochowiska 
C1 48 9 065 1,62 24,10 8,4 

 

Tabela 32. Wykaz złóż o charakterze strategicznym wraz ze wskazaniem terminu ich potencjalnego 

zagospodarowania i możliwego poziomu wydobycia [Opracowanie własne] 

Nazwa złoża/kompleksu 

złożowego 

Kategoria 

rozpoznania 

Zasoby 

geologiczne  

[mln Mg] 

Perspektywa 

zagospodarowania 

Możliwy 

poziom 

wydobycia 

[mln Mg/rok] 

Złoczew  B+C1 611 do roku 2030 18-20 

Gubin  B+C1+C2 1624 do roku 2030 18-20 

Ościsłowo C1 50 do roku 2030 3 

Dęby Szlacheckie C1 113 do roku 2030 4 

Oczkowice  C1+C2 966 do roku 2050 10-18 

Legnica  B do D2 14522 do roku 2050 30-40 

 

Efektem tych analiz jest wariantowa strategia branży w postaci trzech scenariuszy rozwoju 

górnictwa węgla brunatnego w Polsce do roku 2050: 

 scenariusz pesymistyczny (nierozwojowy), zakłada wykorzystanie jedynie tych złóż 

węgla brunatnego, na które kopalnie posiadają obecnie koncesje na wydobywanie lub 

planują wydłużyć koncesje na wydobywanie, 

 scenariusz realny (bazowy) zakłada kontynuację rozwoju tego górnictwa w oparciu o 

złoża satelitarne czynnych obecnie kopalń (Ościsłowo) oraz zagospodarowanie złóż 

perspektywicznych regionu łódzkiego (Złoczew) i lubuskiego (Gubin 2), 

 scenariusz optymistyczny (rozwojowy) zakłada kontynuację rozwoju tego górnictwa 

na złożach satelitarnych w czynnych kopalniach (Dęby Szlacheckie) oraz powstanie 

nowych zagłębi górniczych w oparciu o złoża perspektywiczne regionu zachodniego 

(Legnicy) i regionu wielkopolskiego (Oczkowice). 

Nie mniej jednak złoża uwzględnione w tym optymistycznym (rozwojowym) scenariuszu z 

uwagi na strategiczny charakter powinny podlegać ścisłej ochronie i w przypadku, gdyby była 

konieczność rozwoju sektora w dalszej perspektywie powinny być brane pod uwagę jako 

pierwsze do zagospodarowania. Wdrożenie Strategii dla branży węgla brunatnego (poza 

scenariuszem pesymistycznym) umożliwi kontynuowanie pracy branży w XXI wieku w postaci 

zagospodarowania i kontynuacji wydobycia i produkcji energii elektrycznej z węgla 

brunatnego. Łączne zestawienie parametrów produkcyjnych scenariuszy: pesymistycznego, 

realnego oraz optymistycznego przedstawiono w tabeli 33. 
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Tabela 33. Łączne zestawienie parametrów produkcyjnych scenariuszy [Opracowanie własne] 

Lata 

Scenariusz pesymistyczny 

 (nierozwojowy) 

Scenariusz realny  

(bazowy) 

Scenariusz optymistyczny 

(rozwojowy) 

Łączne 

wydobycie 

węgla 

Łączna 

produkcja 

energii 

elektrycznej 

Łączne 

wydobycie 

węgla 

Łączna 

produkcja 

energii 

elektrycznej 

Łączne 

wydobycie 

węgla 

Łączna 

produkcja 

energii 

elektrycznej 

[mln Mg] [tys. GWh] [mln Mg] [tys. GWh] [mln Mg] [tys. GWh] 

2020 52,9 47,6 52,9 47,6 52,9 47,6 

2025 53,4 48,1 56,3 50,7 60,3 54,3 

2030 53,1 47,8 60,7 54,6 76,7 69,0 

2035 24,8 22,3 55,9 50,3 61,8 55,6 

2040 12,0 10,8 47,0 42,3 62,8 56,5 

2045 0,5 0,4 35,5 31,9 65,5 58,9 

2050 0,0 0,0 35,0 31,5 76,0 68,4 

 

Tym samym węgiel brunatny byłby nadal istotnym gwarantem bezpieczeństwa 

energetycznego Polski pozostawiając ponad 70% miksu paliwowego dla innych technologii 

(węgiel kamienny, OZE, gaz, energetyka jądrowa). 

Z uwagi na postępującą politykę dekarbonizacyjną Unii Europejskiej energetyka 

konwencjonalna i zintegrowane z nią górnictwo węgla brunatnego będzie musiało się zmienić 

i dostosować do coraz surowszych wymagań środowiskowych. Postęp technologiczny w 

wykorzystaniu węgla brunatnego w energetyce i zmniejszanie jej emisyjności winien mieć 

kluczowe znaczenie w decyzjach dla zagospodarowania nowych złóż.  

Z kolei na rysunku 28 przedstawiono możliwe łączne wydobycie węgla brunatnego według 

poszczególnych scenariuszy. 

 

Rysunek 28. Wydobycie węgla brunatnego według poszczególnych scenariuszy rozwoju do 2055 roku, w 

mln ton [opracowanie własne] 
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Górnictwo węgla brunatnego może i powinno być przez wiele dekad XXI wieku 

gwarantem bezpieczeństwa energetycznego Polski, a z tego paliwa można dalej produkować 

najtańszą energię elektryczną. Zwiększenie roli węgla brunatnego należy upatrywać w jego 

przetwórstwie na paliwa płynne i gazowe, w tym gaz syntezowy i wodór oraz w produkcji 

brykietu i pyłu węglowego czy ekologicznego nawozu. 

 

9. Uzasadnienie zagospodarowania nowych złóż węgla brunatnego 

Ponieważ perspektywa 2030 roku jest stosunkowo krótka, zwłaszcza w kontekście procesu 

związanego z zagospodarowaniem nowych złóż węgla brunatnego, wszelkie decyzje związane 

z budową nowych kopalń powinny być podjęte w niedalekiej przyszłości tj. w 2018 roku. 

Obecnie w Polsce prowadzi się kilka projektów, których celem jest uzyskanie koncesji na 

wydobywanie węgla brunatnego z następujących złóż: Złoczew, Gubin 2 (wyodrębniona 

część złoża Gubin), Ościsłowo i Dęby Szlacheckie. 

Możliwość podjęcia finalnej decyzji inwestycyjnej i realizacji projektów związanych  

z zagospodarowaniem nowych złóż uzależniona jest od szeregu uwarunkowań. W 

przypadku uzyskania koncesji na wydobycie węgla należy mieć na uwadze, że podjęcie decyzji 

inwestycyjnej będzie dotyczyło w większości przypadków nie tylko budowy samej kopalni, ale 

także jednostek wytwórczych, które będą "konsumować" wydobyty węgiel. Szereg czynników 

środowiskowych może w konsekwencji narzucić konieczność budowania nowych jednostek w 

jak najbliższym sąsiedztwie złóż. Dlatego też budowa nowych kompleksów energetycznych 

powinna wpisywać się długoterminowy i strategiczny plan zapewnienia bezpieczeństwa 

energetycznego Polski [5 i 6]. 

Dodatkowo firmy, dla których złoża te znajdują się w kręgu zainteresowania, w ostatnich 

latach przeprowadziły szereg analiz techniczno-ekonomicznych dotyczących ich 

zagospodarowania wraz z oceną ich efektywności ekonomicznej.  

Nowe złoża węgla brunatnego dają możliwość skutecznego wypełnienia luki powstałej po 

wyeksploatowaniu aktualnie pracujących kompleksów energetycznych opartych na tym 

surowcu. Opcje szczególnie perspektywiczne, biorąc pod uwagę uwarunkowania techniczno-

ekonomiczne i społeczne oraz stan zaawansowania prac koncepcyjno-projektowych, to: 

a) Zagospodarowanie złóż konińskich (Ościsłowo i Dęby Szlacheckie).  

b) Zagospodarowanie złoża Złoczew, 

c) Zagospodarowanie złoża Gubin 2, 

d) Zagospodarowanie złóż legnickich, 

e) Zagospodarowanie złoża Oczkowice. 

 

Zagospodarowanie złóż konińskich 

W opracowanej strategii planuje się zagospodarować nowe złoże Ościsłowo o zasobach około 

40 mln Mg. Podjęcie eksploatacji na złożu Ościsłowo od 2021 roku będzie kontynuacją 

działalności kończącej eksploatację odkrywki Jóźwin II B, co przy maksymalnej możliwej 

wielkości wydobycia węgla projektowanej na 2.5 do 3,0 mln ton/rok pozwoli eksploatować 

węgiel przez ok. 15 lat.  



53 

 

Eksploatacja na złożu Dęby Szlacheckie byłaby naturalną kontynuacją działalności kończącej 

eksploatację odkrywki Drzewce, która posiada koncesję na wydobycie węgla do roku 2020.  

Wielkość zasobów operatywnych realnych do wydobycia oszacowano na około 70 mln ton, co 

przy maksymalnej możliwej wielkości wydobycia węgla projektowanej na 4,0 mln ton/rok 

pozwoli eksploatować złoże przez ok. 22 lata tj. do roku 2045.  

 

Warunkiem dalszej działalności zagłębia konińskiego jest terminowe uruchomienie 

wydobycia z nowych złóż. Harmonogram uruchamiania nowych złóż jest bardzo napięty – 

istnieje zagrożenie załamania strategii pracy zagłębia konińskiego po zakończeniu działalności 

odkrywki Drzewce i Jóźwin IIB, to jest po 2019/2020 roku. Wówczas pracowałoby tylko 

odkrywka Tomisławice z wydobyciem około 2.0 mln Mg do 2030 roku.  Obecnie ZE PAK bez 

Elektrowni Adamów (zlikwidowanej na koniec 2017 rok) posiada moc około 1900 MW. 

Węgiel z Tomisławic to  za mało dla bloku 474 w Elektrowni Pątnów II, a gdzie paliwo dla 

Elektrowni Konin i Pątnów I! 

Brak rozwoju to likwidacja około 6 tys. miejsc pracy. To również niewykorzystanie w 

dalszej działalności nowego bloku energetycznego 474 MW w Elektrowni Pątnów II 

oddanego do pracy 2008 roku oraz zmodernizowanych bloków w Elektrowni Pątnów I i 

Elektrowni Konin o łącznej mocy około 1900 MW. To brak produkcji około 6,0% energii 

elektrycznej w środkowej części Polski. To byłaby nieuzasadniona porażka branży, 

kompletny brak odpowiedzialności i gospodarcza „śmierć” tego regionu. 

 

Zagospodarowanie złoża Złoczew 

Złoże węgla brunatnego Złoczew położone jest na terenie województwa łódzkiego w obrębie 

powiatów wieluńskiego i sieradzkiego, ok. 50 km w linii prostej od Elektrowni Bełchatów. 

Złoże to znajduje się w kręgu zainteresowania spółki PGE GiEK S.A., która realizuje prace 

mające na celu uzyskanie koncesji na wydobywanie węgla brunatnego z tego zoża. 

Złoczew stwarza możliwość przedłużenia pracy kompleksu energetycznego w rejonie 

Bełchatowa w oparciu o węgiel brunatny do około 2060 roku. To praca dla wielu tysięcy 

pracowników. W sumie zatrudnienie w zakładzie górniczym, elektrowni i spółkach 

dostarczających usługi i produkty wynosi ponad 20 tys. osób. Potencjał produkcji energii rzędu 

20 TWh/rok umożliwi zaspokojenie do 10% zapotrzebowania na energię elektryczną w kraju. 

Centralne położenie Bełchatowa i Złoczewa w Polsce stwarza znakomite warunki dla rozsyłu 

energii elektrycznej po obszarze kraju. 

Zagospodarowanie złoża Gubin 2, 

Złoże Gubin 2 (wyodrębniona część Złoża Gubin) jest jednym z najbardziej 

perspektywicznych złóż w Polsce. Węgiel zalega tu znacznie płyciej niż w Bełchatowie. 

Geologiczne zasoby bilansowe wynoszą 1,09 mld ton. Wynikowe zasoby przemysłowe węgla 

(858 mln ton) pozwalają na zaplanowanie budowy w sąsiedztwie kopalni elektrowni o mocy 

nawet 3000 MW, w oparciu o najbardziej zaawansowane technologie wytwórcze, 

minimalizujące wpływ kompleksu na środowisko. Planuje się funkcjonowanie kompleksu 
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wydobywczo – energetycznego na około 45 – 50 lat. W przypadku tego złoża zasadniczym 

problemem w uzyskaniu koncesji wydobywczej jest postawa władz lokalnych (gmina Gubin i 

Brody). Są one przeciwne planowanej inwestycji i odmawiają podjęcia działań w zakresie 

wprowadzenia stosownych zmian w dokumentacji planistycznej, bez których uzyskanie 

koncesji w obecnym stanie prawnym nie jest możliwe. Złoże Gubin 2, jako źródło energii 

pierwotnej niezależne od sytuacji geopolitycznej i światowych rynków surowcowych mogłyby 

być istotnym gwarantem bezpieczeństwa energetycznego Polski w perspektywie 

kilkudziesięciu kolejnych lat. Położenie przy zachodniej granicy kraju czyni ten przyszły zespół 

górniczo-energetyczny znakomitym źródłem zaopatrzenia tej części kraju. Kopalnia i 

elektrownia Gubin byłaby kontynuowaniem pracy po przyszłej likwidacji zespołu górniczo-

energetycznego Turów. To kilka tysięcy miejsc pracy – tak poszukiwanych w tej części Polski. 

Cześć załogi Kopalni i Elektrowni Turów mogłaby znaleźć pracy w tym zespole górniczo-

energetycznym. 

 

Zagospodarowanie złóż legnickich 

Złoże Legnica składa się z pięciu pól: Legnica - Pole Zachodnie, Legnica - Pole Wschodnie, 

Legnica - Pole Północne, Ścinawa i Ruja o łącznych zasobach bilansowych ponad 5,5 mld 

ton. Obecny stan rozpoznania poszczególnych złóż jest zróżnicowany i wynosi: 

 Złoża - Legnica Pole Wschodnie o zasobach bilansowych 893 mln Mg (udokumentowane  

w kat. B) 

 Legnica - Pole Zachodnie o zasobach bilansowych 864 mln Mg (udokumentowane  

w kat. B+C1), 

 Legnica - Pole Północne o zasobach bilansowych 1 723 mln Mg (udokumentowane w kat. 

C2), 

 Ścinawa o zasobach bilansowych 1 767 mln Mg (udokumentowane w kategorii C2 i D), 

 Ruja o zasobach bilansowych 345 mln Mg (udokumentowane w kategorii D). 

Złoże to jest jednym z największych złóż węgla brunatnego w Europie. Zagospodarowanie tego 

złoża z uwagi na lokalizację (wysoki poziom zabudowy), sąsiedztwo innego dużego ośrodka 

przemysłowego (KGHM), planowane i realizowane inwestycje infrastrukturalne, napotykało 

na opór społeczny. Ostatnie duże wahania cen miedzi i niepewność o dalsze duże zatrudnienie 

w KGHM Polska Miedź zmieniają pogląd o legnickim węglu brunatnym w regionie Legnicy i 

Gubina. Warunki geologiczno-górnicze w kopalniach miedzi z roku na rok się pogarszają, 

koszty będą wzrastać, a cena miedzi może nie powrócić do cen wysokich. Budowa kompleksu 

górniczo-energetycznego opartego o skarb ziemi legnickiej tj. węglu brunatnym byłaby dużą 

wartością dodaną dla całego regionu – to kilkanaście nowych tysięcy miejsc pracy. Zmiany 

dokonuje się w okresie prosperity a nie kryzysu. W perspektywie dekady lub dwóch wg różnych 

opinii zatrudnienie w KGHM stale będzie się zmniejszać, a należy  powiedzieć, że dziś to 

zatrudnienie wynosi ponad 40 tys. osób. Zespół górniczo-energetyczny w Legnicy mógłby 

składać się z kopalni oraz elektrowni o mocy 4400 MW. Położenie ewentualnej elektrowni 
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pozwoliłby zasilać bez większych strat w przesyle energii elektrycznej dużą część zachodniego 

obszaru kraju. 

 

Zagospodarowanie złoża Oczkowice 

Złoże położone jest w gminach Krobia i Miejska Górka w powiatach Rawickim i Gostyńskim  

w województwie wielkopolskim. Udokumentowane zasoby geologiczne w złożu Oczkowice 

wynoszą 966 mln ton, przy czym wstępne analizy związane ze sposobem zagospodarowania 

tego złoża wskazują, że zasoby przemysłowe realne do wydobycia wynoszą ok. 785,0 mln Mg. 

Należy poinformować, że dalsze około 1000 mln Mg jest w obszarze nie udokumentowanym. 

Uwzględniając uwarunkowania geologiczno-górnicze złoże to ma potencjał na wydobycie 

węgla na poziomie ok. 18,0 mln Mg/rok, co pozwoliłoby na budowę jednostek wytwórczych o 

mocy do 3000 MW. 

W przypadku tego złoża, podobnie jak na początku w rejonie Legnicy, wyraźnie zaznaczyły się 

negatywne postawy władz samorządowych i społeczności lokalnej. Nie od dziś znamy tę 

prawdę, że każdy chce mieć pewne zasilanie w tanią energię elektryczną, a nie chce mieć 

kopalni na swoim terenie. Tak to jest, gdy władza regionalna nie myśli o bezpieczeństwie 

energetycznym kraju a myśli tylko o „spokoju powiatowym”. Kopalnia Oczkowice mogłaby 

zaopatrywać w paliwo nowe i zmodernizowane bloki energetyczne w ZE PAK S.A. i zasilać 

środkową i północną część kraju bez większych strat w przesyle energii elektrycznej. Istnieje 

też możliwość zbudowania elektrowni obok złoża. 

 

10. Problemy polskiego górnictwa odkrywkowego węgla brunatnego 

Głównymi problemami, które utrudniają pracę i rozwój branży węglowej, są: 

- nieracjonalna Unijna Polityka Klimatyczna,  

- uwarunkowania formalno-prawne dla pracy, rozbudowy i budowy nowych kopalń. 

 

Unijna Polityka Klimatyczna,  

 

Krytyka energetyki węglowej przez UE jest niesłuszna i krótkowzroczna oraz nielicząca się z 

dalekimi konsekwencjami gospodarczymi. Nasz kraj historycznie bazuje na węglu i nie może 

w sposób szybki i radykalny zmienić tej sytuacji - jest to nasza odrębność gospodarcza w 

stosunku do innych krajów UE. Niezależnie od tego uważamy, że należy poszukiwać 

technologii ograniczających emisję CO2 i innych gazów cieplarnianych. Trwające prace nad 

czystymi technologiami węglowymi w Polsce i na świecie mogą zapewnić ograniczenie 

uciążliwości gospodarki dla środowiska naturalnego m.in. poprzez zmniejszenie emisji gazów 

cieplarnianych do atmosfery. Unijna Polityka Klimatyczna poprzez wzrost cen energii 

elektrycznej i cen zakupu uprawnień CO2 może spowodować wyjście nowoczesnego przemysły 

metalurgicznego, cementowego i wapienniczego oraz innych firm energochłonnych z Polski a 

tym samym miejsc pracy. Zdaniem autora unijna polityka klimatyczna wymaga głębokiej 

rewizji w tym jej głównych założeń. W szczególności brak w polityce klimatycznej podejścia 

holistycznego. Nie ma dla krajów węglowych, żadnych wskaźników, które uwzględniałyby 

dość oczywiste fakty jak zasobność gospodarki, jak poziom konsumpcji, jak wpływają inne 

branże na poprawę lub pogorszenie środowiska naturalnego. Produkcja energii poza Europą nie 
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jest produkcją czystszą niż w Europie. Czy nie lepiej panować nad technologią najlepiej 

poznaną i doskonalić systemy niskoemisyjne? Czy nie lepiej uświadamiać i przyjmować 

wskaźniki konsumpcji jako te, które faktycznie będą dbać o standardy emisyjne?  

 

Niezależnie od polityki klimatycznej na perspektywy funkcjonowania kompleksów górniczo – 

energetycznych opartych o węgiel brunatny ma wpływ wspólnotowa polityka ochrony 

środowiska. Europejskie regulacje są narzędziem walki z zanieczyszczeniem środowiska i 

wprowadzają coraz ostrzejsze standardy emisyjne przy udzielaniu pozwoleń zintegrowanych. 

Na proces obniżenia emisji przemysłowych w energetyce konwencjonalnej wpływ ma 

aktualnie sześć różnych regulacji unijnych: 

 Dyrektywa ETS – wpływa na emisje przemysłowe poprzez konieczność inwestowania 

w wytwarzanie niskoemisyjne w zakresie CO2, 

 Dyrektywa IED – wprowadzenie standardów emisji (SO2, NOx, pył), 

 Konkluzje BAT – zaostrzająca standardy emisji (SO2, NOx, pył, rtęć itd.), dla 

spotęgowania efektu odwrotu od węgla w wytwarzaniu energii, 

 Dyrektywa NEC – ustalająca pułapy (ilościowe) emisji zanieczyszczeń (SO2, NOx, pył) 

na poziomie państw członkowskich, 

 Regulacje OZE – mające na celu stymulowanie rozwoju OZE i odwrót od energetyki 

konwencjonalnej (zmniejszenie emisji przemysłowych), 

 Efektywność Energetyczna – mająca na celu zmniejszenie zużycia energii, co również 

będzie miało wpływ na obniżenie emisji przemysłowych. 

Aktualne konkluzje BAT w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania zostały 

przyjęte 31 lipca 2017 r. (publikacja w Dzienniku Urzędowym UE nastąpiła w dniu 17.08.2017 

r.). Instalacje energetyczne muszą zostać dostosowane do nowych wymogów Konkluzji BAT 

w terminie czterech lat od dnia publikacji. Dokument określa m.in. wielkości emisji do 

powietrza i wód powiązane ze stosowaniem Najlepszych Dostępnych Technik (BAT) służące 

jako odniesienie przy ustalaniu warunków pozwolenia dla instalacji. Nowe konkluzje 

rozszerzają katalog substancji, dla których określono normy i wprowadzają bardziej 

restrykcyjne dopuszczalne poziomy emisji do powietrza dla dwutlenku siarki i tlenków azotu 

oraz pyłu. Do nowych substancji objętych unormowaniem i obowiązkiem monitorowania 

należą: chlorowodór, fluorowodór, amoniak, rtęć i metale. Poniżej zestawiono tabelarycznie 

porównanie wymogów emisyjnych LCP, IED, Konkluzje BAT. 

Tabela 34. Zestawienie wymogów emisyjnych LCP, IED, Konkluzje BAT (Opracowanie własne na 

podstawie danych Zawada S. 2018]  

Moc termiczna źródła 

[MWt] 

LCP 

[mg/Nm3] 

IED 

[mg/Nm3] 

cBAT 

[mg/Nm3] 

SO2 

50-100 2000 400 360 

100-225 
2000-400 

Liniowy spadek 

250 200 
225-300 

300-500 
200 130(pył)/180(fluid) 

>500 400 

NOx 

50-100 

600 

300 270 

100-300 

200 

180 

300-500 150/175 

(w. kamienny) (fluidy i w. brunatny) >500 500/200 

Pył 

50-100 

100 

30 18 

100-300 25 14 

300-500 

20 
10 

500-1000 
50 

>1000 8 
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Normy jakości środowiska zależą od rozwoju najlepszych dostępnych technik (ang. best  w 

skrócie BAT), który następuje w związku z postępem technicznym. Konkluzje BAT podlegają 

rewizji co 8 lat.  

Najważniejszym wydarzeniem, które w odległej perspektywie może rzutować na kształt 

polskiej energetyki konwencjonalnej jest niewątpliwie szczyt klimatyczny w Paryżu, który 

odbył się w 2015 r. Owocem rozmów jest zawarcie przez 195 krajów, w tym Polskę, 

porozumienia klimatycznego COP21, którego istotą jest zatrzymanie globalnego ocieplenia na 

poziomie poniżej 2oC do końca XXI wieku. Podjęto decyzję o dalszym zwiększaniu udziału 

odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym, oraz rozwoju nowych technologii. Jest 

to kolejne porozumienie w sprawie klimatu, po Ramowej Konwencji ONZ podpisanej przez 

EWG w Nowym Jorku w 1992 r. i Protokole z Kioto podpisanym przez Komisję Europejską w 

1998 r. 

7 lutego 2018 r. została przyjęta również przez PE kolejna rewizja dyrektywy ETS, która 

oczekuje na przyjęcie przez Komisję UE. Zawiera ona propozycję zmian systemu handlu 

emisjami po 2021 r. Zmiana polega na utworzeniu mechanizmu tzw. rezerwy stabilności 

rynkowej (MSR), który ma wymusić wycofanie części uprawnień z rynku, utworzenie 

Funduszu Modernizacyjnego, z którego ponad 40% uprawnień trafi do Polski, ale nie będą 

mogły być wykorzystane na paliwa kopalne, ponieważ Fundusz ma służyć poprawie 

efektywności energetycznej oraz rozwojowi OZE. Polska będzie miała prawo zagospodarować 

60% darmowych uprawnień, ale w drodze aukcji i po wypełnieniu kryteriów inwestycyjnych, 

do których należy dywersyfikacja źródeł energii. Analitycy prognozują, że cena pozwolenia 

może znacznie wzrosnąć. 

 

Uwarunkowania formalno-prawne dla pracy, rozbudowy i budowy nowych kopalń. 

Budowa i uruchomienie kopalni jest procesem bardzo długotrwałym, kosztotwórczym i 

wymagającym niezmiennych warunków inwestycyjnych. Oprócz etapu planowania i 

eksploatacji również proces likwidacji musi być brany pod uwagę jako wymagający 

szczegółowego zaplanowania, środków finansowych i stabilizacji legislacyjnej. Z tych to 

powodów zapewnienie ciągłości pracy kopalń węglowych wymaga racjonalnego likwidowania 

wyrobisk złóż wyeksploatowanych i uruchamiania nowych kompleksów wydobywczych. Na 

każdym etapie nie może też zabraknąć świadomości, że obiekty węglowe powstają tam, gdzie 

natura dała geologom i górnikom złoże. Niestety nie można przenieść złoża, czego nie 

wszystkie kręgi decydentów, czy też przeciwników lokalizacji zakładów górniczych chcą 

zrozumieć. Obecnie praktycznie każda inwestycja górnicza, na dowolnym etapie, może być 

blokowana poprzez zgłaszanie ciągle to nowych zastrzeżeń. Stanowi to problem, gdyż np. 

raport środowiskowy obejmujący okresy wegetacji wykonuje się  minimum  2 lata (czasami 3 

i 4 lata), a w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń może być uruchamiane wykonywanie 

inwentaryzacji ciągle od początku. Stan obecny to doświadczenia negatywne,  z długoletnich 

postępowań w sprawie uzyskania koncesji wydobywczych tak dla kopalń na węgiel brunatny 

jak i na węgiel kamienny - ale bez sukcesu. Rekordziści dla  niektórych złóż nie uzyskali 

koncesji wydobywczej nawet przez okres blisko 10 lat i  postępowanie trwa nadal. W tabeli 35 

pokazano problem – konieczność przedłużania istniejących koncesji których ważność kończy 

się w najbliższym czasie – rok 2020. 
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Tabela 35. Zestawienie obowiązujących koncesji na wydobywanie węgla brunatnego w Polsce 

[Opracowanie własne na podstawie danych] 

Złoże Właściciel koncesji 

Data 

wydania 

koncesji 

Data 

obowiązywania 

koncesji 

Zasoby 

przemysłowe (2016) 

[tys. Mg] 

Adamów 
PAK KWB Adamów 

S.A. 
1994-05-18 2020-05-15 9 875 

Bełchatów - Pole Bełchatów* PGE GiEK S.A. 1994-08-08 2020-07-31 47 472 

Bełchatów - Pole Szczerców PGE GiEK S.A. 1997-10-01 2038-09-17 616 106 

Drzewce PAK KWB Konin S.A. 1998-12-04 2020-12-04 9 772 

Pątnów III - Jóźwin PAK KWB Konin S.A. 1998-12-29 2020-12-31 7 552 

Pątnów IV - Koźmin PAK KWB Konin S.A. 1994-08-26 2020-08-31 13 279 

Tomisławice PAK KWB Konin S.A. 2008-02-06 2030-12-31 32 809 

Turów* PGE GiEK S.A. 1994-04-27 2020-04-30 309 845 

* w toku prace nad zmianą koncesji na wydobywanie węgla brunatnego 

 

Uwarunkowania rozwoju górnictwa węgla brunatnego w Polsce są złożone, tak pod 

względem prawnym, ekologicznym jak i ekonomicznym, a także wizerunkowym. Branża 

węgla brunatnego i świat nauki związany z tą branżą od ponad 10 lat składał różne propozycje 

dla skrócenia procesu uzyskiwania potrzebnych dokumentów dla rozbudowy istniejących czy 

budowy nowych kopalń. Niektóre z tych rozwiązań były już przyjęte do realizacji jako zadania 

dla resortów w dokumentach rządowych jak np.: Polityce Energetycznej Polski do 2030 roku 

przyjętej do realizacji w 2009 roku, Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do 

2030 roku z 2011 roku czy projekcie Polityki Energetycznej do 2050 roku z 2015 roku i wielu 

innych dokumentach. Niestety samo przyjęcie w dokumentach planistycznych nie oznacza 

jeszcze realizacji. Odpowiedzialne resorty nie opracowały wymaganych dokumentów przez co 

budowa nowych kopalń, czy rozbudowa istniejących kopalń, staje się przy obecnych 

uwarunkowaniach prawie niemożliwa 

Decyzje o zagospodarowaniu złóż perspektywicznych winny zapadać w nieodległym czasie, 

ponieważ bez nowych inwestycji po 2020 roku rozpocznie się zmniejszanie wydobycia węgla 

brunatnego w obecnie czynnych kopalniach węgla brunatnego do ich całkowitego zakończenia 

na początku lat 40-tych XXI wieku. Dlatego strategicznym wyzwaniem dla utrzymania i 

kontynuacji rozwoju branży węgla brunatnego są decyzje o budowie nowych kopalń. Głównym 

tego powodem jest okres czasu potrzebny dla uzyskania koncesji na wydobycie – średnio ten 

okres wynosi od 5 do 8 lat, a do tego okresu należy jeszcze doliczyć czas budowy kopalni. 

Dlatego maksyma o czasie i pieniądzu ma w tym przypadku pełne zastosowanie. Czas jest 

w górnictwie większą wartością niż pieniądz – inwestycje w górnictwie są czasochłonne – 

czasu się nie da „odrobić”, a  pieniądze można pożyczyć.  

 

10.1. Postulaty jako oczekiwana pomoc Państwa dla branży węgla brunatnego 

  Z uwagi na fakt, że uwarunkowania dla budowy nowych kopalń, a więc i kopalń węgla 

brunatnego są pod względem prawnym niejednoznaczne i trudne, a mówiąc wprost są 

nieprzyjazne, to bez zaproponowanych poniżej zmian formalno-prawnych, istnieje małe 

prawdopodobieństwo wybudowania następnych, tak potrzebnych w Polsce kopalń węgla 

brunatnego, kamiennego, czy innych kopalin jak np. rud cynku i ołowiu. 
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Dlatego też dla rozwoju branży górnictwa węgla brunatnego strategicznymi działaniami 

winny być: 

1. Opracowanie nowej Polityki Surowcowej Polski wraz z ustawowym zabezpieczeniem złóż 

węgla (brunatnego) przed ich powierzchniową zabudową. Polityka surowcowa to 

długofalowa polityka publiczna prowadzona na poziomie krajowym, która ma zapewnić: 

 dostęp przedsiębiorstw wytwórczych do niezbędnych dla ich działalności surowców po 

cenie  umożliwiającej konkurencyjność, 

  troskę o stan środowiska przyrodniczego i społecznego na każdym etapie cyklu 

surowcowego, 

 bieżące i długookresowe bezpieczeństwo gospodarcze kraju. 

 

2. Ustalenie listy złóż strategicznych węgla dla gospodarczego wykorzystania w XXI wieku. 

Dla ochrony udokumentowanych zasobów węgla brunatnego, dla potrzeb planów 

przestrzennych, Główny Geolog Kraju powinien dokonać określenia rankingu i 

waloryzacji rozpoznanych złóż węgla (węgla brunatnego) i ustalić listę złóż, które z uwagi 

na ich strategiczny charakter winny być bezwzględnie zabezpieczane. Powyższy ranking 

zapewni przyszłościowe gospodarcze wykorzystanie wysoko zwaloryzowanych złóż w 

ustalonym horyzoncie czasowym. 

 

3. Usprawnienie postępowań związanych z uchwalaniem studiów uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie inwestycji górniczych. 

 

4. Usprawnienie postępowań zmierzających do uzyskania decyzji środowiskowej dla 

inwestycji górniczych. 

 

5. Usprawnienie procesu pozyskiwania nowych koncesji wydobywczych przez ustawowe 

opracowanie nowych zasad formalno-prawnych budowy nowych kopalń na podstawie listy 

złóż strategicznych na wzór ustawy autostradowej. 

 

6. Ustawowe opracowanie nowych zasad formalno-prawnych procesu przedłużania koncesji 

wydobywczych. Alternatywnie, wydawanie koncesji na czas aż do wyczerpania zasobów, 

co jest pragmatyczne a zarazem zgodne z racjonalną gospodarką złożem. 

 

7. Wydawanie koncesji węglowych wydobywczych na cały okres wydobycia kopaliny, tj. do 

prognozowanego okresu wykorzystania zasobów (tak jak to się dzieje u pragmatycznych 

Czechów). 

 

8. Uniemożliwienie przeciągania postępowań i blokowania inwestycji  w trakcie postępowań 

administracyjnych, które toczą się z udziałem społeczeństwa. 

 

9.   Dokonanie głębokiej analizy zakresu i wielkości ponoszonych danin przez  

przedsiębiorców górniczych. Daniny są przedmiotem regulacji wielu  ustaw. Zauważa się 
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brak spójnej i stabilnej międzyresortowej polityki w zakresie opłat publiczno-prawnych i 

podatków. 

 

10. Opracowanie nowej Polityki Energetycznej do 2050 roku, mówiącej o priorytecie w 

wykorzystywaniu rodzimych surowców energetycznych nad paliwami i technologiami z 

importu. Polityka Energetyczna Polski powinna wskazywać, jakie surowce energetyczne i 

w jakim czasie mają być udostępniane dla krajowej energetyki. Taką zasadę stosują 

wszystkie kraje na świecie, które posiadają własne zasoby surowców energetycznych. W 

pierwszej kolejności wykorzystują swoje paliwa, a w drugiej kolejności paliwa z importu. 

11. Działalność górnicza w największym stopniu ma wpływ na przekształcenia powierzchni 

ziemi, szczególnie spowodowane eksploatacją odkrywkową węgla brunatnego czy 

szkodami górniczymi przy wydobyciu węgla kamiennego. To oddziaływanie jest częstym 

argumentem przemawiającym na niekorzyść działalności górniczej. Polska powinna 

prowadzić publiczną debatę poza podziałami politycznymi dla kontynuacji produkcji taniej 

i czystej energii elektrycznej oraz zapewnienia stabilnych miejsc pracy w branży węglowej. 

Strony winny dyskutować na partnerskich zasadach. Władze regionów powinny 

powoływać eksperckie zespoły złożone z przedstawicieli samorządu i społeczności 

lokalnych, świata nauki, administracji i przemysłu, celem wymiany poglądów (na wzór 

niemiecki). Dla zmiany wizerunku branża węglowa powinna rozpocząć długotrwały dialog 

ze społeczeństwem. Być transparentnym partnerem, pokazującym na każdym etapie 

odpowiedzialne działania zmierzające do osiągnięcia strategicznych celów z 

poszanowaniem innych wartości chronionych. 

         

10.1.1. Analiza postulatów branży węgla brunatnego w dokumentach rządowych 

      W poniższym rozdziale dokonano przeglądu zapisów postulatów branży węgla brunatnego 

w minionej dekadzie zawartych w różnych dokumentach rządowych i w innych dokumentach 

tj.: 

- Polityce energetycznej Polski do 2030 roku przyjętej w dniu 10 listopada 2009 roku, 

- Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 z 13 grudnia 2011 roku. 

- projekcie Polityki energetycznej Polski do 2050 roku  poddanej pod dyskusję w II połowie 

2015 roku 

- projekcie Programu dla sektora górnictwa węgla brunatnego w Polsce opracowywanego od 

sierpnia 2016 roku 

- uchwałach Międzynarodowego Kongresu Górnictwo Węgla Brunatnego, 

- pismach kierowanych do Prezesa Rady Ministrów w ostatnich 10 latach, 

oraz 

- Projekcie Polityki Surowcowej Państwa – projekt z okresu  2017/2018 roku, 

- Projekcie Polskiej Agencji Geologicznej  – projekt z okresu  2017/2018 roku. 

 

Analizy powyższych materiałów w kontekście ich realizacji dokonano w oparciu o treści 

oryginalnych zapisów zawartych w wymienionych dokumentach czy też pismach. 
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10.1.2. Polityka energetyczna Polski do 2030 

„Punkt  3. Wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii” 

 Ze względu na stopniowe wyczerpywanie się zasobów węgla kamiennego i brunatnego w 

obecnie eksploatowanych złożach, planowane jest w horyzoncie do 2030 roku przygotowanie 

i rozpoczęcie eksploatacji nowych złóż. Z tego względu konieczne jest zabezpieczenie dostępu 

do zasobów strategicznych węgla, m.in. poprzez ochronę obszarów ich występowania przed 

dalszą zabudową infrastrukturalną nie związaną z energetyką i ujęcie ich w koncepcji 

zagospodarowania przestrzennego kraju, miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego oraz długookresowej strategii rozwoju. Konieczne jest również skorelowanie w 

tych dokumentach planów eksploatacji złóż z planami inwestycyjnymi w innych sektorach, np. 

dotyczącymi infrastruktury drogowej. Dotyczy to w szczególności złóż węgla kamiennego 

„Bzie-Dębina”, „Śmiłowice”, „Brzezinka” oraz złóż węgla brunatnego „Legnica”, „Gubin” i 

złóż satelitarnych czynnych kopalń. 

 

„Punkt 3.1. Cele i działania w zakresie wzrostu bezpieczeństwa dostaw paliw i energii” 

3.1.1. Paliwa – pozyskiwanie i przesyłanie 

3.1.1.1 Węgiel 

Dla realizacji powyższych celów zostaną podjęte działania obejmujące: 

* Zniesienie barier prawnych w zakresie udostępniania nowych złóż węgla kamiennego i 

brunatnego, 

* Identyfikacja krajowych zasobów strategicznych węgla kamiennego i brunatnego, oraz ich 

ochrona przez ujęcie w planach zagospodarowania przestrzennego, 

* Zabezpieczenie dostępu do zasobów węgla poprzez realizację przedsięwzięć w zakresie 

udostępniania i przemysłowego zagospodarowania nowych, udokumentowanych złóż 

strategicznych jako inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym. 

 

10.1.3. Program działań wykonawczych na lata 2009-2012, załącznik 3 do projektu 

„Polityki energetycznej Polski do 2030 roku” 

Priorytet II. Węgiel. Wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii 

„Działanie 2.2. Zniesienie barier prawnych w zakresie udostępniania nowych złóż węgla 

kamiennego i brunatnego” 

1. Stworzenie organom administracji geologicznej, poprzez wprowadzenie hierarchiczności 

planowania, możliwości ustalania zasad zagospodarowania obszarów występowania złóż, które 

jeszcze nie są przedmiotem eksploatacji, a które stanowią cenną surowcową bazę rezerwową – 

w drodze nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 2010 r. 

2. Wprowadzenie sankcji dla organów samorządów gmin w przypadku nie ujawnienia w 

studium lub miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszarów występowania 

złóż – poprzez nowelizację ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 2010r. 

3. Doprecyzowanie obiektywnych warunków uzyskania pozytywnej decyzji środowiskowej dla 

przedsięwzięć górniczych – poprzez nowelizację ustawy o udostępnieniu informacji o 
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środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko – 2010 r. 

4. Ograniczenie fiskalizmu związanego z procesem uzyskiwania prawa do informacji 

geologicznej– 2010 r . 

5. Zmiana zapisów w Prawie geologicznym i górniczym przez jednoznaczne zaliczenie złóż 

węgla brunatnego do złóż będących własnością Skarbu Państwa (własność górnicza) 

niezależnie od sposobu ich eksploatacji – 2010 r. 

6. Wprowadzenie w ustawie o gospodarce nieruchomościami możliwości nabywania bez 

przetargu przez podmioty realizujące cel publiczny związany z wydobyciem węgla brunatnego 

nieruchomości położonych w granicach terenu górniczego od samorządów lokalnych i Skarbu 

Państwa – 2010 r. 

7. Uproszczenie procedur uzgadniania zapisów miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego związanych z działalnością górniczą w odniesienia do złóż zaliczonych do 

inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym – 2010 r. 

8. Wprowadzenie w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych zmiany polegającej na 

ustaleniu, że opłaty za czasowe wyłączenie gruntów leśnych Skarbu Państwa z produkcji leśnej 

stanowią jednocześnie opłatę z tytułu użytkowania tego gruntu przez podmiot realizujący cel 

publiczny – 2010 r. 

 

Odpowiedzialni: 

*Minister właściwy ds. gospodarki (zadanie 1 – 3), 

* Minister właściwy ds. budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej 

(zadanie 1, 6, 7, 9), 

*Minister właściwy ds. .środowiska (zadanie 2, 3, 4, 5, 8), 

* Minister właściwy ds. budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej 

(zadanie 9), 

* Prezes Rządowego Centrum Legislacji (zadanie 1-9). 

„Działanie 2.3. Identyfikacja krajowych zasobów strategicznych węgla kamiennego i 

brunatnego oraz ich ochrona poprzez ujęcie w planach zagospodarowania przestrzennego. 

Zabezpieczenie dostępu do zasobów strategicznych poprzez realizację przedsięwzięć 

inwestycyjnych, jako inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym” 

1. Wprowadzenie do ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawyo planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym przepisów umożliwiających objęcie ochroną zasobów 

strategicznych węgla kamiennego i brunatnego (udokumentowanych i perspektywicznych), 

które zostały zamieszczone na mapach geologicznych, oraz wskazanie kryteriów wyboru złóż 

do ich ochrony – 2010 r. 

2. Wydanie rozporządzenia w sprawie wykazu złóż węgla kamiennego i brunatnego o 

znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa energetycznego kraju – 2010 r. 

3. Wprowadzenie do koncepcji zagospodarowania przestrzennego kraju oraz sukcesywne 

wprowadzanie do wojewódzkich i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

ochrony przed dalszą zabudową wskazanych w ww. rozporządzeniu złóż węgla kamiennego i 

brunatnego o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego kraju – 2010 r. 

4. W przypadku braku inwestora upoważnienie właściwego organu rządowego lub innego 

podmiotu do pełnienia roli inwestora zastępczego - 2010 r. 
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5. Wprowadzenie procedur ułatwiających skuteczną kontrolę organów państwa nad ustaleniami 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczącymi umożliwienia podjęcia 

działalności wydobywczej na terenach, gdzie udokumentowano złoża węgla brunatnego i 

kamiennego o znaczeniu strategicznym dla gospodarki państwa- 2010 r. 

6. Wprowadzenie do Koncepcji Zagospodarowania Przestrzennego Kraju oraz stosownych 

regulacji zapisów chroniących udokumentowane złoża węgla przed dalszą zabudową 

infrastrukturalną (w szczególności złoża węgla brunatnego „Legnica”, „Gubin”, „Złoczew” 

oraz złoża węgla kamiennego „Bzie-Dębina”, „Śmiłowice”, „Brzezinka”) – 2010 r.. 

 

Odpowiedzialni: 

*Minister właściwy ds. środowiska (zadanie 1, 2, 4), 

* Minister właściwy ds. budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej 

(zadanie 1, 3, 5, 6), 

* Minister właściwy ds. gospodarki (zadanie 1 - 4), 

* Prezes Rządowego Centrum Legislacji (zadanie 1), 

* Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego (zadanie 3, 6). 

 

10.1.4. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 z 13 grudnia 2011 

roku 

„Punkt 6.4.4. Obszary ochrony strategicznych złóż kopalin (str.203)” 

W celu zachowania wartości użytkowych złóż kopalin mających znaczenie strategiczne dla 

gospodarki państwa, w tym zachowania bezpieczeństwa energetycznego kraju w perspektywie 

roku 2030 i późniejszych lat, konieczna jest delimitacja obszarów występowania strategicznych 

złóż kopalin i podjęcie działań w zakresie ich ochrony przed stałą zabudową i inwestycjami 

liniowymi oraz wprowadzenie ograniczeń co do sposobu gospodarowania na tych terenach. 

Wskazanie tych obszarów jest szczególnie istotne dla terenów występowania złóż, których 

eksploatacja nie została jeszcze podjęta. Oprócz określenia przestrzennego występowania złóż 

(delimitacji) należy także zdefiniować rodzaje działań możliwych do prowadzenia na tych 

terenach do czasu rozpoczęcia eksploatacji tych złóż. Wymaga to sporządzenia przez Rząd 

(ministra właściwego ds. gospodarki we współpracy z ministrem właściwym do spraw 

środowiska) wykazu złóż o znaczeniu strategicznym dla państwa z określeniem przestrzennego 

zasięgu ich zalegania. Następnie wojewoda wspólnie z samorządem, na którego terenie 

znajdują się wskazane złoża, ustala rodzaj i czas działalności oraz rodzaj zabudowy 

dopuszczalnej na danym terenie. Wyniki tych ustaleń winny być wprowadzone zarówno do 

strategii wojewódzkich, jak i do planów zagospodarowania przestrzennego wszystkich 

kategorii. 
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10.1.5. Projekt; Polityka Energetyczna Polski do 2050 roku z 2015 roku 

„Załącznik 3. Program działań wykonawczych na lata 2015-2018” 

Opracowanie wykazu złóż kopalin o strategicznym znaczeniu dla gospodarki, podlegających 

ochronie przed zabudową infrastrukturalną w części dotyczącej węgla kamiennego i 

brunatnego. 

Odpowiedzialni; MIR we współpracy  z MŚ, MG. 

Opracowanie długookresowej koncepcji funkcjonowania sektora w związku z 

wyczerpywaniem się obecnie eksploatowanych złóż węgla brunatnego i planami budowy 

nowych kopalń 

Odpowiedzialni: MSP we współpracy z MG – termin 2017r. 

Decyzja dotycząca przyszłości wytwarzania energii elektrycznej z węgla brunatnego powinna 

zostać podjęta możliwie szybko. Jest to podyktowane różnymi procesami – zarówno 

politycznymi, jak i inwestycyjnymi, które zachodzą już dziś. 

10.1.6. Projekt Programu dla sektora górnictwa węgla brunatnego w Polsce 

opracowywany od sierpnia 2016 roku 

Założenia Programu dla sektora górnictwa węgla brunatnego w Polsce ściśle wpisują się w 

rządowe plany pracy nad polityką energetyczną Polski, której treść powinna uwzględniać 

proponowane rozwiązania i ich wpływ na kształtowanie się miksu energetycznego Polski 

również po 2030 roku. 

Równolegle, podczas powstawania wyżej wymienionego strategicznego dokumentu wskazane 

jest, aby były zmieniane uregulowania formalno-prawne przedstawione w zestawie celów 

głównych i szczegółowych Programu, co umożliwi rozwój branży węgla brunatnego i 

utrzymanie węgla brunatnego w miksie energetycznym Polski po 2030 roku. Do 

najważniejszych należy zaliczyć: 

1. Zmianę przepisów w procesie uchwalania studiów uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego gmin w rejonie planowanej inwestycji. 

2. Uproszczenie postępowań administracyjnych towarzyszących (uzyskanie decyzji 

środowiskowej, dostosowanie studiów i uchwalenie miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego gmin) uzyskaniu bądź przedłużeniu koncesji. 

Istotny wpływ na wykorzystanie surowców konwencjonalnych, w tym węgla brunatnego, ma 

obecnie polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej. Koniecznością wydaje się 

aktywny dialog z instytucjami Unii Europejskiej w celu wynegocjowania dla Polski 

rozwiązań umożliwiających realizację projektów złożowych opartych m. in. o węgiel brunatny. 

Z uwagi na strategiczne znaczenie Programu dla sektora węgla brunatnego w Polsce, ale 

również dla energetyki, za koordynację wielu elementów umożliwiających wdrożenie 

niniejszego dokumentu odpowiedzialny jest Minister Energii. Niemniej jednak, osiągnięcie 

założonych celów szczegółowych wymagać będzie działań wielu organów administracji 

rządowej, wojewódzkiej i lokalnej, a także przedsiębiorstw funkcjonujących w sektorze węgla 
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brunatnego. Dlatego dla skutecznej realizacji Programu tak ważne jest nie tylko wsparcie władz 

centralnych, ale również samorządowych. 

 

10.1.7. Uchwały Międzynarodowych Kongresów Górnictwa Węgla Brunatnego 

Propozycje, postulaty i wnioski wypływające z obrad  kolejnych Międzynarodowych 

Kongresów Górnictwa Węgla Brunatnego w Bełchatowie przedstawiono poniżej. 

 

10.1.8. Uchwała Międzynarodowego Kongresu Górnictwo Węgla Brunatnego który 

odbył się w Bełchatowie w dniach 11 – 13 kwietnia 2011 r. 

Punkt 9. Działalność górnicza jest zdeterminowana lokalizacją występowania złóż kopalin. 

Dlatego też zabezpieczanie złóż kopalin pod działalność górniczą powinno mieć odpowiedni 

priorytet w stosunku do innych form działalności gospodarczej. Niestety, ten oczywisty 

argument nie jest wystarczająco mocno wyartykułowany w przepisach prawa. Złoża węgla 

brunatnego winny być ujęte w planach zagospodarowania przestrzennego oraz zabezpieczone 

do wykorzystania poprzez realizację planowanych przedsięwzięć, jako inwestycje celu 

publicznego o znaczeniu krajowym. W celu stworzenia właściwych warunków rozwoju dla 

działalności górniczej trzeba zlikwidować bariery prawne w zakresie udostępniania nowych 

złóż oraz usprawnić procedury koncesyjne poprzez wyeliminowanie z ustaw zapisów 

stanowiących bariery w rozwoju górnictwa i ograniczenia możliwości blokowania inwestycji 

przez gminy w sytuacji spełnienia przez przedsiębiorcę górniczego określonych wymogów 

prawnych. 

 

10.1.9. Uchwała Międzynarodowego Kongresu Górnictwo Węgla Brunatnego który 

odbył się w Bełchatowie w dniach 7 – 9 kwietnia 2014 r. 

Punkt 10. Działalność górnicza jest uwarunkowana lokalizacją występowania złóż kopalin. 

Dlatego też zabezpieczenie terenów złóż kopalin pod działalność górniczą powinno mieć 

odpowiedni priorytet w stosunku do innych form działalności gospodarczej. Złoża węgla 

brunatnego winny być ujęte w planach zagospodarowania przestrzennego oraz zabezpieczone 

do wykorzystania poprzez realizację planowanych przedsięwzięć, jako inwestycje celu 

publicznego o znaczeniu krajowym. W celu stworzenia właściwych warunków rozwoju dla 

działalności górniczej trzeba zliberalizować bariery prawne w zakresie udostępniania nowych 

złóż oraz usprawnić procedury koncesyjne poprzez wyeliminowanie z ustaw zapisów 

stanowiących utrudnienia w rozwoju górnictwa i ograniczenia możliwości blokowania 

inwestycji przez gminy w sytuacji spełnienia przez przedsiębiorcę górniczego określonych 

wymogów prawnych. 

 



66 

 

10.1.10. Uchwała Międzynarodowego Kongresu Górnictwo Węgla Brunatnego 

który odbył się w Bełchatowie w dniach 11 – 13 kwietnia 2016 r. 

Punkt 10. Zabezpieczenie terenów złóż węglowych pod działalność  górniczą powinno mieć 

priorytet w stosunku do innych form dzialalno6ci gospodarczej. Złoża węgla brunatnego winny 

być zabezpieczone do wykorzystania w ramach inwestycji celu publicznego o znaczeniu 

krajowym. Do stworzenia właściwych warunków rozwoju działalności  górniczej trzeba 

wyeliminować bariery prawne w zakresie udostępniania nowych złóż oraz usprawnić 

procedury koncesyjne, poprzez ograniczenie możliwości blokowania inwestycji przez gminy, 

w sytuacji spełnienia przez przedsiębiorcę  górniczego określonych prawem wymogów. 

 

Punkt.11. Bez zagospodarowania nowych złóż, po roku 2045 węgiel brunatny zniknie z miksu 

paliwowego Polski. Mając na uwadze potrzebę zabezpieczenia strategicznych opcji rozwoju na 

bazie węgla brunatnego, należy rozważyć ( konieczność zagospodarowania nowych złóż. W 

najbliższej perspektywie najistotniejsze do zagospodarowania to złoża Złoczew i Gubin. 

Posiadając  potencjał w postaci udokumentowanych zasobów, zaplecza technicznego, 

wykwalifikowanej kadry, polskiej myśli technicznej i naukowej, jesteśmy w stanie zapewnić 

wymagana część  miksu paliwowego w oparciu o nasze krajowe zasoby. Jednocześnie jest to 

zapewnienie trwałych miejsc pracy bezpośrednio w kompleksach górniczo-energetycznych 

oraz firmach kooperujących w ilości nieporównywalnie większej w stosunku do technologii 

OZE, które nie generują trwałych miejsc pracy i nie budują  wartości dla polskich firm. 

 

10.1.11. Pisma wysłane do Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej 

Pismo Komitetu Górnictwa PAN do Prezesa Rady Ministrów z dnia 21.01.2009 roku, 

Pismo Komitetu Górnictwa PAN do Prezesa Rady Ministrów z dnia 04.03.2011 roku, 

Pismo Komitetu Górnictwa PAN do Prezesa Rady Ministrów z dnia 10.03.2014 roku, 

Pismo Naukowców związanych z górnictwem do Prezesa Rady Ministrów z dnia 16.05. 2016. 

Pismo Komitetu Górnictwa PAN do Prezesa Rady Ministrów z dnia maj 2017 roku. 

W piśmie Naukowców związanych z górnictwem do Prezesa Rady Ministrów z dnia 16.05. 

2016 roku w którym autorzy piszą i proszą: 

Pragniemy poinformować Panią Premier, jako przedstawiciele reprezentujący 

Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie,  Komitet Górnictwa 

Polskiej Akademii Nauk,  Komitet Sterujący dla Przygotowania Zagospodarowania 

Legnickiego Zagłębia Górniczo-Energetycznego Węgla Brunatnego oraz Stowarzyszenia 

Inżynierów i Techników Górnictwa, że rysująca się perspektywa polskiego górnictwa i 

energetyki opartej o węgiel brunatny budzi nasze poważne zaniepokojenie. 

Decyzje o zagospodarowaniu złóż perspektywicznych winny zapadać w bardzo 

nieodległym czasie, ponieważ bez nowych inwestycji po 2020 roku rozpocznie się zmniejszanie 

wydobycia węgla brunatnego w czynnych obecnie kopalniach, aż do ich całkowitego 

zakończenia na początku lat 40-tych XXI wieku. Dlatego w obecnym okresie, strategicznym 

wyzwaniem dla utrzymania i kontynuacji rozwoju branży węgla brunatnego winny być podjęte 

decyzje o budowie nowych kopalń tego surowca. Głównym powodem jest okres czasu 
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potrzebny dla uzyskania koncesji na wydobycie – średnio ten okres wynosi od 5 do 8 lat a do 

tego okresu należy jeszcze doliczyć czas budowy kopalni. 

W nawiązaniu do podanych myśli, proponujemy z udziałem Pani Premier zorganizować 

„OKRĄGŁY STÓŁ WĘGLA BRUNATNEGO” w murach Akademii Górniczo-Hutniczej w 

Krakowie dla omówienia strategicznych wyzwań, przy których rozwiązaniu przez Pani Rząd 

możliwy będzie rozwój branży węgla brunatnego w Polsce w I połowie XXI wieku. 

 

10.2. Realizacja przez Rząd postulatów branży węgla brunatnego 

Analizując zmiany wprowadzone w okresie ostatnich 10 lat w zakresie uwarunkowań 

formalno-prawnych, które uprościłyby, a tym samym skróciły czas potrzebny na rozbudowę 

czy też budowę nowych kopalń w nowelizacjach ustaw i rozporządzeniach należy stwierdzić, 

że zmian takich nie wprowadzono, a wprowadzone zabiegi „kosmetyczne” w żaden sposób 

nie przyczyniły się do optymalizacji procesu wydawania koncesji dla działalności 

górniczej. Na dowód tego autorzy przedstawiają dokument rządowy, który ocenia część tego 

stanu. 

 

10.2.1.  Program działań wykonawczych na lata 2009-2012 do Polityki energetycznej 

Polski do 2030 roku 

 Załącznik 1. Polityka Energetyczna Polski do 2050 roku z 2015 roku. Ocena realizacji Polityki 

energetycznej Polski do 2030 roku. 

Poszczególne zadania ustalone dla Ministra Gospodarki w Programie działań wykonawczych 

na lata 2009-2012 w priorytecie II.1 Węgiel zostały zrealizowane w różnym zakresie w 

zależności od uwarunkowań wynikających z przepisów prawa, możliwości uzyskania środków 

finansowych, a także działań podejmowanych przez podmioty sektora górnictwa. 

Wprowadzenie hierarchiczności planowania i możliwości ustalania zasad zagospodarowania 

obszarów występowania złóż węgla, które jeszcze nie są przedmiotem eksploatacji, a które 

stanowią cenną surowcową bazę rezerwową, nie zostało w pełni zrealizowane. Należy jednak 

podkreślić, że problem ochrony złóż kopalin, w tym złóż surowców energetycznych, został 

wprowadzony do Koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju 2030 (KPZK 2030) oraz 

ujęty w Planie działań służących realizacji KPZK 2030, przyjętych przez Radę Ministrów w 

dniu 4 czerwca 2013 r. 

Ponadto wprowadzono obowiązek określenia w procesach planistycznych i gospodarczych 

granic obszarów funkcjonalnych strategicznych złóż kopalin w celu ich prawnej ochrony przed 

stałą zabudową i inwestycjami liniowymi. Działanie to ma zapewnić dostęp do krajowych 

zasobów surowcowych, których wydobycie obecnie nie jest prowadzone, ale może być podjęte 

w miarę wyczerpywania się złóż obecnie eksploatowanych i w wyniku rozwoju nowych 

technologii wydobywczych. 

W art. 95 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze zapisano, że w celu 

zapewnienia ochrony złóż, udokumentowane złoża kopalin ujawnia się w studiach 
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uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego oraz planach zagospodarowania przestrzennego 

województwa. 

Konieczna jest kontynuacja dotychczasowych zadań w zakresie  identyfikacji i ochrony przed 

zabudową zasobów strategicznych węgla. 

 

10.2.2. Biała Księga Ochrony Złóż Kopalin 

W IV kw. 2015 roku przez Ministerstwo Środowiska przedstawiło pod dyskusję dokument  pt. 

„Biała Księga Ochrony Złóż Kopalin”, w którym dokonało waloryzacji złóż węgla 

brunatnego i wyznaczona listy złóż strategicznych – propozycje te były dotychczas jedyną 

pozytywną odpowiedzią Rządu na postulaty branży węgla brunatnego za okres ostatniej 

dekady - zmiany w wyniku ostatnich wyborów parlamentarnych zakończyły te prace.  

 

10.2.3. Program dla sektora górnictwa węgla brunatnego w Polsce 

Dokumentem, który może zmienić obecną sytuację w branży węgla brunatnego jest 

opracowywany od sierpnia 2016 roku Dokument Rządu RP pt. „Programu dla sektora 

górnictwa węgla brunatnego w Polsce”, ale pod warunkiem, że zapisane postulaty górników 

węgla brunatnego zostaną zrealizowane. 

 

10.2.4. Polityka Surowcowa Państwa – projekt z okresu  2017/2018 roku 

Ministerstwo Środowiska przedłożyło do konsultacji dwa projekty nowych dokumentów tj. 

„Polityka Surowcowa Państwa – projekt z okresu  2017/2018 roku. Zawartość dokumentu 

omówiono poniżej. 

Po dokładnej analizie dokumentu można stwierdzić, że zapisy projektu Polityki nie 

pozwolą na zrobienie kroku do przodu. w procesie wydłużania istniejących czy 

uzyskiwania nowych koncesji na wydobywanie kopalin. Polityka  ta prawie pomija 

surowce energetyczne. Są zapowiedzi tytułów problemów do rozwiązania, ale nie ma 

pokazanych nawet kierunków do ich rozwiązania. Część tych  postulatów branża węgla 

brunatnego pokazuje od przeszło 10 lat . Branża węgla brunatnego miała nadzieję, że Polityka 

przedstawi konkretne rozwiązania. 

Analizując ten ważny dla rozwoju gospodarczego Polski dokument, należy wymienić te 

elementy, które szczególnie skłaniają do dyskusji: 

1. Brak wykorzystania dla diagnozy stanu dokumentu o jakim wspomina PSP który przeszedł 

szeroką konsultację branżową i społeczną. W zamian są propozycje kolejnych 

dokumentów i opracowań. 

2. Tworzenie kolejnych dokumentów o nieokreślonej randze i zakresie oddziaływania w 

systemie prawa powszechnie obowiązującego, co powoduje brak spójności. 

3. Kompletna marginalizacja Polityki surowcowej Państwa kopalin energetycznych 

(zasadniczo PSP powinien w tytule mieć Program Polityki Surowców Nieenergetycznych, 
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analogicznie jak dokument na który powołuje się PSP – Surowce dla Przemysłu, który był 

Planem działania na rzecz zabezpieczenia podaży nieenergetycznych surowców 

mineralnych), przez co dokument jest niekompletny. Dokument który w swoim założeniu 

miał objąć wszystkie rodzaje surowców. Polityka energetyczna jako taka, jest imamentną 

częścią PSP i nie może żyć swoim życiem osobno bez polityki surowcowej. Trzeba widzieć 

to wszystko razem i to w sposób  zhierarchizowany oraz zależny. Każda inna próba 

zarządzania tą przestrzenią skazana jest na fiasko, gdyż nie będzie oddawać wzajemnych 

powiązań i zależności. Brak sparametryzowania procesów o wskaźniki rezultatów 

4. Brak propozycji działań na rzecz likwidacji fiskalizmu i barier proceduralnych. Przy 

czym należy mieć na uwadze, że o opłacalności decyduje rynek i systemy podatkowe.  

Procedury i ich długość trwania są przez przedsiębiorców do zaakceptowania, gorzej z 

akceptacją braku stabilności prawa. 

5. Ciągłe propozycje tworzenie czegoś nowego, w sytuacji, gdzie można z powodzeniem 

wykorzystać bazy istniejące i je rozbudowywać. Baza odpadowa jest przecież mocno 

prowadzona przez MŚ i poszczególnych marszałków województw. Jedno ministerstwo, 

jeden minister, wystarczy tylko wykorzystać te zasoby informatyczne bazodanowe do 

stworzenia spójnego systemu. 

6. Brak propozycji rozwiązań w płaszczyźnie ulg, podatków w obszarze zagospodarowania 

odpadów, zasobów antropogenicznych, kopalin towarzyszących. 

7. Brak propozycji mechanizmu rozwiązań kolizji planistycznych. 

Podsumowując, należy stwierdzić, że Polityka Surowcowa tworzy kolejne wstępne i ogólne 

dokumenty. Tym samym brak jest jasnej czytelnej wizji, w jaki sposób Państwo ma zarządzać 

swoimi zasobami. 

 

10.2.5. Polska Agencja Geologiczna  – projekt z okresu  2017/2018 roku 

      Każdy nowy projekt ustawy, zmiana przepisów budzi zainteresowanie a nawet emocje. Nie 

inaczej jest z projektem ustawy z października ubiegłego roku, która za cel postawiła sobie 

utworzenie Polskiej Agencji Geologicznej. I nie byłoby pewnie nic w tym dziwnego, gdyby nie 

twierdzące odpowiedzi na postawione pytania: 

- czy Polska  ma wyspecjalizowane organy o tym charakterze?  

- czy obecna Służba Geologiczna  sprawdziła się w realizacji powierzonych zadań? 

- czy  zadania Służby Geologicznej  mieszczą się w projekcie PAG? 

- jak udaje się realizacja tylu zadań obecnej Służbie Geologicznej, bez zmiany przepisów, (w 

tym porozumienia w zakresie Dna Oceanów)? 

- czy jest to rozbudowywanie nowej administracji? 

- czy jest to zaprzepaszczanie doświadczeń i potencjału już zdobytego? 

I właśnie dlatego należy dokładnie się przyjrzeć temu projektowi ustawy. Po pierwsze wiąże 

się to z ustaleniem czy nowa ustawa jest potrzebna, a w dalszej kolejności z oceną pod 

względem merytorycznym i techniki legislacyjnej. Bowiem jako użytkownicy i adresaci 

przepisów prawa, każdy życzyłby sobie transparentnych przepisów, prostych procedur, jasno 

określonych kompetencji organów oraz regulacji, które stworzą system odporny na 

zawirowania polityczne. Analizując szczegółowo projekt ustawy łatwo dojść do wniosku i 
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przekonania, że wszystkie dotychczasowe zadania i kompetencje Służby Geologicznej i 

Hydrogeologicznej zostają przypisane nowemu pomysłowi Polskiej Agencji Geologicznej. 

Wbrew temu co przewija się w opisie dokumentów niewiele jest zadań nowych. Czy taka 

zmiana jest konieczna i czy dobrze będzie służyć polskiej przestrzeni geologiczno-górniczej? 

Można mieć wątpliwości. Polska Służba Geologiczna jest nie tylko jednym z najstarszych 

organów państwowych, ale też symbolem budzącej się niepodległej Polski. Nie można sobie 

wymienić szyldu i zastąpić czymś nowym, pozostawiając tradycje i osiągnięcia wyrzucone 

poza ramy należnego szacunku. Po co zatem powstaje nowy projekt, nowe zmiany, nowe 

przepis, czyżby po to by powtórzyć za Tacytem, „Corruptissima re publica plurimae leg es” co 

tłumaczyć należy „Im  większy  nieład w Państwie, tym liczniejsze ustawy”. Nie jest to płocha 

obawa, gdyż mnogość organów, źle określone kompetencje, a w wielu przypadkach nakładanie 

się kompetencji poszczególnych organów czyni procedury niezrozumiałe i długotrwałe. 

W uzasadnieniu ustawy spotykamy się z pewną megalomanią władzy. Otóż złożony projekt 

chciałby objąć wszystko: władztwo nad geologią i hydrogeologią taką administracyjną, 

władztwo nad geologią o charakterze biznesowym, badania, monitoring, archiwa, władztwo 

nad działalnością górniczą, władztwo nad rekultywacją i zagospodarowaniem gruntów (tych 

szczególnych), wody podziemne, georóżnorodność. Czy to nie jest za dużo? Tym bardziej, że  

przepisy dotychczasowe, wnikliwie czytane dają takie instrumenty. Do tego projekt ustawy 

PAG w wielu miejscach nie widzi, że te zadania realizują również do tego celu powołane inne 

organy administracji. Inną rzeczą jest niedofinansowanie, czy brak środków, poruszane w 

uzasadnieniu, którego jednak żadna nowa ustawa nie zmieni. Tak samo jak i dziś, jeśli nie ma 

środków przekazanych dla działań organów, to czy będzie to ustawa o PAG czy inna, skutek 

będzie ten sam. Nie należy w tworzeniu nowych regulacji widzieć sposobu na pozyskanie 

środków finansowych dla działalności służby geologicznej, nie tędy droga. Nie jest też prawdą, 

że mamy zbyt słabe rozpoznanie złóż, aby dokonać ich waloryzacji. Od dawna mamy kilka 

różnych waloryzacji złóż i to zarówno kopalin energetycznych jak i nieenergetycznych. 

Potrzeba jest natomiast podjęcie decyzji politycznych w oparciu o dawno składane różne listy 

rankingowe. Brak jest od bardzo dawna polityki surowcowej, za którą idą decyzje wiążące 

samorządy terytorialne ale i zobowiązujące państwo do odpowiedzialności za zabezpieczenie 

terenów pod działalność wydobywczą.  

Nie należy zapominać, że prawdziwą wielkość buduje się przez wiele lat. Tak nie inaczej jest 

w przypadku naszego dorobku w zakresie np. rozpoznania geologicznego kraju. Nie można 

zatem przekreślać, nie widzieć, nie doceniać tego co pokolenia wniosły, w tym również co 

wniosła szacowna instytucja PIG, która w tym roku ( jeśli będzie jej dane) dożyje 100-lecia. Na 

ma wątpliwości, że dedykowane w projekcie PSP zadania dla Agencji obecnie realizuje PIG 

i  dziś bez innych dodatkowych uprawnień te zadania realizuje. Nie niszczmy - budujmy na tym 

co jest. Przekazujmy cenne doświadczenie i szanujmy dorobek pokoleń.  

 

Podsumowanie 

Decyzje o zagospodarowaniu złóż perspektywicznych winny zapadać w nieodległym czasie, 

ponieważ bez nowych inwestycji po 2020 roku rozpocznie się zmniejszanie wydobycia węgla 

brunatnego w obecnie czynnych kopalniach węgla brunatnego do ich całkowitego zakończenia 

na początku lat 40-tych XXI wieku. Dlatego strategicznym wyzwaniem dla utrzymania i 
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kontynuacji rozwoju branży węgla brunatnego są decyzje o budowie nowych kopalń. Głównym 

tego powodem jest okres czasu potrzebny dla uzyskania koncesji na wydobycie – średnio ten 

okres wynosi od 5 do 8 lat, a do tego okresu należy jeszcze doliczyć czas budowy kopalni. 

Dlatego maksyma o czasie i pieniądzu ma w tym przypadku pełne zastosowanie. Czas jest w 

górnictwie większą wartością niż pieniądz – inwestycje w górnictwie są czasochłonne – czasu 

się nie da „odrobić”, a  pieniądze można pożyczyć. Dlatego branża węgla brunatnego apeluje 

do władzy wykonawczej i ustawodawczej o pomoc w zmianie obecnych uregulowań 

formalno-prawnych z nieprzyjaznych na przyjazne. 

 

 

10.3. Problemy branży węgla brunatnego w Niemczech 

Każda działalność gospodarcza a tym samym górnictwo odkrywkowe węgla brunatnego ma 

swoje blaski i cienie. W branży węgla brunatnego występują podobne problemy co w polskim 

górnictwie odkrywkowym węgla brunatnego ale z dużo mniejszym „natężeniu” problemów. 

Akceptację co do zagospodarowania nowych złóż w Niemczech uzyskuje się poprzez dyskusję 

wszystkich stron tj. od  władz federalnych, krajów związkowych, urzędów lokalnych, nadzoru 

górniczego i geologicznego, władz firm górniczych, organizacji ekologicznych czy 

przeciwników górnictwa odkrywkowego. Ta forma dialogu przynosi pozytywne rezultaty. Jest 

to inne podejście niż w Polsce. W Polsce nierzadko firma górnicza sama „walczy” o przyszłość 

a inne grupy albo są neutralne albo przeciwne. 

W Niemczech po zwarciu konsensusu z różnymi grupami społecznymi jest zgoda nawet na 

„przeniesienie” w nową lokalizację całych miejscowości. Inny kompromis to zgoda lokalnej 

społeczności na pracę trzech kopalń (Hambach, Garzweiler II i Inden) które wydobywają w 

roku eksploatują metodą odkrywkową ponad 90 mln ton węgla brunatnego w okolicach 

milionowego jeżeli chodzi o liczbę mieszkańców miasta Kolonia w odległości od tego miasta 

od kilku do kilkunastu km.   

W zakresie „osuszaniu” terenów czyli tzw. degradacji spowodowanej lejem depresyjnym też 

dochodzi do koniecznych uzgodnień i kompromisu. Taki największy kompromis zawarto w 

zagłębiu nadreńskim, gdzie trzy kopalnie (Hambach, Garzweiler II i Inden) pompują w roku 

ponad 580 mln m3 wody. Ta eksploatacja spowodowała wielki lej depresyjny o powierzchni 

około 3000 km2  w tym na części terytorium holenderskiego. 

Na podsumowanie rozważań o problemach branży węgla brunatnego w Niemczech należy 

stwierdzić, że mino występowania różnych przeciwności górnictwo węgla brunatnego w 

Niemczech ma zapewnioną przyszłość do połowy XXI wieku co nie można powiedzieć o 

polskim górnictwie węgla brunatnego. 

Jeżeli chodzi o nabywanie różnych terenów pod działalność górniczą to poniżej cytowany jest 

komentarz internetowy (w oryginalnym brzmieniu autorstwa Jakuba Wiecha) oddający pełną 

informację jakie „przeszkody” górnicy niemieccy pokonują dla zbudowania perspektywicznej 

pracy swoich kopalń węgla brunatnego. Jest to też przekaz o niemieckiej polityce górniczo-

klimatycznej.  

  Zagłada "niemieckiej Puszczy Białowieskiej" – ilustracja hipokryzji klimatycznej 

Berlina – komentarz z 29 listopada 2107 roku - Jakub Wiech kontakt@defence24.pl 
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Rysunek 29. Widok kopalni Hambach w zagłębiu Nadreńskim [Jakub Wiech kontakt@defence24.pl] 

Niemcy, reklamujące się szeroko jako „zielone państwo” dokładające wszelkich starań dla 

ochrony środowiska, zezwalają na wycinkę liczącego sobie dwanaście tysięcy lat lasu, by tereny 

po nim zajęła odkrywkowa kopalnia węgla brunatnego. Czy można wyobrazić sobie bardziej 

dosadny przykład klimatycznej hipokryzji? 

Las Hambach położony jest w Nadrenii Północnej-Westfalii, między Kolonią a Aachen. Liczy 

sobie 12 tysięcy lat, przez co często bywa nazywany „starożytnym”. Jest on domem dla 142 

gatunków zwierząt i roślin, których przetrwanie określa się mianem „szczególnie istotnego”. 

Kiedyś las ten zajmował powierzchnię prawie 6 tysięcy hektarów. Obecnie skurczyła się ona do 

zaledwie pięciuset. Hambach jest bowiem dosłownie zjadany przez znajdującą się w jego 

bezpośrednim sąsiedztwie kopalnię węgla brunatnego. 

Kopalnia Tagebau Hambach działa od 1978 roku. Od tego czasu, jej działalność pochłonęła 

90% powierzchni lasu Hambach. Wkrótce pochłonie też pozostałe 10%. Decyzję w tej sprawie- 

umożliwiającą dalszą wycinkę- wydał 24 listopada sąd administracyjny w Kolonii. 

Pod względem formalnym, wszystko przebiegło lege artis. Kopalnia (oraz okalające ją tereny 

na których rośnie las) należy do koncernu RWE Power AG. Firma ta, będąca drugim 

największym producentem energii w Niemczech, eksploatuje złoże w Hambach od 40 lat i chce 

czynić to przez kolejne 30. Jednakże, żeby to uczynić, konieczne jest wycięcie starożytnego lasu. 

Takie postępowanie wywołało sprzeciw ekologów. Jedna z zielonych organizacji złożyła w tej 

sprawie pismo do sądu, nadało ono bieg sprawie wymienionej wyżej, zakończonej 24 listopada. 

W międzyczasie, działacze rozpoczęli też protesty przy samym lesie. Początkowo, były to akcje 

wymierzone w zespoły dokonujące wycinki. Aktywiści przywiązywali się do drzew i maszyn, za 

pomocą lin mocowali do drzew hamaki i domki. Wznosili też leśne barykady na drogach 

http://www.energetyka24.com/uploads/images/ccd5ac0e8c80ab78abaed555b481ef82.jpg
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dojazdowych w głąb lasu. Szczególnym epizodem zmagań protestujących była obrona Mony, 

czyli liczącego sobie 250 lat drzewa. Ekolodzy skonstruowali specjalną chatkę, którą 

przytroczyli do jego konarów, by mieszkać tam i tym samym zatrzymać pracę ekip wycinkowych. 

W pewnym momencie do zapanowania nad sytuacją skierowano nadzwyczaj potężne siły. 

Według aktywistów wypowiadających się dla Deutsche Welle, na teren wycinki przybyło 75 

radiowozów, pojazd opancerzony, a nawet policyjny helikopter. Policjantów wspomagała 

też prywatna służba ochroniarska RWE (według niektórych doniesień posiłkująca się 

specjalnie wytresowanymi psami). 

Wobec braku efektów działań na obszarze wycinki, w lipcu 2015 roku grupa 1200 ekologów 

wdarła się na teren odkrywki i zajęła maszynę wydobywającą surowiec. Jak podaje DW, 

doprowadziło to do zamknięcia jednostki wytwórczej zasilanej przez węgiel z tego 

pokładu. Policja zatrzymała prawie 800 aktywistów, którym postawiono rozmaite zarzuty: od 

bezprawnego wejścia na teren kopalni do naruszenia działalności spółki publicznej. 

Jednakże, nie powstrzymało to przeciwników wycinki bezcennego lasu. Następnego dnia 

inna grupa ekologów zablokowała tory tzw. "Hambachbahn", czyli wewnętrznej kolei RWE 

służącej do transportowania węgla brunatnego do jednostek wytwórczych. Znów 

interweniowała policja. 

Między działaczami a siłami porządkowymi dochodziło do intensywnych starć. Według 

miejscowej policji, w ruch szły kamienie, a nawet koktajle Mołotowa (sic!). Jeden z 

pracowników RWE został uderzony w głowę ciężkim przedmiotem (prawdopodobnie właśnie 

kamieniem) i spowodował wypadek samochodowy, w którym ucierpiało kilku innych ludzi. 

RWE odpowiedziało protestującym argumentami ekonomicznymi: kopalnia jest niezwykle 

istotnym punktem na gospodarczej mapie kraju. Nie tylko daje zatrudnienie prawie dwóm 

tysiącom ludzi, ale także stabilizuje system elektroenergetyczny RFN. Jak podaje DW, węgiel z 

kopalni w Hambach to paliwo, które używane jest do zaspokajania 5% niemieckiego 

zapotrzebowania na energię. Warto w tym miejscu podkreślić, że zachodni sąsiad Polski 

węglem brunatnym pokrywa około 25% swojego miksu energetycznego. Z tego względu, 

listopadowe rozstrzygnięcie sądu administracyjnego uspokoiło spółkę. 

Sprawa Hambach jest niejako soczewką, w której zogniskowały się najważniejsze problemy 

niemieckiej energetyki. Pomimo szumnych zapowiedzi dotyczących ochrony klimatu, RFN 

wciąż przedkłada interesy swojej gospodarki, zasilanej w ponad 40% węglem. Jest to- z polskiej 

perspektywy- bardzo interesujący casus. Nad Wisłą czerpie się z tego surowca ok. 83% energii, 

czyli (statystycznie) prawie dwa razy więcej niż w RFN. Paliwo to znajduje się pod silnym 

ostrzałem Niemiec, głównie na forum Unii Europejskiej. Na węgiel, będący wysokoemisyjnym 

źródłem energii, patrzy się w UE jako na anachronizm, który musi zostać wyparty – postuluje 

to m.in. popierana przez Niemcy idea dekarbonizacji, widoczna chociażby w tzw. pakiecie 

zimowym. Kampania antywęglowa odbija się na Polsce i jej energetyce, która będzie zmuszona 

do kosztownych reform, celem dostosowania się do nowych wymogów. Jednakże, badając 

statystki, można zauważyć, że polska energetyka znacznie lepiej wypiera węgiel niż niemiecka. 
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Z danych BP wynika, że w 2005 roku zużycie węgla w Niemczech szacowało się na 81,3 miliony 

ton oleju ekwiwalentnego (Mtoe). Przez dziesięć lat zużycie to spadło do poziomu 78,3 Mtoe, 

czyli o ledwie 4%. Tymczasem w Polsce w 2015 roku zużycie węgla osiągnęło pułap 49,8 Mtoe 

i spadło w porównaniu do 2005 roku o około 10%. Co więcej, Niemcy odpowiadały za 48,2% 

unijnego wydobycia węgla brunatnego (Polska za 16,3%). 

Warto w tym miejscu wspomnieć, że z racji politycznych zawirowań w RFN i fiaska tzw. koalicji 

Jamajka, do gry może wrócić tandem rządzący CDU/CSU-SPD. Oznaczać to będzie 

najprawdopodobniej petryfikację obecnego poziomu wykorzystania węgla w Niemczech z 

uwagi na niechęć do zamykania kopalń, przekładającą się na wysokie bezrobocie w 

określonych okręgach wyborczych. Np. w Nadrenii Północnej-Westfalii, te dwie partie zdobyły 

najwięcej mandatów do Landtagu, a partia Zielonych, postulująca jak najszybszą 

dekarbonizację, uplasowała się na ostatnim miejscu, tuż za kontrowersyjną AfD. 

Część polskich komentatorów usiłuje też porównywać wycinkę lasu w Hambach do wycinki 

Puszczy Białowieskiej. Moim zdaniem jest to ślepa uliczka – pomimo pewnych cech wspólnych, 

tak biologicznych jak i technicznych, różnic prawnych i faktycznych jest zbyt dużo, by 

przeprowadzać takie bezpośrednie paralele (stąd cudzysłów w tytule). Oczywistym argumentem 

władz RWE jest też najnowsze orzeczenie sądu w Kolonii. Niemniej, warto w tym miejscu 

przywołać prawniczą maksymę non omne quod licet, honestum est, czyli: nie wszystko, co jest 

dozwolone, jest też uczciwe. 

O problemach niemieckiej transformacji energetycznej pisałem szerzej w tekście Gospodarka 

ponad wszystko. Niemcy stają w obronie swoich interesów [ANALIZA]. Niestety, był to jeden z 

nielicznych tekstów, które jasno wskazywały na fałszywy obraz RFN jako państwa napędzanego 

zieloną i czystą energią. Zastanawiać może również brak podniesienia sytuacji takich, jak ta z 

Hambach do roli argumentu w rozgrywkach politycznych między Berlinem a Warszawą. 

Próżno oczekiwać, że pomógłby przeforsować jakieś korzystne dla Polski rozwiązania 

międzynarodowe. Mógłby jednak choć trochę równomierniej rozłożyć europejską krytykę 

dotyczącą walki o lepszy światowy klimat. 

11.  Podsumowanie  

Podsumowanie dokonano analizując trzy tematy: 

A) Jaka doktryna górniczo-energetyczna dla Polski? 

B) Porównanie branży węgla brunatnego w Polsce i w Niemczech. 

C) Uwarunkowania do rozwoju górnictwa węgla brunatnego w Polsce i w Niemczech. 

 

A. Jaka doktryna górniczo-energetyczna dla Polski? 

Sytuacja polityczna i gospodarcza Europy jest bardzo poważna. Europa  winna posiadać tanią 

energię elektryczną dla rozwoju poszczególnych gospodarek. Energia droga, zwana 

ekologiczną, przy zwijającej się gospodarce i zwiększającym się bezrobociu może doprowadzić 

http://www.energetyka24.com/631966,gospodarka-ponad-wszystko-niemcy-staja-w-obronie-swoich-interesow-analiza
http://www.energetyka24.com/631966,gospodarka-ponad-wszystko-niemcy-staja-w-obronie-swoich-interesow-analiza
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do dużych niepokojów społecznych. Polska winna podjąć zdecydowane działania w 

rozmowach z Unią Europejską o roli węgla w energetyce w Europie, a w tym roli europejskiego 

przemysłu gwarantującego miejsca pracy. Dla rozwoju gospodarczego Europa i Polska 

potrzebuje taniej energii elektrycznej. Uważam, że można zmienić obecną i proponowaną 

politykę klimatyczno-energetyczną Unii Europejskiej z zasady kar i subwencji na zasadę 

biznesową z uwzględnieniem polityki konkurencyjnej i niskoemisyjnej, a nie tylko 

niskoemisyjnej.  

Nasz kraj posiada ograniczoną ilość surowców energetycznych. Z paliw energetycznych Polska 

bogata jest tylko w zasoby węgla kamiennego i brunatnego. Zasoby geologiczne węgla 

kamiennego wynoszą ponad 50 mld Mg, a węgla brunatnego ponad 23 mld Mg – to jest czarny 

i brunatny skarb Polski. Zasoby ropy naftowej czy gazu są ograniczone. Ogromne zasoby gazu 

łupkowego ostatecznie nie zostały potwierdzone. Dlatego dla dalszego rozwoju gospodarczego 

kraju należy dołożyć wszelkich starań aby, uzyskać konsensus polityczny w Polsce i akceptację 

Unii Europejskiej na polską nową doktrynę energetyczną na następne dekady XXI wieku w 

postaci: 

 

Polska energetyka opiera się na węglu, z elektrowniami o wysokiej sprawności z  

wykorzystaniem czystych technologii węglowych z uzupełnieniem o ekonomiczną energię 

odnawialną z zasadą, że  w pierwszej kolejności winny być wykorzystywane krajowe 

zasoby surowców energetycznych, a w drugiej kolejności paliwa i technologie z importu. 

 

 

B. Porównanie branży węgla brunatnego w Polsce i w Niemczech 

Analizę dokonano porównując (dane za 2016 rok): 

Ilość wydobywanego węgla brunatnego; 

Polska około 60 mln Mg na rok  a Niemcy około 170 mln Mg na rok. 

Ilość zdejmowanego nadkładu: 

Polska około 250 mln m3 na rok a Niemcy około 850 mln m3 na rok. 

Nabycie gruntów od początku działalności  górniczą: 

Polska nabyła około 37 500 ha  a Niemcy około 177 000 ha. 

Stan posiadania gruntów: 

Polska posiada na obecnym stanie około 19 000 ha  a Niemcy około 53 700 ha. 

Moc elektrowni na węgiel brunatny: 

Polska posiada 9 332 MW  a Niemcy 22 727 MW. 

Produkcja energii elektrycznej z węgla brunatnego: 

Polska produkuje rocznie około 51 TWh energii elektrycznej a Niemcy 150 TWh. 

 

C. Uwarunkowania do rozwoju górnictwa węgla brunatnego w Polsce i w 

Niemczech 
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W Polsce uwarunkowania rozwoju górnictwa węgla brunatnego w Polsce są złożone, tak 

pod względem prawnym, ekologicznym jak i ekonomicznym, a także wizerunkowym. Dlatego 

maksyma o czasie i pieniądzu ma w tym przypadku pełne zastosowanie. Czas jest w górnictwie 

większą wartością niż pieniądz – inwestycje w górnictwie są czasochłonne – czasu się nie da 

„odrobić”, a  pieniądze można pożyczyć. Dlatego branża węgla brunatnego apeluje do władzy 

wykonawczej i ustawodawczej o pomoc w zmianie obecnych uregulowań formalno-prawnych 

z nieprzyjaznych na przyjazne. 

 

W Niemczech pomimo, że uwarunkowania rozwoju górnictwa węgla brunatnego są też 

złożone, tak pod względem prawnym, ekologicznym jak i ekonomicznym, a także 

wizerunkowym to „dopracowano” się przy udziale wszystkich stron dialogu tj. władz 

federalnych, krajów związkowych, urzędów lokalnych, nadzoru górniczego i geologicznego, 

władz firm górniczych, organizacji ekologicznych czy przeciwników górnictwa 

odkrywkowego - płaszczyzny do uzyskiwania kompromisu i zgód na pracę kopalń istniejących 

i nowych.  

Na podsumowanie rozważań o problemach branży węgla brunatnego w Niemczech należy 

stwierdzić, że mino występowania różnych przeciwności górnictwo węgla brunatnego w 

Niemczech ma zapewnioną przyszłość do połowy XXI wieku co nie można powiedzieć o 

polskim górnictwie węgla brunatnego. 
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