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Kompleks Bełchatów:

�wydobycie węgla ok. 40 

mln Mg/rok,

�produkcja energii ok. 34 

TWh,

�zakończenie produkcji -

2040

Kompleks Turów:

�wydobycie węgla ok. 8

mln Mg/rok,

�produkcja energii – ok. 

8,2 TWh,

�zakończenie produkcji -

2044

Kompleks PAK:

�produkcja energii 

elektrycznej ok. 11 TWh,

�KWB Konin – wydobycie 

ok. 10 mln Mg/rok

�KWB Adamów – wydobycie 

ok. 4 mln Mg/rok

�zakończenie produkcji –

2030 (ok. 2017 – Adamów)
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Lokalizacja złó ż węgla brunatnego w Polsce

Źródło: Materiały PGE GiEK S.A.

Dotychczas, w Polsce 
udokumentowano            
około 23 miliardy ton 
zasobów w ęgla brunatnego           
w zło żach pewnych



tys. ton

62 751 64 20656 359 65 731

PAK KWB                  
Adamów S.A.
207,9 mln ton

PGE GiEK SA                    
O/KWB Bełchatów

1 085,6 mln ton

PAK KWB                     
Konin S.A.

600,8 mln ton

PGE GiEK SA                
O/KWB Turów
906,2 mln ton

Od początku działalności w polskich kopalniach węgla brunatnego wydobyto łącznie 
2 800 mln ton w ęgla brunatnego

Wydobycie w ęgla w poszczególnych kopalniach od pocz ątku działalno ści do ko ńca roku 2015

63 771 63 055

Źródło: PPWB
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Wydobycie w ęgla brunatnego w latach 1991 – 2015



Wyzwania i zagrożenia dla branży górnictwa węgla brunatnego w Polsce.

Węgiel brunatny w Polsce

Źródło: PPWB

PGE GiEK SA O/KWB TURÓW

PAK KWB KONIN SA

PGE GiEK SA O/KWB BEŁCHATÓW 

PAK KWB ADAMÓW SA

Zatrudnienie 

średnioroczne

Produktywność
tys. m3/prac/rok
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Zatrudnienie i produktywno ść w kopalniach w ęgla 
brunatnego w latach 1991 - 2015



� Zgodnie z założeniami Polityki energetycznej Polski do roku 2030 prognozuje si ę wydobycie na poziom zbli żonym do 
obecnego , przy czym eksploatowane złoża zapewniają niezmienny poziom wydobycia do roku 2020.

� W dalszej perspektywie, bez udostępnienia nowych złóż węgla brunatnego udział węgla brunatnego w krajowym mixie
energetycznym będzie malał. 

� Utrzymanie zdolności wydobywczej na poziomie zapewniającym długoterminowe bezpieczeństwo energetyczne wymaga 
podjęcia decyzji o budowie nowych kompleksów energetycznych w najbliższej perspektywie.

� Obecnie eksploatowane złoża węgla brunatnego spełniają założenia PEP do roku 2025-2030. Po tym okresie nastąpi 
gwałtowny spadek produkcji energii z tego paliwa.

Źródło: Wnioski z analiz prognostycznych na potrzeby „Polityki energetycznej Polski do 2050 roku”, sierpień 2014

2015 2020 2030

Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię do roku 2030
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Polityka Energetyczna Polski 2030



� Pomimo, że w projekcie PEP  do roku 2050 zakłada się, że węgiel brunatny obok węgla kamiennego będzie nadal podstawą
bezpieczeństwa energetycznego, w prognozie Krajowej Agencji Poszanowania Energii węgiel brunatny jest „wyparty” przez 
energetykę jądrową, OZE i węgiel kamienny. Po roku 2035 zauważa się istotny spadek produkcji węgla brunatnego do 
poziomu ok. 10 mln Mg/rok.

� Zapewnienie udziału węgla brunatnego w mikscie energetycznym w latach 2035-2050 wymaga budowy nowych odkrywek 
(obecnie funkcjonujące kopalnie węgla brunatnego po roku 2040 zakończą swoją działalność).

� Zachowanie roli węgla brunatnego w polskiej energetyce wymaga dookreślenia docelowego mikstu energetycznego.

� W dalszej perspektywie czasowej, bez udostępnienia nowych złóż węgla brunatnego, nie będzie możliwości zapewnienia 
wydobycia węgla na odpowiednio wysokim poziomie, co może przyczynić się do zagrożenia bezpieczeństwa
energetycznego Polski

TWh

Prognoza do roku 2050 – Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Źródło: Wnioski z analiz prognostycznych na potrzeby „Polityki energetycznej Polski do 2050 roku”

udział %

19,4 %  

32,8 %

9,1 %

4,6 %

33,4 %
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Polityka Energetyczna Polski do roku 2050 - projekt



� W celu utrzymania produkcji węgla brunatnego, udostępnianie nowych złóż węgla brunatnego należy 
traktować nie w kategorii możliwości, a wręcz konieczności.

� Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski po roku 2030 wymaga podjęcia kluczowych decyzji 
dotyczących budowy nowych kompleksów energetycznych w najbliższej perspektywie czasowej.

� Należy uznać złoża „Gubin” i „Złoczew” jako złoża strategiczne dla dalszego rozwoju Polski.

Perspektywa produkcji węgla  brunatnego w Polsce

?!
Adamów

Bełchatów

Konin

Turów

ZŁOCZEW

GUBIN

ODKRYWKI KONIŃSKIE

Przedział uruchomienia nowych 

odkrywek – warunek konieczny
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Polityka Energetyczna Polski do 2050 roku - projekt

Źródło: Materiały PGE GiEK S.A.



Wyzwania i zagrożenia dla branży górnictwa węgla brunatnego w Polsce.

Projekty inwestycyjne i rozwojowe w PGE GiEK S.A.

PROJEKT ZŁOCZEW

Zasoby przemysłowe � 538 536 [tys. Mg]

Zasoby operatywne � 485 813 [tys. Mg]

Średnie parametry jakościowe 
(węgiel przemysłowy):
�kaloryczność Qri
�zawartość popiołu Ar
�zawartość siarki Str
�wilgotność Wtr

�Qr
i – 8 202 kJ/kg

�Ar – 11,08 %

�St
r – 0,98 %

�Wr
t – 50,8 %

Średnia miąższość nadkładu � 215,1 m

Średnia miąższość złoża � 51,4 m

Średni stosunek N:W (ekspl. m3/Mg) � 7,9

Wyrobisko końcowe:
�Powierzchnia całkowita
�Pojemność wyrobiska

� 2700 ha

� 2 770 mln m3

Zwałowiska:
�Zewnętrzne

- kubatura
- powierzchnia

�Wewnętrzne
- kubatura

�2 234 mln m3

�1900 ha

�1 545 mln m3

Eksploatacja
�Węgiel
�Okres eksploatacji

�18 mln Mg/rok

�38 lat

� 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 „Złoczew” stwarza możliwość pracy kompleksu 
energetycznego  w rejonie Bełchatowa w oparciu o węgiel 
brunatny do ok. 2060 roku .

� Obecny etap prac: Decyzja o środowiskowych 
uwarunkowaniach .

Źródło: Materiały PGE GiEK S.A. 10

Projekty perspektywiczne PGE GiEK S.A. w obszarze nowych  
złóż węgla brunatnego



PROJEKT GUBIN

Zasoby geologiczne (Złoże 
„Gubin 2”)

� 1 086,9 [tys. Mg]

Zasoby przemysłowe � 857 929 [tys. Mg]

Średnie parametry jakościowe 
(węgiel bilansowy):
�kaloryczność Qri
�zawartość popiołu Ad
�zawartość siarki Str

�Qr
i –9 368÷9 675 kJ/kg

�Ad – 15,13÷16,26 %

�St
r – 1,2 %

Średnia miąższość nadkładu � 75,8÷83,0 m

Średnia miąższość złoża
� 10,1 ÷ 11,1 - II pok.

� 11,6 m         - IV pok.

Średni stosunek N:W (ekspl. 
m3/Mg)

� 8,12:1

Wyrobisko końcowe:
�Powierzchnia całkowita
�Pojemność wyrobiska

�2 340 ha

�1 700 mln m3

Zwałowiska:
�Zewnętrzne

- kubatura
- powierzchnia

�Wewnętrzne
- kubatura

�250 mln m3

�701 ha

�6 788 mln m3

Eksploatacja
�Węgiel
�Okres eksploatacji

�17 mln Mg/rok

�45 lat

� Złoże węgla brunatnego „Gubin” położone jest na terenie 
województwa lubuskiego w obrębie gmin: Gubin i Brody .

� Złoże „Gubin” zaliczone jest do zasobów o znaczeniu 
strategicznym i jako najbardziej predysponowane do 
zagospodarowania .

� Planowany termin zakończenia eksploatacji – 2075.

� Obecny etap prac: Decyzja o środowiskowych 
uwarunkowaniach .

Źródło: Materiały PGE GiEK S.A.

Planowany obszar 
eksploatacji
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Projekty perspektywiczne PGE GiEK S.A. w obszarze nowych  
złóż węgla brunatnego



Źródło: Materiały PAK KWB Konin S.A..11

Projekty perspektywiczne PAK KWB Konin w obszarze  
Zagłębia Koni ńskiego 

Złoże Ościsłowo (ok. 42 mln ton)

Złoże Dęby Szlacheckie (ok. 70 mln ton)

Odkrywka Tomisławice

Odkrywka Józwin

Odkrywka Drzewce

Odkrywka Ko źmin

Odkrywka Adamów



Źródło: KPZK 2030.

� Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 
jest kluczowym czynnikiem wpływającym na 
kierunki rozwoju branży węgla brunatnego:

� W chwili obecnej brak jest formalnej polityki 
związanej z zagospodarowaniem surowców 
energetycznych (ustawa z dnia 27 marca 2003 o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie spełnia 
tej roli).

� W chwili obecnej „władztwo” nad zasobami 
naturalnymi przeniesione jest na rzecz gmin 
(kompetencje w zakresie kształtowania MPZP, SUiKZP) 

co wynika bezpośrednio z art. 7 Prawa 
Geologicznego i Górniczego.

� Obecny kształt prawny umożliwia blokowanie 
działań mających na celu zagospodarowanie 
nowych złóż (przykład złoże Gubin).

� Brak odpowiednich regulacji zapewniających 
właściwą ochronę złóż poprzez m.in. 
sporządzenie wykazu złóż strategicznych wraz z 
formą ich ochrony (zobowiązanie określone w pkt. 5.1.7 

KPZK 2030).
� Zasadnym jest wprowadzenie złóż, na bazie 

których planuje się budowę nowych kompleksów 
energetycznych do programu zawierającego 
zadania rządowe służące realizacji inwestycji celu 
publicznego o znaczeniu krajowym.

Mapa występowania złóż kopalin w Polsce
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Gospodarka przestrzenna



� Węgiel brunatny, obok węgla kamiennego, jest obecnie kluczowym paliwem 
dla krajowej energetyki, zabezpieczając ponad 33 % krajowej produkcji 
energii elektrycznej.

� Dzisiaj, jest to zdecydowanie najbardziej efektywne kosztowo paliwo dla 
energetyki (nowoczesne technologie, branża dobrze zorganizowana, 
nowoczesna).

� W perspektywie do 2030 roku prognozuje się stabilny udział węgla 
brunatnego w miksie energetycznym. 

� W dalszej perspektywie czasowej, bez udostępnienia nowych złóż węgla 
brunatnego, nie ma możliwości zapewnienia bezpieczeństwa 
energetycznego Polski.

Podsumowanie (I)



� Coraz bardziej surowe wymagania środowiskowe powodują, że koszty produkcji 
energii elektrycznej, opartej na węglu brunatnym, będą coraz większe 
(wypełnienie standardów konkluzji BAT, polityka klimatyczna).

� Z uwagi na postępującą politykę „dekarbonizacyjną” UE energetyka i 
zintegrowane z nią górnictwo (zwłaszcza węgla brunatnego) będą musiały się
zmieniać i dostosowywać do jej założeń.

� Postęp technologiczny w wykorzystaniu węgla w obszarze energetyki i jej 
emisyjności będą kluczowe dla zagospodarowania nowych złóż.

� Rozwój energetyki odnawialnej, modelu prosumenckiego jak i technologii 
magazynowania energii może spowodować zmianę roli energetyki 
konwencjonalnej, zwłaszcza węglowej, w perspektywie do 2050 roku i 
„przesunięcie ciężaru” z jej działalności w pracy w podstawie do pracy o 
charakterze regulacyjnym.

Podsumowanie (II)
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