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1. Górnictwa węgla brunatnego w Polsce ⎯ stan obecny 

Górnictwo węgla brunatnego od lat stanowi tanią bazę surowcową dla sektora elektro-
energetycznego. Ceny energii elektrycznej wytwarzanej z tego węgla są zdecydowanie 
niższe niż z innych surowców energetycznych, takich jak chociażby węgiel kamienny, gaz 
ziemny, olej opałowy, nie mówiąc już o energii ze źródeł odnawialnych. Około jedna trze-
cia energii elektrycznej wytwarzanej w Polsce to energia z węgla brunatnego.  

Na dzień dzisiejszy jego udział w produkcji tejże energii wynosi ponad 33%, natomiast 
udział w zużyciu energii pierwotnej w 2009 roku wyniósł ⎯ 12,9% [2]. Niestety w branży 
węgla brunatnego sytuacja przybiera tendencje spadkowe. Wydobycie węgla brunatnego 
obniżyło się do nienotowanego od 1984 roku poziomu wydobycia i w roku 2009 wyniosło 
56,9 mln ton, czyli o prawie 2,5 mln ton mniej niż w roku 2008, a w porównaniu z rokiem 
2005 różnica wyniosła ponad 4,5 mln ton węgla mniej (rys. 1). Jednak jego udział w ogól-
nym bilansie nośników energii za rok 2009 pozostał na poziomie z roku 2008 (13,1%). Wę-
giel brunatny zajmuje pozycję w strukturze zużycia nośników energii, za węglem kamien-
nym i ropą naftową a przed gazem ziemnym i OZE.  

Największy udział w całkowitym wydobyciu węgla brunatnego w kraju przypada 
niezmiennie kopalni Bełchatów, gdzie przeciętne wydobycie liczone w ostatnich pięciu la-
tach utrzymuje się na poziomie prawie 33 mln ton, co stanowi ponad 55% ogólnego wydo-
bycia węgla brunatnego za rok 2009. Udział kopalni Turów w ogólnym wydobyciu w ostat-
niej pięciolatce wynosił 20%, natomiast kopalni Konin przypadł 17% udział. Średnie wydo-
bycie w kopalni Adamów w tym samym czasie wyniosło 8% (rys. 2). 
                                                           
  * Związek Pracodawców Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego, Bogatynia 
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Rys. 1. Wydobycie węgla na przestrzeni lat 2005−2009 

 

Rys. 2. Średni udział kopalń w ogólnym wydobyciu w latach 2005−2009 

Na przestrzeni lat 2005−2009 wydobyto 296 205 tys. ton węgla, co stanowi 11,1% cał-
kowitego wydobycia prowadzonego od początku działalności w polskich kopalniach węgla 
brunatnego. W tym samym czasie, zdejmując łącznie 1 293 mln m3 nadkładu, co stanowi po-
nad 14% dotychczasowego ogólnego zeskładowanego nadkładu na krajowych zwałowiskach. 

Relacje pomiędzy wydobyciem węgla a zbieraniem nadkładu przedstawiały się nastę-
pująco. Średni wskaźnik N:W (objętościowy) w omawianym okresie dla branży ukształto-
wał się na poziomie 4,36 m3/t. W poszczególnych kopalniach wskaźnik N:W za ostanie pięć 
lat wynosił od 2,7 m3/t (PGE KWB „Turów” SA), 4,1 m3/t (PGE KWB „Bełchatów” SA), 
do 6,3 m3/t (KWB „Konin” SA i KWB „Adamów” SA) [3]. 
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W 2005 roku w górnictwie węgla brunatnego zatrudnienie wynosiło 20 608 osób, a wy-
dajność pracy kształtowała się na wg wskaźnika wydajności w węglu na zatrudnionego na 
poziomie 3,0 tys. ton węgla oraz wg wskaźnika wydajności w masie na zatrudnionego 
16,0 tys. m3. W 2009 roku analogiczne dane przedstawiały się następująco: zatrudnienie 
w stosunku do 2005 roku zmniejszyło się o 19% (tj. ⎯ 3 979 pracowników) i wynosiło 16 629 
osób. (rys. 4) Wydajność pracy w węglu na zatrudnionego w roku 2009 uległa zwiększeniu 
o 13,3% i wyniosła 3,4 tys. ton, natomiast w przeliczeniu na masę całkowitą zwiększyła się 
o 11,2% osiągając wynik 17,8 tys. m3 urobionej masy całkowitej na zatrudnionego. 

 

Rys. 4. Zatrudnienie w poszczególnych kopalniach węgla brunatnego 
w latach 2005–2009 

Próbując ocenić poszczególne kopalnie na podstawie osiąganych wskaźników wydaj-
nościowych w ostatnich pięciu latach ich funkcjonowania, sytuacja wyglądała następująco. 
W kopalni Konin w 2009 roku zatrudnionych było 3 801 osób, a wydajność zatrudnienia 
w „masie” wynosiła 16,5 tys. m3/pracownika i była wyższa od wyniku uzyskanego w roku 
2005 o 9,2%. W kopalni „Adamów” wskaźnik wydajności w „masie” przy zatrudnieniu 
1 717 pracowników zwiększył się w latach 2005−2009 o 4,5%. 

W Bełchatowie wskaźnik wydajności w „masie” za 2009 r. wyniósł 19,2 tys. m3 na pra-
cownika. W stosunku do 2005 roku oznacza to spadek o ponad 8%. Najkorzystniejszy przy-
rost wydajności liczony wg zatrudnienia w „masie” uzyskała kopalnia Turów. W 2009 roku 
wskaźnik ten wyniósł 13,3 tysięcy m3 urobionej masy całkowitej na pracownika wobec 
6,7 tys. m3 w 2005 r., co stanowi wzrost o 98,5% (rys. 5). 

Zużycie energii elektrycznej ogółem w branży w roku 2009 wyniosło 1.810,6 GWh 
i w porównaniu z rokiem 2005 zwiększyło się o niespełna 1%, natomiast w porównaniu do 
roku 2008 uległo zwiększeniu o ponad 12% (zwiększone zużycie ma związek z większą 
o 2,5% masą urobioną w roku 2009). Wskaźnik jednostkowy zużycia energii na masę uległ 
wzrostowi z 5,4 kWh/m3 w 2005 roku do 6,1 kWh/m3 w roku 2009 czyli o 12,9%.  
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W kopalni „Adamów” zużycie energii elektrycznej zmniejszyło się w porównaniu do 
roku 2005 o ponad 5% ⎯ przy 6,5% spadku urobionej masy (tj. z 33,9 mln m3 do 31,7 mln 
m3 urobionej masy), w szczególności mniejszym o 7% w zebranym nadkładzie. Podobna 
sytuacja zaistniała w Kopalni „Konin”, gdzie zużycie energii elektrycznej zmniejszyło się 
w porównaniu do roku 2005 o 23% przy 15% spadku urobionej masy (tj. z 74,3 mln m3 do 
62,9 mln m3 urobionej masy), na co w dużej mierze miało wpływ mniejsze ⎯ bo o 15% 
zebrany nadkład [3]. 

Zwiększenie zużycia energii elektrycznej odnotowały kopalnia Bełchatów i Turów. 
Sytuacja na przestrzeni ostatnich pięciu lat w tych dwóch przypadkach wyglądała nastę-
pująco: w kopalni Bełchatów ⎯ zużycie energii zwiększyło się o 4,8%, przy zmniejszonej 
wielkości urobionej masy całkowitej o 25% (tj. z 187,2 mln m3 do 140,4 mln m3 urobionej 
masy), natomiast w kopalni Turów zużycie energii w 2009 roku w porównaniu do roku 
2005 wzrosło o 33% przy urobionej masie całkowitej zwiększonej o 49% (tj. z 32,9 mln m3 
do 49,3 mln m3). 

W 2009 roku wypompowano z odkrywek łącznie 478 mln m3 wody, co przy urobionej 
masie daje wskaźnik 1,6 m3 wody na każdy metr sześcienny masy. W porównaniu do roku 
2005 wskaźnik ten przedstawiał się na poziomie 1,5 m3/m3 urobionej masy, przy 485 mln 
m3 ilości wypompowanej wody ⎯ czyli o 6,2 mln m3 wyższym. W 2009 roku wskaźnik 
pompowania wody przypadający na urobioną masę mieścił się w przedziale od 0,4 m3/m3 w 
PGE KWB „Turów” SA do 3,2 m3/m3 w KWB „Adamów” SA, natomiast w roku 2005 
wskaźnik pompowania wody przypadający na urobioną masę wynosił od 0,5 m3/m3 w PGE 
KWB „Turów” SA do 3,2 m3/m3 w KWB „Adamów” SA (rys. 7). 

Relacje jakie zachodzą w poszczególnych kopalniach pomiędzy wydobyciem węgla 
a zdejmowanym nadkładem, odwodnieniem złoża, zużyciem energii elektrycznej i zatrud-
nieniem są niezwykle istotne z punktu widzenia efektywności i racjonalnego ich wykorzys-
tania mając na uwadze, że w decydującym stopniu kształtują koszty wydobycia węgla. 

Dążenie do poprawy tych relacji jest konieczne choćby ze względu na trwale pogar-
szające się warunki naturalne eksploatowanych złóż, jakie w sposób obiektywny następują 
w miarę postępu robót górniczych. Racjonalne działania w tym kierunku są konieczne, bio-
rąc pod uwagę potrzebę zapewnienia odpowiedniego poziomu rentowności kopalni i jej po-
zycji na konkurencyjnym rynku.  

Kopalnie węgla brunatnego w roku ubiegłym w skali całej branży w porównaniu do 
roku 2005 osiągnęło poprawę rentowności o 25,2%, jednak w porównaniu z rokiem 2008 
w którym osiągnięto 23,8% wskaźnik ten był już ponad dwukrotnie niższy (rys. 8). Podstawo-
wą składowa przychodu ogółem w branży są w 90% przychody uzyskane ze sprzedaży węgla, 
a w pozostałej części mieści się przede wszystkim sprzedaż usług. Na wielkość przychodu ze 
sprzedaży węgla wpływa ilość sprzedanego węgla, jego cena oraz koszt jego wydobycia. 

Nadal pierwsze miejsce w zużyciu energii zajmują paliwa stałe (rys. 9). Udział paliw 
stałych w ogólnym bilansie energii pierwotnej w 2009 r. zmniejszył się do 60% ⎯ wzglę-
dem 62,7% uzyskanego w analogicznym okresie 2005 roku. Najwyższy bo 63,4% udział 
paliw stałych w zużyciu energii w ostatnich pięciu latach odnotowano w 2006 roku. 
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Rys. 8. Uzyskane przychody i koszty z działalności ogółem branży 
oraz rentowność brutto w latach 2005–2009 

 

Rys. 9. Zużycie energii pierwotnej w Polsce w latach 2005–2009 
według nośników w mln ton węgla ekwiwalentnego 



556 

 



557 

Niezmiennie pozycje dominującą w paliwach stałych zajmuje węgiel kamienny z łącz-
nym udziałem w całkowitym zużyciu w roku 2009 ⎯ 46,6% w porównaniu do 48,9% uzys-
kanym w roku 2005. W dalszym ciągu węgiel brunatny zajmuje trzecią pozycję w strukturze 
zużycia nośników energii, za węglem kamiennym i ropą naftową (jej udział w roku 2009 
wyniósł 22,4%, a w roku 2005 wyniósł 22,1%), a przed gazem ziemnym (którego zużycie 
w 2005 roku uległo nieznacznemu zmniejszeniu do 11,2% w porównaniu do roku 2009 osią-
gając wynik 12,3%) [2]. 

Analizując strukturę produkcji energii elektrycznej na przestrzeni ostatnich pięciu lat, 
zauważamy, że największy udział w niej mają elektrownie i elektrociepłownie zawodowe 
cieplne (tab. 1). Ich udział jest w miarę stały i wynosi ponad 90% (92,8% w roku 2009 
i 92,2% w roku 2005). Sektor energetyczny obejmuje 5 elektrowni wykorzystujących węgiel 
brunatny, 15 elektrowni pracujących na węglu kamiennym i kilkudziesięciu elektrociepłow-
ni. Łączna produkcja w wymienionych przedsiębiorstwach energetycznych w 2009 roku wy-
niosła 151 697 GWh odnotowując spadek produkcji o 3,4% w porównaniu do roku 2005, 
w którym produkcja wyniosła 156 931 GWh. W tej ilości za rok 2009 uzyskano z węgla ka-
miennego 81 640 GWh tj. 53,8% udziału (za rok 2005 ⎯ 86 316 GWh tj. 55%), 50 363 GWh 
tj. 33,2% z węgla brunatnego (za rok 2005 ⎯ 54 865 GWh tj. 34,9%) i 4 663 GWh tj. 3,1% 
z gazu ziemnego (za rok 2005 ⎯ 2 944 GWh tj. 1,8%) [1]. 

Podobnie jak w latach poprzednich, odnotowujemy zwiększającą się produkcję energii 
elektrycznej pozyskanej z odnawialnych źródeł energii (OZE). W 2009 roku z OZE uzys-
kano łącznie 8 440 GWh energii elektrycznej, co stanowi prawie 5,5% krajowej produkcji 
ogółem (w porównaniu za rok 2005 ⎯ 4 786 GWh tj. 3,1%). Największy udział w produkcji 
energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE) uzyskano w 2009 roku z biomasy, 
która w porównaniu do roku 2005 wzrosła pięciokrotnie, a z wiatru ⎯ uzyskała przyrost aż 
siedmiokrotny [1]. 

2. Rola węgla brunatnego 
w systemie energetycznym Europy 

W Europie istnieją duże rezerwy węgla kamiennego i brunatnego. Górnictwo węgla 
brunatnego krajów członkowskich Euracoal eksploatuje złoża metodami odkrywkowymi 
stosując wysokowydajne technologie. Wydobycie węgla brunatnego w roku 2009 wyniosło 
406 mln t ⎯ w porównaniu do roku 2008 wydobycie spadło o prawie 4%. W tym samym 
czasie spadło również wydobycie węgla kamiennego o 8,6% oraz zmniejszono jego import 
o 15% (rys. 10).  

W sektorze wytwarzania energii elektrycznej większości krajów Unii Europejskiej wę-
giel brunatny i kamienny odgrywa znaczącą rolę, na co wskazuje struktura zużycia nośni-
ków energii w produkcji elektryczności. Dzieje się tak, bowiem głównym walorem węgla 
brunatnego jako nośnika jest jego konkurencyjna cena.  
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Struktura zużycia nośników energii wskazuje, że większość krajów nowo wstępują-
cych do Unii Europejskiej opiera gospodarkę paliwowo-energetyczną o krajowe zasoby 
paliw stałych w przeciwieństwie do krajów „starej Unii”, gdzie dominują paliwa płynne, 
gazowe i energia jądrowa. Należy założyć, że węgiel brunatny w krajach południowo-
wschodniej Europy jeszcze przez wiele lat będzie  w sposób opłacalny eksploatowany z ro-
dzimych zasobów, wykorzystując przy tym posiadany potencjał i doświadczenie, co może wpły-
wać w istotny sposób na politykę energetyczną UE. 

 

Rys. 10. Wydobycie węgla brunatnego, kamiennego 
oraz import węgla kamiennego w krajach Unii Europejskiej latach 2008/2009 

Bezpieczeństwo energetyczne dla krajów posiadających własne zasoby, zmniejsza za-
leżność importową i ogranicza niepewność cenową nośników alternatywnych, szczególnie 
w kontekście sytuacji politycznej na świecie, która zaczyna odgrywać coraz większą rolę. 
Obecnie 83% całkowitego wydobycia węgla brunatnego w Unii Europejskiej koncentruje 
się w Niemczech (43% udziału), Grecji (16% udziału), Polsce (14% udziału) i Czechach 
(11% udziału).  

Znaczący dla gospodarki energetycznej jest udział energii elektrycznej UE wytworzo-
nej na bazie tego nośnika w całkowitej produkcji elektroenergii wymienionych krajów. 

I tak przykładowo w Polsce i Grecji prawie całość wydobycia węgla przeznaczona jest na 
produkcje energii (Niemcy zasilają elektrownie w 90%, a w Czechy w 80%) (rys. 11). 

Znaczenie węgla dla systemu energetycznego Europy obrazuje także rozwój importu 
węgla. W celu pokrycia zapotrzebowania każdego roku importowane jest około 200 mln 
ton węgla głównie z Południowej Afryki, Australii, Kolumbii, Rosji i Ukrainy.  

Na węglu bazuje ponad jedna czwarta produkcji energii elektrycznej w Europie (rys. 12 
i 13) [5]. 
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Rys. 11. Wydobycie węgla brunatnego  
w poszczególnych krajach UE w latach 2008/2009 

 

Rys. 12. Ilość węgla brunatnego przekazana do produkcji energii elektrycznej 
w poszczególnych krajach UE w latach 2008/2009 
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W Europie głównymi producentami węgla brunatnego są: 

— Niemcy w 2009 r. wydobyły blisko 170 mln ton węgla brunatnego (czyli prawie trzy 
razy tyle, co Polska). Uzyskany wynik produkcyjny był o 2,8% mniejszy w porów-
naniu z rokiem 2008. Dostawy do elektrowni stanowiły 90% całkowitego wydobycia 
węgla brunatnego. Udział energii elektrycznej z węgla brunatnego był nieco większy 
niż w poprzednim roku i stanowił 27% całkowitej produkcji energii elektrycznej. Do-
stawy węgla brunatnego do elektrowni zawodowych wyniosły 153,4 mln ton i były 
o 3,8% mniejsze niż w 2008 r. Produkcja energii elektrycznej wytworzonej na węglu 
brunatnym wyniosła 146,5 TWh (czyli 24,6% całkowitej produkcji energii elektrycz-
nej). Emisja CO2 zmniejszyła się względem roku 1990 r. o 27%, w znacznej części ten 
wynik został osiągnięty z powodu zamknięcia dużej części wyeksploatowanego prze-
mysłu energetycznego na terenach byłego NRD. 

— Bułgaria dąży do uzyskania pierwszoplanowej pozycji na Bałkanach ⎯ jako kraju bę-
dącego silnym ośrodkiem produkcji energii. W roku 2009 odnotowano wzrost produk-
cji energii elektrycznej o 11%. W elektrowniach pracujących na węglu brunatnym wy-
produkowano 40% całej energii elektrycznej w Bułgarskich elektrowniach w 2009 r. 
Węgiel brunatny w 99% przeznaczony jest do produkcji energii elektrycznej. 

— W 2009 r. w Czechach wydobyto ponad 45 mln ton węgla brunatnego, odnotowując 
spadek względem roku 2008 o 4%. Kopalnie węgla brunatnego ograniczają wydobycie 
zgodnie z planem w celu przedłużenia okresu wydobycia węgla brunatnego. Wydoby-
cie węgla kamiennego i brunatnego w ciągu ostatnich 5 lat pozostawało względnie 
stabilne. 

— W Grecji na całkowitą produkcję energii elektrycznej wytworzonej w 2009 roku wy-
noszącą 53,8 TWh ⎯ 30,5 TWh wyprodukowano z węgla brunatnego. Produkcja wę-
gla brunatnego nieznacznie zmalała w 2009 r. w porównaniu do roku 2008 ⎯ osiąga-
jąc wielkość wydobycia na poziomie 64,8 mln ton. Gorszy wynik spowodowany został 
niższym zużyciem Energii elektrycznej. Z kolei wpływ na wielkość zużycia energii 
miały zaistniałe w roku ubiegłym warunki pogodowe, ponadto odnotowano również spa-
dek produkcji stali, niklu i aluminium. Całkowita moc zainstalowana w greckich elek-
trowniach pracujących na węglu brunatnym wynosi ponad 5200 MW. 

— Rumunia ⎯ wydobycie węgla brunatnego w 2009 r. wyniosło 27,4 mln ton i było o ponad 
2% mniejsze niż rok wcześniej. Węgiel brunatny przeznaczany jest wyłącznie do pro-
dukcji energii elektrycznej. Dostawy węgla brunatnego do elektrowni zawodowych 
wyniosły 28 mln ton i były o ponad 2% mniejsze niż w 2008 r. 

— Na Słowacji z powodu kryzysu, wystąpił spadek gospodarczy i wzrost bezrobocia do 
12,5%. W drugiej połowie roku przyjęta została nowa ustawa o odnawialnych źródłach 
energii propagująca zapisy pakietu energetycznego. Wydobycie węgla brunatnego w Sło-
wacji w 2009 roku wzrosło o około 3,8% i wyniosło 2,6 mln ton. Produkcja energii 
wzrosła w stosunku do roku 2008 o 4,2%. Dostawy węgla brunatnego do elektrowni 
zawodowych wyniosły 2,6 mln ton i były o 8,3% większe niż w 2008 r. 
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— Węgry ⎯ w roku 2009 wydobyto 9 mln ton węgla brunatnego i był to wynik nie-
znacznie niższy niż w roku 2008 mimo niewielkiego wzrostu gospodarczego. Produk-
cja energii elektrycznej z węgla brunatnego spadła o 10% w porównaniu do 2008 roku. 
Węgry uzależnione są od importu energii elektrycznej. Obecnie planuje się budowę no-
wego bloku opalanego węglem brunatnym o mocy 400 MW. Dostawy węgla brunat-
nego do elektrowni zawodowych wyniosły 9 mln ton i były o ponad 5% mniejsze niż 
w 2008 r. 

Po rozszerzeniu UE w 2004 r. i 2007 r., gospodarcze znaczenie węgla jeszcze bardziej 
wzrosło. Obejmuje państwa członkowskie UE, gdzie udział krajowego węgla odgrywa wio-
dącą rolę na krajowym rynku energii. Obecnie około 30% energii elektrycznej w krajach 
UE-27 wytwarzana jest z węgla. Na tle całkowitej produkcji energii elektrycznej z paliw ko-
palnianych w UE, tylko elektrownie atomowe maja podobne znaczenie w produkcji energii 
w Europie [5]. 

Węgiel jest i nadal będzie w znacznym stopniu przyczyniał się do gwarantowania bez-
pieczeństwa dostaw energii, dywersyfikacji źródeł energii i zrównoważonego rozwoju gos-
podarczego w UE. Węgiel przyczynia się również w znacznym stopniu do tworzenia nowych 
miejsc pracy i wzrostu gospodarczego w UE. W 2007 r. w przemyśle węglowym w krajach 
UE-27 zatrudnienie wyniosło ponad 280 000 pracowników. Polityka dotycząca energii od-
grywa znaczącą rolę w rozwoju przyszłościowych rynków produkcji energii. Kraje człon-
kowskie UE coraz bardziej zależą od importu ropy naftowej i gazu ziemnego. Produkcja elek-
tryczności z odnawialnych źródeł energii innych niż energia wodna wzrasta bardzo szybko 
szczególnie w krajach Europy Zachodniej. 

3. Podsumowanie 

Przybliżone w niniejszym opracowaniu osiągnięcia eksploatacyjne i wyniki ekono-
miczne związane z wykorzystaniem węgla brunatnego w energetyce dowodzą, że jest to pa-
liwo strategiczne, odgrywające znaczącą rolę w pokrywaniu potrzeb energetycznych Polski. 
Podobnie jak w innych krajach Europy, krajowa branża węgla brunatnego jest nowoczesna 
i opiera swoje funkcjonowanie na najnowszych rozwiązaniach naukowych, projektowych 
i eksploatacyjnych. Węgiel jest ważnym paliwem pozyskiwanym w krajach Unii Europej-
skiej, który w istotny sposób przyczynia się do zredukowania uzależnienia od importu noś-
ników energii jak również jest motorem rozwoju gospodarczego państw w których jest eks-
ploatowany. Jako jeden z krajów liczących się w światowej produkcji i wykorzystaniu węgla, 
Polska powinna racjonalnie rozwijać posiadaną bazę zasobową i preferować optymalny dla 
swoich warunków model gospodarki paliwowo-energetycznej, uwzględniający własne su-
rowce, koszty pozyskania paliwa i produkcji energii, a także uwarunkowania środowiskowe 
i społeczne. Dla bezpieczeństwa energetycznego kraju wymagane jest utrzymanie jako do-
minującej roli kopalnych surowców energetycznych stałych, których posiadane zasoby kra-
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jowe pokryją zapotrzebowanie w okresie najbliższego półwiecza. Ze względu na brak włas-
nych zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego oraz coraz trudniejsze warunki eksploatacyj-
ne i znaczące koszty pozyskiwania węgla kamiennego, krajowa baza surowców energetycznych 
musi być uzupełniana w przyszłości węglem brunatnym, przy zachowaniu przynajmniej 
obecnego poziomu jego wydobycia. 
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