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wydobycie i zapotrzebowanie2
Polska jest 4 w Europie i 7 na świecie producentem węgla brunatnego 
(po Niemczech, Czechach, Rosji, Australii, USA i Turcji). W 2013 r. wydobycie węgla brunatnego w 
Polsce wyniosło 66,139 mln t i było o 1,842 mln t większe niż w roku 2012. Eksploatacja prowadzona 
jest w województwach: wielkopolskim, dolnośląskim, lubuskim i łódzkim. Większość wydobycia po-
chodzi ze złoża Bełchatów w woj. łódzkim (42 mln t, tj. 63,6% wydobycia krajowego).
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Zasoby w złożach zagospodarowanych wynoszą 1165 mln t, co stanowi jedynie 5% geologicznych 

zasobów bilansowych. Węgiel brunatny jest eksploatowany z 9 złóż i spalany w usytuowanych w 

ich pobliżu elektrowniach, m.in. w Bełchatowie, Turowie, Pątnowie, Adamowie

i Koninie. Warto dodać, że jest to najtańsza metoda uzyskiwania energii elektrycznej. Roczne 

krajowe zużycie węgla brunatnego wynosi ok. 64, 1 mln t. Przyjmując podobny poziom zużycia w 

przyszłości, zasoby ze złóż zagospodarowanych wystarczą jedynie na kilkanaście lat. 

W celu utrzymania mocy produkcyjnych elektrowni trzeba będzie W celu utrzymania mocy produkcyjnych elektrowni trzeba będzie 
wkrótce ponieść nakłady finansowe na zagospodarowanie nowych złóż 
węgla brunatnego.  

eksport / import3
Ze względu na koszty transportu węgiel brunatny nie jest właściwie przedmio-
tem handlu międzynarodowego. Sprzedaż tego surowca ogranicza się do wymia-
ny przygranicznej. Polska prowadzi ją głównie z Czechami. W 2013 r. wyekspor-
towaliśmy do Czech 214 tys. t węgla brunatnego (tj. 0,2% wydobycia), a 128 tys. 
t sprowadziliśmy z Czech do Polski. Ponadto z Niemiec importujemy brykiety z 
węgla brunatnego. Jest to drogi, wysoce przetworzony materiał opałowy, dlate-
go saldo obrotów węglem brunatnym jest dla nas ujemne.  

Wydobycie węgla kamiennego w Polsce w latach 1989-2013 na tle geologicznych zasobów bilansowych 
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