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HISTORIA GEOLOGII
Wzrost i upadek zainteresowania metanem
z serii wêglonoœnych w Polsce
Maciej Podemski1
Historia gwa³townego wzrostu zainteresowania wydobyciem metanu z serii
wêglonoœnych w Polsce na pocz¹tku lat
90. ub. wieku, a po paru latach pe³ne rozczarowanie firm naftowych tym surowcem, jest niezwykle pouczaj¹ca, zw³aszcza
dla obserwatorów euforii i widocznego ju¿
stopniowego rozczarowania tzw. gazem
³upkowym w Polsce.
Wêgiel kamienny zawiera zwykle rozproszony metan.
Uwalnia siê on podczas jego podziemnej eksploatacji. Jest
on powa¿nym zagro¿eniem zarówno dla ¿ycia górników,
jak i dla samych kopalñ. Zagro¿enie to zmniejsza siê m.in.
przez wyprzedzaj¹ce odmetanowywanie przodków eksploatacyjnych. W najlepszym razie udaje siê jednak ujmowaæ w ten sposób do 30% metanu zawartego w wêglu.
Pozosta³e 70% uwalnia siê i uchodzi swobodnie do atmosfery, staj¹c siê przy tej okazji groŸnym gazem cieplarnianym.
Prace eksploatacyjne obejmuj¹ tylko czêœæ zasobów
wêgla kamiennego po³o¿onych na g³êbokoœciach dostêpnych górniczo, zawartych w pok³adach o ekonomicznych
mi¹¿szoœciach i o ograniczonych zawartoœciach materia³u
p³onnego. Tymczasem rozproszony metan wystêpuje w
wêglu niezale¿nie od g³êbokoœci jego zalegania, mi¹¿szoœci jego pok³adów i iloœci zawartych w nich domieszek
materia³u nie wêglowego.
W latach 80. XX wieku opracowano w USA technologiê wiertniczego wydobycia rozproszonego metanu z serii
wêglonoœnych. Wkrótce podjêto tam jego przemys³ow¹
eksploatacjê.
Polska by³a na pocz¹tku lat 90. ubieg³ego wieku czwartym najwiêkszym producentem wêgla kamiennego na
œwiecie. Znaczna czêœæ wêgli kamiennych, wydobywanych przede wszystkim w Górnoœl¹skim Zag³êbiu Wêglowym (GZW), jest silnie metanonoœna.
Zainteresowanie eksploatacj¹ metanu w polskich
zag³êbiach wêglowych zaczê³y wykazywaæ od pocz¹tku
1990 r. firmy zagraniczne: australijskie (Seamgas Enterprises PTY Ltd), kanadyjskie (McKenzie) i amerykañskie
(Amoco, Texaco). Ich przedstawiciele coraz czêœciej wizytowali Pañstwowy Instytut Geologiczny (PIG), uzyskuj¹c
informacje o geologii polskich zag³êbi wêglowych i o
gospodarce wystêpuj¹cym w nich metanem. Kontaktom
tym patronowa³ ówczesny g³ówny geolog kraju, dr Wojciech Brochwicz-Lewiñski.
Pasywn¹ politykê polskiego rz¹du w sprawie wydobycia metanu z polskich serii wêglonoœnych zmieni³a rady1

Ryc. 1. Tytu³owa strona amerykañskiego raportu, sierpieñ 1991 r.

kalnie inicjatywa rz¹du Stanów Zjednoczonych, dotycz¹ca
oceny potencjalnych zasobów tego gazu w Polsce.
AMERYKAÑSKA OCENA ZASOBÓW METANU
SERII WÊGLONOŒNYCH W POLSCE
Rz¹d Stanów Zjednoczonych, poprzez swoje Agencje:
Ochrony Œrodowiska (Wydzia³ Zmian Globalnych) i Rozwoju Miêdzynarodowego (Biuro ds. Energii), wys³a³ w
1990 r. do Polski grupê specjalistów wêglowych w celu
okreœlenia mo¿liwoœci wydobycia metanu z polskich serii
wêglonoœnych. Badania przeprowadzi³a firma Raven Ridge
Resources Inc., z prezydentem tej firmy, Raymondem C.
Pilcherem, na czele. W sk³ad misji wchodzili ponadto specjaliœci z Energy Systems Associates i Planning Information Corporation.
W raporcie przedstawionym Rz¹dowi Polskiemu w
1991 r. (ryc. 1) ocenili oni, ¿e polskie kopalnie wêgla
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Ryc. 2. Raport amerykañski; zestawienie zasobów metanu w seriach wêglonoœnych zag³êbi wêglowych: Górnoœl¹skiego i Dolnoœl¹skiego

kamiennego emituj¹ w powietrze oko³o 4,8 mld m3 metanu
rocznie. G³ówny Instytut Górnictwa (GIG) z Katowic okreœla³ roczn¹ emisjê metanu z polskich kopalñ na 1,045 mld m3
metanu, z czego oko³o 200 mln m3 by³o ujmowane. Przede
wszystkim jednak wyliczyli oni (ryc. 2), ¿e wêgle kamienne, wystêpuj¹ce do g³êbokoœci 1500 m w Zag³êbiach Górnoœl¹skim i Dolnoœl¹skim zawieraj¹ zasoby metanu wielkoœci 1,327 biliona m3 (GZW – 1,303 biliona m3, a Dolnoœl¹skie Zag³êbie Wêglowe – 0,024 biliona m3). Do obliczeñ
przyjêto zawartoœæ 16–46 m3 metanu w tonie wêgla. Specjaliœci amerykañscy uznali, ¿e 1/3 tych zasobów zostanie
uwolniona przez roboty górnicze, z czego 80% dostanie siê
do atmosfery. Przy zastosowaniu odpowiedniej technologii metan ten móg³by byæ ujmowany w 85–90%.
Jako sprzyjaj¹c¹ okolicznoœæ eksploatacji metanu z serii
wêglonoœnych w Polsce uznano fakt, ¿e regiony wydobycia
wêgla s¹ regionami wysokiego uprzemys³owienia i zatrudnienia. Istniej¹ce systemy dystrybucji gazu koksowniczego i
ziemnego mog³yby, przy pewnych przeróbkach, przejmowaæ tak¿e metan uzyskany z serii wêglonoœnych. Za g³ówny
problem uznano natomiast konieczne w trakcie tej eksploatacji zagospodarowanie du¿ych iloœci s³onych wód wydobywanych z odwiertów eksploatacyjnych. Jako obiecuj¹ce
rozwi¹zanie tego problemu uznano w regionie górnoœl¹skim
potencjaln¹ mo¿liwoœæ wt³aczania solanek do porowatych
piaskowców karboñskich i kambryjskich.
PRZEJÊCIE INICJATYWY PRZEZ
MINISTERSTWO OCHRONY ŒRODOWISKA,
ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŒNICTWA
Aktywnoœæ amerykañskiego rz¹du w ocenie geologii i
zasobów metanu w polskich zag³êbiach wêglowych
sk³oni³a Ministerstwo Ochrony Œrodowiska, Zasobów
Naturalnych i Leœnictwa (MOŒZNiL) do podjêcia w kraju i
za granic¹ promocji eksploatacji tego surowca. Na
pocz¹tku lutego 1991 r. Biuro Koncesji Geologicznych
(BGK) MOŒZNiL (dyrektorzy Micha³ Wilczyñski i Marek
Hoffman) zleci³o Pañstwowemu Instytutowi Geologicznemu (dyrektorowi Maciejowi Podemskiemu i Adamowi
Kotasowi z Oddzia³u Górnoœl¹skiego PIG) przygotowanie
odpowiednich dzia³añ.
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Pod koniec lutego 1991 r. M. Podemski przedstawi³
M. Wilczyñskiemu plan dzia³ania PIG. Promocja mia³a
obj¹æ Górnoœl¹skie i Lubelskie Zag³êbia Wêglowe. To drugie zag³êbie promowane mia³o byæ wspólnie z Oddzia³em
Lubelskim Przedsiêbiorstwa Geologicznego (PG) w Warszawie, który przygotowa³ ju¿ opracowanie dotycz¹ce
potencja³u metanowego na LubelszczyŸnie. Promocjê polskiego potencja³u metanowego za granic¹ mia³a prowadziæ
firma Kingsgate Communications Ltd. z Londynu, której
przedstawiciel, Zbigniew Olszewski, zosta³ ju¿ wczeœniej
skierowany w tej sprawie do PIG przez BGK. Zaproponowano opracowanie do koñca maja 1991 r. i wypromowanie
w kraju i za granic¹ pakietów informacyjnych o geologii i
metanonoœnoœci serii wêglonoœnych w obydwu wymienionych zag³êbiach wêglowych. W dalszej kolejnoœci opracowane by³yby pakiety materia³ów Ÿród³owych dla bloków
koncesyjnych.
W marcu 1991 r. dyrektor BKG, M. Wilczyñski, przekaza³ dyrektorowi PIG, Krzysztofowi Jaworowskiemu,
zgodê BGK na podjêcie przez instytut prac promocyjnych
zgodnie z ustalonym planem. Poleci³ te¿ nawi¹zanie
wspó³pracy z GIG i Oddzia³em Lubelskim PG w Warszawie. Jednoczeœnie zasygnalizowa³, ¿e przewiduje zorganizowanie pod koniec marca 1991 r. seminarium promocyjnego
za granic¹, które bêdzie najwa¿niejszym elementem ca³ej
kampanii.
Program ten doprecyzowano 11 marca 1991 r. na spotkaniu dyrektorów BKG (M. Wilczyñski i M. Hoffman)
oraz przedstawicieli PIG (M. Podemski, A. Kotas i Anna
Strzelecka) i PG Warszawa (Wac³aw Listkowski i Jerzy
Hadro). Podczas spotkania przyjêto harmonogram dzia³añ
promocyjnych: do koñca marca 1991 r. – materia³ sygnalny, pod koniec kwietnia 1991 r. – seminarium promocyjne
w Londynie, pod koniec lipca 1991 r. – pakiet informacyjny GZW, we wrzeœniu 1991 r. – materia³y przetargowe dla
bloków poszukiwawczych, na prze³omie listopada i grudnia 1991 r. – przeprowadzenie przetargu. Marketingiem
materia³u sygnalnego i organizacj¹ seminarium w Londynie mia³a zaj¹æ siê firma Kingsgate Communications Ltd.
Przewidywano, ¿e proponowane ceny za pakiety informacyjne wynios¹: GZW – w prenumeracie 10 000 dolarów, po
opracowaniu – 13 000 dolarów, LZW (by³ ju¿ gotowy pakiet)
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– 10 000 dolarów. Ustalono, ¿e ryzyko finansowe musi
wzi¹æ na siebie ka¿da ze stron uczestnicz¹cych w akcji promo- cyjnej.
Program kampanii promocyjnej zaakceptowa³ nieco
póŸniej dyrektor M. Wilczyñski uœciœlaj¹c, ¿e BGK nie
bêdzie uczestniczyæ w wydatkach zwi¹zanych z kampani¹.
Akceptuj¹c te¿ przygotowany ju¿ przez PIG pakiet sygnalny uzna³, ¿e zakup pakietów przetargowych na bloki koncesyjne winien byæ obligatoryjny. Jednoczeœnie potwierdzi³
zgodê BGK na prowadzenie kampanii promocyjnej metanu
z polskich serii wêglonoœnych przez Kingsgate Communications Ltd.
Wspó³praca PIG z Kingsgate Communications Ltd.
zosta³a sformalizowana w maju 1991 r. Okreœlono w niej
udzia³ tej firmy w promocji i sprzeda¿y pakietów: sygnalnego
i informacyjnego oraz materia³ów przetargowych, a tak¿e
w organizacji seminariów zagranicznych. Uzgodniono, ¿e
zysk ze sprzeda¿y wspomnianych pakietów, po pokryciu
kosztów, dzielony bêdzie w proporcji 82% dla PIG i 18%
dla Kingsgate Com. Ltd.
W dniach 22–23 maja 1991 r. Kingsgate Com. Ltd zorganizowa³ seminarium promocyjne w Londynie. Przedstawiciele BGK, PIG, PG w Warszawie oraz Raven Ridge
Resources z USA wyg³osili na nim wiele referatów prezentuj¹cych potencja³ metanowy w Polsce na tle warunków
geograficznych i geologicznych oraz stanu górnictwa
wêglowego. Minister MOŒZNiL, Maciej Nowicki, przedstawi³ politykê rz¹du polskiego w zakresie prac geologicznych i górniczych wraz z przepisami dotycz¹cymi inwestycji
zagranicznych, koncesji i podatków.
Pod koniec maja 1991 r. ustalono zawartoœæ pakietów
przetargowych dla 6 bloków koncesyjnych wyznaczonych
na obszarze GZW. Pakiety te mia³y byæ przygotowane do
1 wrzeœnia 1991 r. Przy tej okazji dyrektor Marek Hoffmann
z BKG MOŒZNiL i dyrektor M. Podemski z PIG zaproponowali cenê 15 000 dolarów za jeden pakiet.
Na pocz¹tek PIG z zespo³em specjalistów z GIG, Uniwersytetu Œl¹skiego z Sosnowca, katowickiego PG, Eksperymentalnej Kopalni „Barbara” z Miko³owa i Instytutu
Nafty i Gazu z Krakowa opracowa³ syntezê geologicznych
warunków wystêpowania oraz potencjalnych zasobów
metanu w wêglach GZW. Prac¹ zespo³u kierowa³ mgr
Adam Kotas z Oddzia³u Górnoœl¹skiego PIG. W podsumowaniu opracowania okreœlono potencjalne zasoby metanu
GZW na oko³o 350 mld m3, a wiêc prawie czterokrotnie
mniejsze od oceny amerykañskiej. Opracowanie by³o
gotowe w paŸdzierniku 1991 r. i sprzedane zainteresowanym firmom. Nastêpnie przygotowano przetargowe pakiety informacyjne dla wybranych obszarów GZW.
Na pocz¹tku marca 1992 r. Rada Ministrów wyda³a
rozporz¹dzenie w sprawie przetargów przewidzianych w
prawie geologicznym i górniczym. Na tej podstawie Minister MOŒZNiL og³osi³ pod koniec czerwca 1992 r. przetarg
na poszukiwanie i rozpoznawanie metanu z wêgla kamiennego na Górnym Œl¹sku. Rozstrzygniêcie przetargu mia³o
nast¹piæ 1 paŸdziernika 1992 r. PIG oraz Kingsgate Communications Ltd. wskazano jako na instytucje rozprowadzaj¹ce pakiety przetargowe. Szczegó³owe warunki
przetargu objê³y m.in. wymóg zakupu tych pakietów. By³y
one ju¿ wówczas przygotowane i gotowe do sprzeda¿y. Do
koñca 1992 r. zakupi³o je kilka amerykañskich firm nafto-

wych: Enron, Conoco i Amoco oraz nowo utworzona firma
polska: Metanel.
Pod koniec 1992 r. przebieg procedur przetargowych
zak³óci³o bankructwo firmy Kingsgate Communications
Ltd. Poniewa¿ pierwsze koncesje poszukiwawcze metanu
w serii wêglonoœnej Górnego Œl¹ska zosta³y ju¿ przyznane,
uznano ¿e podstawowe zadanie PIG w zakresie promocji
zosta³o wykonane. W póŸniejszym okresie instytut udziela³ jedynie konsultacji geologicznych i przygotowywa³
pakiety informacyjne dla dalszych bloków przetargowych.
Œwiatowym liderem w produkcji metanu z pok³adów
wêgla by³a w latach 90. ubieg³ego wieku amerykañska firma Amoco. Posiada³a ona udzia³ w oko³o 1500 otworach
eksploatuj¹cych metan w Stanach Zjednoczonych, g³ównie
w basenach wêglowych San Juan i Warrior. Firma ta w paŸdzierniku 1992 r., jako pierwszy zachodni koncern naftowy, podpisa³a umowê o poszukiwaniu konwencjonalnych
z³ó¿ ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce (na dwóch
obszarach: jeden na po³udnie od Warszawy, a drugi na
ZamojszczyŸnie). Sta³a siê te¿ jednym z g³ównych koncesjobiorców na poszukiwanie metanu w seriach wêglonoœnych w Polsce.
Umowê o poszukiwaniu metanu w pok³adach wêgla na
Górnym Œl¹sku Amoco Poland Ltd. podpisa³o pod koniec
czerwca 1993 r. Poszukiwania mia³y obj¹æ obszar oko³o
480 km2, po³o¿ony oko³o 20 km na po³udnie od Katowic.
Z ramienia MOŒZNiL umowê podpisa³ wiceminister
Micha³ Wilczyñski, a ze strony Amoco jego prezes, Karl F.
Arleth. Na tej uroczystoœci obecni byli tak¿e: wiceminister
MOŒZNiL, Bernard B³aszczyk, oraz dyrektorzy PIG:
Krzysztof Jaworowski, Ryszard Wagner i Maciej Podemski.
Ze specjalistami Amoco instytut utrzymywa³ kontakty
ju¿ znacznie wczeœniej. Przej¹³ od nich m.in. metodykê
nowoczesnych pomiarów zawartoœci metanu ze œwie¿o
pobranych rdzeni wêglowych wraz z wyspecjalizowanymi
próbnikami. W okresie póŸniejszym specjaliœci instytutowi monitorowali wyniki wierceñ badawczych Amoco.
Koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie zasobów
metanu w serii wêglonoœnej polskich zag³êbi wêglowych
otrzyma³o równie¿ kilka innych firm amerykañskich i polskich. G³ówne badania geologiczne i technologiczne, zw³aszcza prace wiertnicze, prowadzi³o jednak Amoco. W ci¹gu
kilku lat odwierci³o ono i przebada³o na Górnym Œl¹sku 18
otworów wiertniczych rozrzuconych po ca³ym obszarze
koncesji. Efekty pierwszych prac by³y, niestety, niezbyt
zachêcaj¹ce. Z szeœciu z nich uzyskano przyp³yw metanu z
serii wêglonoœnej rzêdu 200–300 m3 na dobê. By³a to, niestety, wielkoœæ dziesiêciokrotnie mniejsza od minimum
ekonomicznego. Warunki geologiczno-górnicze w wêglonoœnym karbonie Górnego Œl¹ska okaza³y siê znacznie
gorsze od znanych z amerykañskich basenów wêglowych.
Zespó³ specjalistów Amoco nie traci³ jednak nadziei na
uzyskanie pozytywnych rezultatów na Górnym Œl¹sku w
nastêpnym etapie poszukiwañ. Niestety, pod koniec 1996 r.,
firma Amoco przerwa³a wszelkie poszukiwania w Polsce
(ca³kowicie zlikwidowa³a tak¿e swoj¹ dzia³alnoœæ w Europie). By³ to praktycznie koniec powa¿niejszych prób eksploatacji metanu z serii wêglonoœnych w Polsce.
Po zamkniêciu badañ na terenie GZW, Amoco przekaza³o MOŒZNiL 6 niezlikwidowanych i pozostawionych
dla dalszych testów otworów wiertniczych. Przekaza³o
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tak¿e dokumentacje geologiczne swoich wierceñ wraz ze
rdzeniami wiertniczymi. Materia³y te s¹ zdeponowane w
Narodowym Archiwum Geologicznym PIG. W 1997 r.
PIG (Albin Zdanowski, dyrektor Oddzia³u Górnoœl¹skiego
PIG) zaproponowa³ BGK (dyrektorowi Jackowi Wróblewskiemu) wykonanie w otworach pozostawionych przez
Amoco uzupe³niaj¹cych testów eksploatacji metanu z
wêgla, a tak¿e przebadanie ch³onnoœci utworów karbonu
przy zat³aczaniu wód s³onych. Propozycja ta nie zosta³a
jednak zaakceptowana, co zakoñczy³o prace PIG w zakresie eksploatacji metanu serii wêglonoœnych w Polsce.
PODSUMOWANIE
Przebieg „kampanii metanowej” w Polsce, od euforii
na temat mo¿liwoœci eksploatacji metanu zawartego w polskich pok³adach wêgla kamiennego, a¿ po wygaœniêcie
zainteresowania kompanii naftowych dalszymi badaniami
tych mo¿liwoœci w Polsce, pozostawi³ szereg nauk praktycznych.
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Po pierwsze, wstêpne oceny rz¹dowych agencji amerykañskich potencja³u eksploatacyjnego surowców mineralnych s¹ zwykle tak ogólne, ¿e na ich podstawie nie
powinno siê wyci¹gaæ zbyt daleko id¹cych wniosków
praktycznych. S¹ one jednak korzystne dla pobudzenia
zainteresowania t¹ problematyk¹ œwiatowych firm górniczych.
Po drugie, polscy specjaliœci posiadaj¹ tyle w³asnych
obserwacji, materia³ów i doœwiadczenia zawodowego, ¿e
po wstêpnych enuncjacjach powinni sami oceniæ dyskutowany potencja³ surowcowy.
Po trzecie wreszcie, powinno siê umo¿liwiæ inwestorom, zw³aszcza doœwiadczonym œwiatowym firmom
surowcowym, szybkie i tanie uzyskanie odpowiednich
koncesji dla przeprowadzenia prac poszukiwawczych i
rozpoznawczych.
W takiej sytuacji, nawet przy negatywnych wynikach
kampanii poszukiwawczej, polscy specjaliœci otrzymuj¹
informacje pomagaj¹ce w dalszym uœciœlaniu potencja³u
surowcowego naszego kraju.

