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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/15/074 – Funkcjonowanie górnictwa węgla kamiennego w latach 2007-2015 na tle założeń 
programu rządowego. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Katowicach. 

Kontrolerzy 1. Michał Kapek – główny specjalista kontroli państwowej na podstawie upoważnienia  
do kontroli nr 98128 z dnia 11 stycznia 2016 r. 

2. Stanisław Tarnowski – główny specjalista kontroli państwowej na podstawie 
upoważnienia do kontroli nr 98122 z dnia 18 grudnia 2015 r.  

3. Magdalena Florczykiewicz-Cymara – główny specjalista kontroli państwowej na 
podstawie upoważnienia do kontroli nr LKA/113/2016 z dnia 2 sierpnia 2016 r. 

4. Tomasz Kaczyński – doradca techniczny na podstawie legitymacji służbowej nr 16013. 
 [Dowód: akta kontroli str. 1-4] 

Jednostka 
kontrolowana 

Jastrzębska Spółka Węglowa SA, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, Aleja Jana Pawła II 41. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Tomasz Gawlik, Prezes Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA. 

[Dowód: akta kontroli str. 5] 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli2, prowadzona przez JSW polityka rozwoju 
doprowadziła do zrealizowania kilku istotnych z punktu widzenia Spółki zamierzeń, 
w szczególności utworzenia koksowniczo-węglowej grupy kapitałowej, odbudowy 
bazy zasobowej oraz prywatyzacji JSW poprzez sprzedaż akcji na Giełdzie Papierów 
Wartościowych3 w Warszawie, jednakże nie zapewniło to Spółce trwałej rentowności 
i konkurencyjności, a podejmowane przez JSW działania restrukturyzacyjne, mające 
na celu zatrzymanie tendencji wzrostu ponoszonych kosztów, okazały się spóźnione  
i niewystarczające. 

Spółka podejmowała działania służące realizacji celów określonych w jej kolejnych 
strategiach, lecz przyjęte w nich założenia i prognozy, zwłaszcza dotyczące wielkości 
wydobycia i sprzedaży, wydajności oraz osiąganych cen jednostkowych, okazały się 
w większości przypadków zbyt optymistyczne, co w połączeniu ze zbyt małą 
determinacją w działaniach zmierzających do redukcji kosztów prowadzonej 
działalności sprawiło, że Spółce nie udało się osiągnąć zakładanego poziomu 
większości przyjętych wskaźników oraz zrealizować wszystkich celów, jakie zostały 
określone w jej strategiach i w Programie działalności górnictwa węgla kamiennego 
w Polsce w latach 2007-20154.  

Przeprowadzona w ramach kontroli NIK analiza wykazała, że decydujące znaczenie 
dla istniejącej aktualnie złej sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki, oprócz 
znacznego w latach 2013-2015 spadku cen węgla koksowego, miał stały wzrost 
jednostkowych kosztów wydobycia, spowodowany znacznie wyższym niż w innych 
działach gospodarki wzrostem kosztów wynagrodzeń i powiązanych z nimi 
świadczeń, niedostosowanie liczby pracowników do wielkości wydobycia  

                                                      
1 Zwana dalej „JSW” lub „Spółką”. 
2 Zwana dalej „NIK” lub „Izbą”. 
3 Zwanej dalej „GPW”. 
4 Przyjęty przez Radę Ministrów 31 lipca 2007 r., zmieniony przez Radę Ministrów w dniach 24 lipca 2009 r., 11 sierpnia 
2009 r. i 7 października 2011 r., zwana dalej „Programem rządowym”. 
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i spadającego popytu na węgiel oraz brak dostatecznego wzrostu wydajności, mimo 
stosowania coraz sprawniejszych i wydajniejszych maszyn i urządzeń 
wydobywczych. Nakładał się na to wyższy niż zakładano w dokumentach 
strategicznych poziom wydatków na inwestycje oraz istotny wzrost wydatków na 
usługi zlecane firmom zewnętrznym, w tym za wykonywanie robót górniczych, najem 
maszyn urabiających oraz za usługi doradczo-konsultingowe i prawne. 

W ocenie NIK, podjęcie w latach 2007-2012 skutecznych działań w celu zahamowania 
wzrostu kosztów w ww. obszarach, wpłynęłoby znacząco na poprawę wyników Spółki 
w kolejnych latach.  

Zdaniem NIK, zakup od Kompani Węglowej SA5 Kopalni Węgla Kamiennego „Knurów-
Szczygłowice”6 – mimo wysokiej ceny jaką zapłaciła za nią Spółka – należy uznać za 
uzasadniony z punktu widzenia realizacji jej długofalowych interesów. Krytycznie 
ocenić należy jednak fakt, że pomimo iż w okresie przygotowania transakcji7 sytuacja 
na rynkach węglowych ulegała stałemu pogorszeniu, Zarząd nie podjął prób 
negocjacji cenowych, pozwalających na obniżenie ustalonej w grudniu 2013 r. ceny 
zakupu tej kopalni, co mogłoby – w przypadku jej obniżenia – pozytywnie wpłynąć na 
aktualną sytuację ekonomiczno-finansową JSW.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
1. Założenia funkcjonowania Spółki w latach 2007-2015. 

1.1 Komórki organizacyjne JSW odpowiedzialne za przygotowanie strategii. 

JSW została utworzona 1 kwietnia 1993 r., a jej podstawowym przedmiotem działalności 
jest wydobywanie węgla kamiennego oraz sprzedaż koksu i surowców węglopochodnych. 

W styczniu 2007 r., w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania, został wprowadzony 
w Spółce proces PZA-01 „Planowanie strategiczne 2007-2009”. Jego celem było m.in. 
osiągnięcie trwałej równowagi ekonomicznej poprzez wydobywanie i sprzedaż węgla 
o parametrach odpowiadających wymaganiom klienta oraz umacnianie pozycji JSW, 
poprzez wzrost jej konkurencyjności i rentowności. Cele te miały być realizowane poprzez 
stałą obserwację zmian zachodzących na rynku, ustalenie na nim pozycji Spółki, określenie 
misji, elementów strategii firmy oraz zasobów niezbędnych do ich osiągnięcia. W ramach 
tego procesu prowadzony miał być również stały monitoring i analiza funkcjonowania Spółki 
pod kątem doskonalenia procesu zarządzania i osiągania przez JSW zaplanowanych celów, 
a wyniki tych analiz służyły do opracowywania rocznych Planów Techniczno-
Ekonomicznych8. Za realizację ww. procesu odpowiedzialny był Prezes Zarządu.  

W lipcu 2010 wprowadzony został proces PZA-02 „Rozwój strategiczny”, za który 
odpowiedzialność ponosił Dyrektor Biura Rozwoju Strategicznego9. Celem tego procesu był 
wzrost wartości Grupy Kapitałowej JSW SA10 poprzez określanie i podejmowanie działań 
podnoszących jej konkurencyjność na rynku krajowym i międzynarodowym. 

[Dowód: akta kontroli str. 280-303, 774] 

1.2 Proces przygotowania strategii 

W latach 2007-2015 opracowano siedem strategii funkcjonowania i rozwoju Spółki, tj.: 

1) „Strategia działalności JSW SA w latach 2007-2015” przyjęta uchwałą Zarządu11  
z dnia 14 listopada 2007 r.; 

2) „Strategia działalności JSW SA w latach 2007-2015 Aktualizacja" przyjęta uchwałą 
Zarządu12 z dnia 16 kwietnia 2009 r.; 

                                                      
5 Zwanej dalej „KW” 
6 Zwanej dale „KWK K-Sz”. 
7 Od sierpnia 2013 r. do sierpnia 2014 r. 
8 Zwanych dalej „PTE”. 
9 Zwany dalej „Dyrektorem BRS”. 
10 Zwanej dalej „GK JSW” lub „Grupą”. 
11 Uchwała Zarządu nr 397/VI/2007. Zwana dalej „Strategią nr 1”. 
12 Uchwała Zarządu nr 214/VI/2009. Zwana dalej „Strategią nr 2”. 
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3) „Strategia rozwoju zakładów JSW SA w latach 2010-2030" przyjęta uchwałą Zarządu13 
z dnia 21 czerwca 2010 r.; 

4) „Plan rozwoju Grupy Kapitałowej JSW SA na lata 2010-2020" przyjęty uchwałą 
Zarządu14 z dnia 19 listopada 2010 r.; 

5) „Strategia funkcjonowania Grupy Kapitałowej JSW SA na lata 2010-2020" przyjęta 
uchwałą Zarządu15 z dnia 11 kwietnia 2011 r.; 

6) „Strategia Grupy Kapitałowej JSW na lata 2014-2030” przyjęta uchwałą Zarządu16  
z dnia 18 marca 2014 r.; 

7) „Strategia Grupy Kapitałowej JSW na lata 2014-2030” przyjęta uchwałą Zarządu17  
z dnia 3 czerwca 2014 r. 

Strategie nr 1, 2, 3, 6 i 7 opracowane zostały samodzielnie przez pracowników JSW, 
natomiast strategie nr 4 i 5 przy współudziale firm zewnętrznych. Strategia nr 1 opracowana 
była przy współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu SA O/Katowice18, skąd otrzymywano 
m.in. wzory tabel służących do przedstawiania sytuacji techniczno-ekonomicznej Spółki. 
JSW otrzymywała także uwagi dotyczące niektórych strategii od Ministerstwa Gospodarki, 
pełniącego nad JSW nadzór właścicielski. Ponadto, Spółka w sposób ciągły przekazywała 
do ARP dane techniczno-finansowe, w celu monitorowania przebiegu restrukturyzacji 
górnictwa węgla kamiennego19 w Polsce. 

 [Dowód: akta kontroli str. 7-201, 332-348, 945-946] 

Obowiązek zatwierdzania strategii Spółki przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy20 został 
wprowadzony do Statutu JSW SA21 w październiku 2009 r.22 W Statucie obowiązującym  
od maja 2011 r. stwierdzono natomiast, że zatwierdzanie strategii należeć będzie do 
kompetencji WZA do czasu, gdy 100% akcji będzie miał Skarb Państwa, a po tym okresie 
do kompetencji23 Rady Nadzorczej JSW SA24. Od sierpnia 2013 r. zatwierdzanie strategii 
należy do wyłącznej kompetencji RN25 (§ 20 ust. 2 pkt 12 Statutu).  

[Dowód: akta kontroli str. 349-414] 

Realizując zalecenia zawarte w punkcie 5.13 „Strategii działalności górnictwa węgla 
kamiennego w Polsce w latach 2007-2015”, Zarząd w dniu 16 sierpnia 2007 r. powołał 
Zespół ds. opracowania strategii działalności JSW w latach 2007-2015. Zespół ten składał 
się z przedstawicieli pracowników Biura Zarządu,  po jednym przedstawicielu każdego  
z zakładów JSW i KWK Budryk oraz trzech przedstawicieli związków zawodowych. 
Jednocześnie Zarząd określił osoby i komórki odpowiedzialne za realizację poszczególnych 
elementów strategii, w zakresie wynikającym z Programu rządowego oraz harmonogram 
realizacji tych prac. Za koordynację prac nad strategią odpowiedzialny był pion Zastępcy 
Prezesa Zarządu ds. ekonomicznych. Harmonogram prac nad strategią przewidywał jej 
przyjęcie przez Zarząd do dnia 24 października 2007 r. 

Dnia 5 listopada 2007 r. Zarząd JSW zwrócił się z prośbą o przedłużenie terminu jej 
przekazania do 30 listopada 2007 r., a Minister Gospodarki26 wyraził zgodę na przedłużenie 
tego terminu do 10 grudnia 2007 r.27 

 

                                                      
13 Uchwała Zarządu nr 372/VI/2010. Zwana dalej „Strategią nr 3”. 
14 Uchwała Zarządu nr 347/VII/2010. Zwana dalej „Strategią nr 4”. 
15 Uchwała Zarządu nr 289/VII/2011. Zwana dalej „Strategią nr 5”. 
16 Uchwała Zarządu nr 174/VIII/2014. Zwaną dalej „Strategią nr 6”. 
17 Uchwała Zarządu nr 299/VIII/2014. Zwaną dalej „Strategią nr 7”. 
18 Zwana dalej „ARP”. 
19 Zwanego dalej „gwk”. 
20 Zwane dalej „WZA”. 
21 Zwany dalej „Statutem”. 
22 § 25 ust. 1 pkt 18 Statutu, będącego załącznikiem nr 1 do uchwały Zarządu nr 606/Vi/2009 z 29 października 2009 r. 
23 § 20 ust. 2 pkt 12 i § 33 ust. 2 Statutu z dnia 27 maja 2011 r. 
24 Zwanej dalej „RN”. 
25 Uchwała WZA JSW z 12 sierpnia 2013 r. 
26 Zwany dalej „MG”. 
27 Pismo z dnia 13 listopada 2007 r. sygn. DGA-I-077-3-RD/07 Ldz. 886. 
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Ostatecznie jednak dokument pn. „Strategia działalności JSW SA w latach 2007-2015”, 
został przyjęty przez Zarząd 14 listopada 2007 r.28, 23 listopada 2007 r. został pozytywnie 
zaopiniowany przez RN29, a 30 listopada 2007 r. przekazany MG. 

[Dowód: akta kontroli str. 7-155, 325-326, 475-487, 482, 488, 489-490, 493] 

Dnia 29 stycznia 2009 r. Ministerstwo Gospodarki przesłało do JSW pismo30, w którym 
zwrócono się z prośbą o przeprowadzenie i przesłanie w ciągu miesiąca szczegółowej 
analizy realizacji ww. strategii. W dniu 27 lutego 2009 r. Zarząd przekazał do Ministerstwa 
Gospodarki dokument pt. „Informacja o realizacji zadań określonych w Strategii działalności 
JSW S.A. w latach 2007-2015". W informacji tej wskazano na potrzebę aktualizacji Strategii 
nr 1, z uwagi na pogarszającą się sytuację w kraju i na świecie w zakresie sprzedaży węgla, 
a co za tym idzie spadku przychodów z jego sprzedaży, przy jednoczesnym wzroście 
kosztów produkcji.  

Dnia 16 kwietnia 2009 r. Zarząd przyjął31 do realizacji zaktualizowany dokument  
pt. „Strategia działalności JSW SA w latach 2007-2015 Aktualizacja" i przedstawił go RN  
do zaopiniowania. Dnia 27 kwietnia 2009 r. RN pozytywnie zaopiniowała32 Strategię nr 2,  
a 23 kwietnia 2009 r. została ona przekazana MG. 

W Strategii nr 2 podkreślono niestabilną sytuację na międzynarodowym rynku węglowym  
i spadek cen węgla w 2009 r. Zmieniono także prognozy podstawowych wskaźników 
techniczno-ekonomicznych, w tym wyniku finansowego brutto i netto. Z zamieszczonej  
w niej analizy wrażliwości wynikało, że największy wpływ na sytuację ekonomiczno-
finansową Spółki ma ilość sprzedawanego węgla i jego ceny. Jednocześnie zwrócono 
uwagę na konieczność dokonania strategicznych inwestycji mających na celu utrzymanie 
ciągłości produkcyjnej JSW oraz na konieczność dokapitalizowania Spółki ze źródeł 
zewnętrznych np. w drodze jej prywatyzacji przez GPW, z zachowaniem przez Skarb 
Państwa większościowego pakietu akcji.  

[Dowód: akta kontroli str. 156-165, 326-327, 494-499] 

Ministerstwo Gospodarki pismem33 z 21 kwietnia 2009 r. przekazało JSW – celem 
zgłoszenia uwag - projekt dokumentu pn. „Korekta programu rządowego Strategia 
działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015". Uwagi do tego 
dokumentu zostały do Ministerstwa przesłane przez Zarząd 13 maja 2009 r.34 
Zaproponowano w nich m.in. wniesienie przez Skarb Państwa do JSW większościowego 
pakietu akcji Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych „Victoria" SA35. Propozycja ta nie 
uzyskała jednak akceptacji MG, o czym Spółka została poinformowana 29 maja 2009 r.36 

[Dowód: akta kontroli str. 326-327] 

Pismem37 z 1 lutego 2010 r. MG zobowiązał Zarząd JSW do opracowania w terminie 
do 30 kwietnia 2010 r. strategii Spółki, uwzględniającej aktualne uwarunkowania 
gospodarcze wynikające z poważnych wahań na rynku węgla, jakie miały miejsce w ciągu 
ostatnich trzech lat. Dokument ten miał zostać przekazany do ARP. Na wniosek Zarządu, 
MG przesunął termin opracowania strategii38 do 30 czerwca 2010 r.  

Dnia 21 czerwca 2010 r. Zarząd przyjął39 dokument pn. „Strategia rozwoju zakładów JSW 
SA w latach 2010-2030" i przedstawił go do zaopiniowania RN. Dnia 22 czerwca 2010 r. RN 
pozytywnie zaopiniowała40 Strategię nr 3, a 30 czerwca 2010 r. została ona przekazana  
do ARP, o czym poinformowano MG. Wskazano przy tym, że JSW jest na etapie 

                                                      
28 Uchwała Zarządu nr 397/VI/2007. 
29 Uchwała RN nr 151.VI/2007.  
30 DGA-I-077-3-AM/09 L.dz. 128. 
31 Uchwała Zarządu nr 214A/I/2009. 
32 Uchwała RN nr 247A/I/2009. 
33 Sygn. DGA-I-4013-1-RD/09 L.dz. 555. 
34 Sygn. RS.0702-09/09. 
35 Zwanych dalej „WZK Victoria”. 
36 Sygn. DGA-I-4013-1-RD/09 L.dz. 787. 
37 Sygn. DGA-l-41100-2-1/10 L.dz. 54/10. 
38 Pismo Ministerstwa Gospodarki z dnia 7 czerwca 2010 r. (sygn.: DGA-l-41100-2/3/10 L.dz. 134/10). 
39 Uchwała Zarządu nr 372A/I/2010. 
40 Uchwała RN nr 76A/11/2010. 
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opracowywania strategii Grupy, która zostanie przedstawiona WZA do zatwierdzenia  
do 30 września 2010 r.  

 [Dowód: akta kontroli str. 500-508] 

W Strategii nr 3 pokreślono realizację przez JSW celów określonych w Strategii nr 1  
i Strategii nr 2 oraz realizację założonych w korekcie Programu rządowego zmian 
organizacyjnych, polegających na włączeniu KWK Budryk SA do JSW oraz zakończeniu 
tworzenia grupy węglowo-koksowej. Zdaniem Zarządu, stworzenie silnej grupy kapitałowej 
miało zapewnić osiągnięcie korzyści rynkowych, finansowych, organizacyjnych  
i zarządczych, a także elastyczność i szybkie dostosowanie się do zmieniających się 
warunków otoczenia. Misją JSW miało być współuczestniczenie Spółki - jako największego 
producenta węgla ortokoksowego (typ 35) w Europie - w kształtowaniu rynku węglowo-
koksowego, a zdefiniowane w przez Spółkę cele strategiczne były zbieżne z celami 
określonymi w Strategii nr 1 i 2. W Strategii nr 3 ujęto również podstawowe wskaźniki 
techniczno-ekonomiczno-finansowe (m.in. wydobycie węgla netto i brutto, zapasy węgla, 
sprzedaż, koszt i cena sprzedaży węgla, zatrudnienie ogółem i wynik finansowy netto  
i brutto) jakie Spółka powinna osiągnąć w latach 2010-2030 oraz projekcje rachunku zysków 
i strat, bilansu, rachunku przepływów pieniężnych i podstawowych wskaźników 
ekonomicznych. 

 [Dowód: akta kontroli str. 166-171] 

MG w piśmie z 21 lipca 2010 r. zwrócił uwagę, że JSW powinna przesłać do Ministerstwa 
Gospodarki i ARP ostateczną wersję strategii, która ma zostać zatwierdzona przez WZA. 
Dnia 21 lipca 2010 r., Zarząd poinformował MG, że dokument taki zostanie przekazany  
do 30 września 2010 r. 

 [Dowód: akta kontroli str. 510-512] 

W ramach przygotowań do procesu wprowadzania akcji Spółki do obrotu giełdowego41, dnia 
19 listopada 2010 r. Zarząd przyjął42 opracowany przez specjalistyczną firmę KPMG 
Advisory Sp. z o.o.43, przy współudziale pracowników GK JSW, dokument pn. „Plan rozwoju 
Grupy Kapitałowej JSW SA na lata 2010-2020". W jego skład wchodziły: „Strategia Rozwoju 
Grupy Kapitałowej JSW SA na lata 2010-2020”, „Model Biznesowy Grupy Kapitałowej JSW 
SA” oraz „Polityka finansowania Grupy Kapitałowej JSW SA”, która przewidywała, że Spółka 
w wyniku IPO zostanie zasilona kwotą 3,5 mld zł. Strategia nr 4 została pozytywnie 
zaopiniowana przez RN44, a następnie – wraz ze stosownym wnioskiem – przesłana do 
WZA, celem zatwierdzenia. MG, który w imieniu Skarbu Państwa pełnił wobec Spółki 
obowiązki właścicielskie, nie odniósł się jednak do przesłanego przez Zarząd dokumentu 
oraz złożonego w jego sprawie wniosku.  

[Dowód: akta kontroli str. 172-181, 327, 514-515] 

W protokole z posiedzenia Zarządu z dnia 29 marca 2011 r. zapisano, że Zarząd wyraził 
zgodę na zlecenie firmie KPMG dostosowania Strategii nr 4 do uwag, jakie Spółka 
otrzymała z Ministerstwa Skarbu Państwa45. W kwietniu 2011 r. firma KPMG opracowała 
przy współudziale pracowników JSW oraz innych firm specjalistycznych46 poprawioną 
wersję „Strategii funkcjonowania Grupy Kapitałowej JSW SA na lata 2010-2020". Również 
Strategia nr 5 została pozytywnie zaopiniowana47 przez RN i wraz z wnioskiem Zarządu 
przesłana do MG (WZA) celem zatwierdzenia. I w tym przypadku, JSW nie otrzymała 
odpowiedzi na złożony wniosek. 

Elementem Strategii nr 5 były: „Plan rozwoju GK JSW SA na lata 2010-2020”, który zawierał 
m.in. takie elementy jak „Model Biznesowy GK JSW SA” i „Polityka finansowania GK JSW”, 

                                                      
41 Zwanego dalej „IPO” (ang.: Initial Public Offering). 
42 Uchwała Zarządu nr 347A/II/10. 
43 Zwana dalej „KPMG”. Nad dokumentem współpracowały także inne specjalistyczne firmy takie jak: KPMG Tax M. Michna 
sp. k. (sporządzenie opinii podatkowej), White & Case (ekspertyzy i opinie prawne), Fundacja dla AGH (analiza rynków węgla 
koksowego, technologii i potrzeb inwestycyjnych oraz doradztwo techniczne) oraz McCloskey International Ltd. 
(długoterminowe prognozy cen węgla koksowego, energetycznego oraz koksu oraz analizę rynków). 
44 Uchwała RN nr 98A/II/2010 z dnia 19 listopada 2010 r. 
45 Zgodnie z informacją Dyrektora Biura GK JSW, Spółka nie posiadała dokumentów dotyczących zmian w Strategiach nr 4 i 5, 
pochodzących od Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Skarbu Państwa. 
46 KPMG Tax M. Michna sp.k. (sporządzenie opinii podatkowej), White & Case (ekspertyzy i opinie prawne), Fundacja dla AGH 
(analiza rynków węgla koksowego, technologii i potrzeb inwestycyjnych oraz doradztwo techniczne). 
47 Uchwała RN nr 148/VII/2011 z 13 kwietnia 2011 r. 
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a celem nadrzędnym opracowania było „zwiększenie wartości GK JSW”. Misja, wizja, 
nadrzędny cel strategiczny GK JSW oraz cele strategiczne i działania przewidziane  
do realizacji nadrzędnego celu strategicznego były identyczne jak w Strategii nr 4.  
W dokumencie tym nie zawarto jednak zapisu, że w wyniku IPO Spółka zostanie zasilona 
dodatkowymi środkami, mimo że stwierdzono w nim, że emisja akcji na giełdzie jest coraz 
częściej spotykaną formą pozyskania kapitału, co prowadzi do podniesienia kapitałów 
własnych spółki, wpływa na jej zdolność kredytową oraz znaczący wzrost poziomu zaufania 
do niej. 

[Dowód: akta kontroli str. 182, 185-188, 312-323, 327-328, 695-696] 

W oparciu o założenia zawarte w Prospekcie Emisyjnym JSW, dnia 29 maja 2012 r. Zarząd 
podjął decyzję o rozpoczęciu prac nad aktualizacją strategii funkcjonowania GK JSW na lata 
2012-2030. Opracowano dokument pod nazwą „Mapa drogowa GK JSW SA”, który 
przedstawiono RN w celu dyskusji o nad kierunkami rozwoju Spółki. Do współpracy -  
w ramach usług doradczych - wybrano firmę KPMG, lecz sporządzone przez nią w latach 
2012-2013 opracowania nie zostały zaakceptowane przez Zarząd. 

 [Dowód: akta kontroli str. 328-329, 518-525] 

Dnia 2 października 2013 r. Prezes Zarządu powołał48 pięcioosobowy zespół, który  
w terminie do 10 grudnia 2013 r. opracować miał „Strategię Grupy Kapitałowej JSW SA na 
lata 2013-2030”. Jak w niej zapisano, jej powstanie wymuszone było dynamicznie 
zmieniającym się otoczeniem, sytuacją rynkową oraz zmianami i rozwojem struktury 
kapitałowej GK JSW w 2013 r. Przewodniczącym zespołu został Dyrektor Biura Controlingu. 
Jednocześnie zobowiązano dyrektorów biur oraz dyrektorów zakładów JSW do współpracy 
z Zespołem Projektowym. Dokument ten powstał w zakładanym terminie, a załącznikami  
do niego były „Mapa strategii GK JSW” i „Streszczenie Menadżerskie Strategii Grupy 
Kapitałowej JSW na lata 2014-2030”. Dokumenty te zostały przyjęte przez Zarząd 18 marca 
2014 r.49 i miały zostać przedstawione RN do zatwierdzenia. Nie doszło jednak do tego,  
ze względu na dezaktualizację przyjętych w strategii założeń.  

 [Dowód: akta kontroli str. 329-331, 526-527] 

Od kwietnia 2014 r. rozpoczęto jednak prace nad poprawioną wersją „Strategii Grupy 
Kapitałowej JSW na lata 2014-2030”, która została przyjęta50 przez Zarząd dnia 3 czerwca 
2014 r. i zgodnie ze Statutem, a następnie przekazania RN do zatwierdzenia.  

W Strategii nr 7, tożsamej prawie co do treści ze Strategią nr 6, uwzględniono wpływ 
zakupu kopalni KWK K-Sz oraz zmiany podstawowych wskaźników techniczno-
ekonomicznych na sytuację Spółki. RN nie podjęła jednak uchwały ws. zatwierdzenia tej 
strategii, a podczas dyskusji nad jej treścią51 zwracano uwagę na spowodowaną kryzysem 
zmienność sytuacji na rynku, a co za tym idzie, niepewność przyjętych założeń. W efekcie, 
na wniosek Prezesa Zarządu i Przewodniczącego RN podjęto decyzję o kontynowaniu prac 
nad strategią Spółki. Strategia nr 7 była ostatnim dokumentem o charakterze strategicznym 
zatwierdzonym przez Zarząd.  

 [Dowód: akta kontroli str. 195-209, 891] 

Zarządzeniem nr 12A/111/2015 Prezesa Zarządu z 29 maja 2015 r., pod przewodnictwem 
Dyrektora BRS, powołany został Zespół Projektowy ds. opracowania strategii GK JSW  
na lata 2015-2021. Dalsze prace nad strategią GK JSW zostały jednak zawieszone. Prezes 
Zarządu wyjaśnił, że kontynuowanie prac nad strategią będzie możliwe po wdrożeniu 
ostatecznej wersji Programu restrukturyzacji GK JSW.  

 [Dowód: akta kontroli str.330-331] 

1.3 Sytuacja JSW w latach 2001-2006 

Sytuację techniczno-ekonomiczną Spółki w latach 2001-2006 zaprezentowano w Strategii 
nr 1 poprzez prezentację w poszczególnych latach następujących wskaźników: 

� produkcję węgla (w tonach/dobę i tysiącach ton w poszczególnych latach), 

                                                      
48 Zarządzenie Prezesa Zarządu nr 9/VIII/2013 
49 Uchwała Zarządu nr 174A/III/2014 
50 Uchwała Zarządu nr 299A/II1/2014 
51 Protokół z posiedzenia RN w dniu 17 czerwca 2014 r. 
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� zatrudnienie wg stanów na 31 grudnia, 

� wydajność w skali roku na jednego zatrudnionego (t/os./rok), 

� roczną sprzedaż węgla (tys. ton), 

� średnią cenę zbytu węgla (zł/tonę), 

� koszt sprzedanego węgla (zł/tonę), 

� wynik na sprzedaży węgla (w zł/tonę i w tys. zł), 

� wynik finansowy netto (w tys. zł).  

Wynik finansowy prezentowany w tej strategii był zgodny z danymi ujętymi  
w sprawozdaniach finansowych Spółki za lata 2001-2006.  

Na podstawie powyższych danych, bazy zasobowej oraz żywotności kopalń JSW i KWK 
Budryk, sporządzono analizę pozycji rynkowej Spółki. Stwierdzono w niej, że w latach  
2001-2006 przeprowadzono restrukturyzację przedsiębiorstwa we wszystkich obszarach 
działalności, a zatrudnienie spadło o 7%. Wskazano też m.in., że w 2004 r. nastąpiło 
gwałtowne ożywienie na światowym rynku koksowo-hutniczym i cena węgla 
produkowanego przez JSW była o ponad 80-100% wyższa w porównaniu do lat 2001-2003. 
Spowodowało to osiągnięcie w 2004 r. zysku ze sprzedaży węgla w wysokości 
1.939 mln zł52, a ze względu na spadek cen węgla koksowego w latach 2005 i 2006 wynik 
ten zmniejszył się odpowiednio do 799.757 tys. zł i 286.928 tys. zł. Wskazywano jednak  
na umacnianie się cen węgla metalurgicznego i pozytywne prognozy analityków, co do 
dalszego ich wzrostu. Osiąganie dodatnich wyników finansowych było głównym powodem 
odzyskania przez Spółkę płynności finansowej i terminowej realizacji zobowiązań 
(publicznoprawnych oraz wobec kontrahentów i pracowników), bez konieczności 
korzystania z kredytów. 

[Dowód: akta kontroli str. 16-17]  

1.4 Zasoby i żywotność kopalń 

W Strategii nr 1 przedstawiono wielkość zasobów kopalń wchodzących w skład JSW oraz 
KWK Budryk, które określone zostały na podstawie operatów ewidencyjnych na dzień  
31 grudnia 2006 r. Porównanie wielkości zasobów przemysłowych i operatywnych kopalń 
JSW wg stanu na 31 grudnia 2006 i 2015 r. przedstawiono w tabeli poniżej: 

Lp. Kopalnia 
Zasoby wg Strategii nr 1 Zasoby na 31.12.2015 

przemysłowe operatywne przemysłowe operatywne 

    w tys. t w tys. t w tys. t w tys. t 

1 KWK Pniówek 150 302 94 806 287 295 190 960 

2 Kop. Zespolona B-Z-J 233 333 148 580 404 110 226 352 

2.1 Ruch Zofiówka 120 885 82 494 302 962 175 664 

2.2 Ruch Borynia 57 125 35 864 52 888 31 862 

2.3 Ruch Jas-Mos 55 323 30 222 48 260 18 826 

3 KWK Budryk x x 413 505 223 548 

4 KWK Krupiński 39 164 24 447 239 459 141 475 

5 KWK K-Sz x x 600 149 334 418 

  JSW razem 422 799 267 833 1 944 518 1 116 753 

[Dowód: akta kontroli str. 17-18, 944, 1947, 1948-2145]  

Na podstawie zasobów oraz prognozowanego wydobycia w Strategii nr 1 określono 
następującą żywotność poszczególnych kopalń: 

1. 9 lat dla KWK Krupiński, z możliwością jej wydłużenia w przypadku udostępnienia 
zasobów węgla w nierozpoznanej partii „Zgoń" i partii „B" złoża;  

2. 14 lat dla KWK Borynia, z możliwością jej wydłużenia w przypadku udostępnienia 
zasobów węgla zlokalizowanych poniżej aktualnej głębokości dokumentowania  
1004 m oraz w sąsiedztwie złóż: „Żory" i „Warszowice"; 

3. 14 lat dla KWK Jas-Mos;  

                                                      
52 W latach 2001-2003 kształtował się w przedziale 15-102 mln zł. 
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4. 29 lat dla KWK Pniówek lub 66 lat po uwzględnieniu rozbudowy kopalni o pole 
„Pawłowice 1”; 

5. 34 lata dla KWK Zofiówka lub 82 lata po rozbudowie kopalni o pole „Bzie-Dębina-
Zachód”;  

6. 70 lat dla KWK Budryk.  

Stwierdzono również, że decyzja o eksploatacji nowych zasobów węgla będzie uzależniona 
od poprawy osiąganych przez kopalnię wyników ekonomicznych. Przedstawiając 
zróżnicowany poziom średniego dobowego wydobycia węgla w Spółce w poszczególnych 
latach (od 51.000 t/d do 54.000 t/d) wskazano, że było ono zdeterminowane 
występowaniem – nie przewidzianych na etapie robót związanych z udostępnianiem  
i przygotowaniem wyrobisk - zaburzeń geologicznych i zagrożeń naturalnych  
w poszczególnych parcelach eksploatowanych ścian. Podkreślono również, negatywny 
wpływ postępującego ubytku zasobów na kształtowanie się zdolności wydobywczych 
poszczególnych kopalń, który wymusza sięganie do parcel odosobnionych, o nieregularnych 
kształtach oraz do pokładów o niskiej miąższości. 

W Strategiach nr 2 i nr 3 przewidziano połączenie KWK Borynia, KWK Jas-Mos i KWK 
Zofiówka w tzw. Kopalnię Zespoloną B-Z-J, a w Strategii nr 3 wydłużono żywotność  
KWK Krupiński do 2030 r.  

Szczegółowe informacje nt. prognozowanej w poszczególnych strategiach żywotności 
kopalń JSW przedstawiono w tabeli poniżej, przy czym wartości w nawiasach dotyczą 
żywotności po zrealizowaniu dodatkowych inwestycji przewidzianych w strategii. W ostatnim 
wierszu tabeli przedstawiono żywotność kopalń JSW obliczoną na podstawie 
udokumentowanych zasobów operatywnych jakie znajdują się w obszarze górniczym 
kopalni. 

Żywotność kopalń JSW wg przyjętych Strategii JSW 

       
[w latach] 

KWK 
Data 

opracowania 
Pniówek Jas-Mos Borynia Zofiówka Krupiński Budryk K-Sz 

Strategia nr 1 11'2007 29 (66) 14 14 34 9 70 x 

Strategia nr 2 04'2009 27 (66) 12 17 34 (88) 7 69 x 

Strategia nr 3* 06'2010 42 13 33 42 21 68 x 

Strategia nr 4** 11'2010 16 (42) 13 16 (33) 12 (42) 10 (21) 25 (43) x 

Strategia nr 5 03'2011 nie podano żywotności kopalń x 

Strategia nr 6*** 03'2014 12 9 12 8 7 21 x 

Strategia nr 7*** 06'2014 11 8 11 7 6 20 x 

Wg inform. kopalń na 31.12.2015 59 6 15 35 60 61 63 

* - Żywotność kopalń, przy założeniu realizacji inwestycji zaplanowanych w Strategii nr 3. 
** - Żywotność bez i po realizacji inwestycji założonych w Strategii nr 4. 
*** - Żywotność kopalń, przy założeniu braku dodatkowych inwestycji oraz do roku 2030. 

 [Dowód: akta kontroli str. 17-18, 944, 1947, 1948-2145]  

1.5 Zatrudnienie w JSW 

W Strategii nr 1 przedstawiono strukturę zatrudnienia w Spółce w latach 2001-2006  
z podziałem na zatrudnienie ogółem, pracowników pod ziemią, na powierzchni  
i w zakładach przeróbczych, wraz określeniem spadku zatrudnienia liczonego do roku 
poprzedniego. Przedstawiała się ona następująco: 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Zatrudnienie ogółem 20 796 20 091 19 565 19 364 19 399 19 282 

w tym:    pod ziemią  15 836 15 339 15 041 15 034 15 172 15 202 

              na powierzchni   4 960   4 752   4 524   4 330   4 227   4 080 

w tym:      w ZPMW53      812      811      733      652     615      629 

                                                      
53 Zakład Przeróbki Mechanicznej Węgla. 
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 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Zmiana zatrudnienia ogółem  
w stosunku do roku poprzedniego. 

  -1 329    -705    -526    -201     +35    -117 

W okresie od 31 grudnia 2001 do 31 grudnia 2006 roku zatrudnienie w JSW zmniejszyło się  
z 20.796 osób do 19.282 osób tj. o 1.514 osób (7%). Spadek zatrudnienia wynikał przede 
wszystkim z odejść pracowników na urlopy górnicze w ramach Górniczego Pakietu 
Socjalnego54 oraz na renty lub emerytury. Zmieniła się także struktura zatrudnienia, na 
rzecz wzrostu pracowników dołowych z 76,3% do 78,5% ogółu zatrudnionych. Średnie 
zatrudnienie na powierzchni w 2006 r. było o 913 osób niższe niż w 2001 r., z czego  
w zakładach przeróbczych o 382 osoby, natomiast w grupie pracowników administracyjno-
ekonomicznych o 109 osób.  

Strukturę zatrudnienia pracowników w pod ziemią oraz na powierzchni z określeniem 
zmiany liczby zatrudnionych w stosunku do roku poprzedniego, a także do wydobycia 
zawierały Strategie nr 1, nr 2 i nr 3. W Strategii nr 4 i nr 5 przedstawiono jedynie strukturę 
zatrudnienia ogółem dla poszczególnych kopalń JSW na koniec 2009 r. oraz średnie 
zatrudnienie w Spółce w latach 2003-2009. W Strategiach nr 6 i nr 7 nie przedstawiono 
przewidywanej struktury zatrudnienia w JSW. 

[Dowód: akta kontroli str. 22, 944]  

1.6 Analiza SWOT 
Opracowane Strategie nr 1 do 5 nie zawierały analizy SWOT. W ich treści można jednak 
odnaleźć elementy analizy, takie jak szanse i mocne strony JSW oraz w mniejszym stopniu, 
słabe strony i zagrożenia dla prowadzonej przez nią działalności.  

Podkreślono mocną pozycję Spółki, jako producenta wysokiej jakości węgla koksowego 
typu 35, szczególnie w aspektach występującego do 2006 r. niedoboru światowej produkcji 
węgla do celów metalurgicznych.  

Ze słabych stron zwrócono uwagę na kurczące się zasoby węgla, szczególnie w KWK 
Krupiński, KWK Borynia i KWK Jas-Mos oraz zagrożenia55 opisane w dalszej części 
wystąpienia. 

Dopiero w niezaopiniowanych przez RN Strategiach nr 6 i nr 7 zamieszczono analizy 
SWOT, w których wymienione zostały mocne i słabe strony Spółki oraz szanse i zagrożenia 
dla jej działalności. Częściowo pokrywały się one z zapisami analizy strategicznej 
zamieszczonej w Programie rządowym (np. jako mocną stronę wskazano posiadanie 
dostępnej bazy surowcowej), jednak analiza GK JSW dotyczyła głównie pozycji Spółki na 
rynku węgla koksowego, koksu, stali, energetyki i działalności wspierającej.  

Mocnymi stronami Spółki, oprócz wspomnianych wyżej dostępnych zasobów węgla i pozycji 
Spółki na rynku węgla koksowego, było posiadanie sieci logistycznej zapewniającej zbyt 
produkowanych surowców. Słabymi stronami był występujący czasowo brak stabilności - 
pod względem jakościowym i ilościowym56 - wydobywanego węgla oraz ograniczenie 
podstawowego rynku do regionu europejskiego.  

Jako szanse dla Spółki wskazano m.in.: zintensyfikowanie inwestycji, wyższe ceny węgli 
koksowych na świecie i położenie Spółki w stosunku do innych dostawców na rynku. 
Zagrożeniami były m.in. geologiczne aspekty wydobycia węgli koksowych, duży wolumen 
importu węgli koksowych do Europy i nadpodaż węgli koksowych na globalnym rynku.  

Na rynku koksu mocnymi stronami Spółki były m.in. szeroki sortyment oferowanego koksu, 
długoterminowe kontrakty, szeroka wiedza rynkowa i maksymalizacja wykorzystania 
produktów węglopochodnych. Jej słabymi stronami była natomiast m.in. większa podatność 

                                                      
54 Pakiet ten stworzony został w ramach realizacji ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla 
kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej (Dz. U. z 1998 r., Nr 162 poz. 1112). Jednocześnie 
pracownicy JSW nie wykazali zainteresowania instrumentami osłonowymi i aktywizująco-adaptacyjnymi wprowadzonymi 
ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006 (Dz. U. Nr 210,  
poz. 2037 ze zm.).  
55 Określone także jako czynniki ryzyka. 
56 Co wynikało z wysokiego ryzyka wystąpienia zdarzeń istotnie wpływających na wielkość wydobycia i jakość węgla, takich jak 
uwarunkowania geologiczno-górnicze lub spory zbiorowe. 
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koksowni niezintegrowanych (tj. nie powiązanych z konkretnymi producentami stali) na 
zmiany rynkowe i brak składów koksu, pełniących rolę bufora w cyklach koniunktury.  

Wśród szans wymieniono: zaawansowanie wiekowe europejskich koksowni oraz 
pogłębianie wiedzy handlowej odnośnie nieznanych dotąd rynków, a wśród zagrożeń: coraz 
krótsze cykle koniunkturalne i związane z nimi wyższe amplitudy wahań cenowych, a także 
osłabienie rynku stali i nadpodaż koksu. 

Jako mocną stronę Spółki wymieniono dominację w produkcji stali procesu 
wielkopiecowego, w którym stosowany jest produkowany przez JSW węgiel koksowy,  
a wśród słabych stron: duży wpływ na rynek globalny Chin i wahań na ich rynku 
wewnętrznym, nadwyżkę mocy produkcyjnych wytwórców stali w Europie oraz trudną 
sytuację finansową hutnictwa. 

Jako szanse wskazano: optymistyczne prognozy popytu na stal, nowe projekty inwestycyjne 
w przemyśle stalowym krajów rozwijających i związane z tym zwiększenie zdolności 
produkcyjnych. Jako zagrożenia natomiast: spowolnienie gospodarek europejskich, brak 
stabilności popytu na stal i utrzymującą się nadwyżkę mocy produkcyjnych w Europie. 

Na rynku energetyki mocnymi stronami Spółki był stabilny dostęp do bazy surowców, 
doświadczenie i wiedza sektorowa, słabymi stronami natomiast znaczące potrzeby 
kapitałowe i rosnące koszty dostosowania się do wymogów związanych z ochroną 
środowiska. Wśród szans wymieniono: zagospodarowanie produktów ubocznych wydobycia 
(metan) oraz korzystne cenowo zabezpieczenie potrzeb energetycznych GK JSW.  
Do zagrożeń zaliczono: presję na spadek cen energii, niestabilne otoczenie prawne sektora  
i politykę klimatyczną Unii Europejskiej. 

W zakresie działalności wspierającej, jako mocną stronę wskazano głęboką specjalizację 
oraz komplementarność z działalnością główną, natomiast jako słabą stronę - brak pełnej 
integracji w ramach GK JSW oraz wysokie koszty prowadzonej działalności. 

Do szans zaliczono uzyskanie efektów synergii poprzez dalszą integrację GK JSW, a do 
zagrożeń - silną konkurencję i ograniczoną dywersyfikację odbiorców. 

 [Dowód: akta kontroli str. 193-198, 200-201, 933-934]  

1.7 Spójność strategii JSW z Programem rządowym 

We wszystkich strategiach JSW ujęto zmiany organizacyjne zalecane Programem 
rządowym, tj. włączenie KWK Budryk SA w struktury JSW, dokończenie tworzenia grupy 
węglowo-kokosowej na bazie JSW, a także przeprowadzenie procesu prywatyzacji poprzez 
GPW. 

Strategie nr 1 do 3 zawierały wszystkie elementy zalecone w punkcie 5.13 Programu 
rządowego, tj.:  

� analizę stanu aktualnego Spółki od 2001 r, 

� analizę strategiczną i cele strategiczne JSW, 

� strategię produkcyjną, w tym przewidywane zmiany w poziomie zdolności 
produkcyjnych, 

� strategię marketingową, uwzględniającą przewidywane zmiany w wielkości  
i strukturze sprzedaży węgla, 

� strategię zasobów ludzkich, w tym przewidywane zmiany w poziomie i strukturze 
zatrudnienia, polityka zatrudnienia, 

� strategię inwestycyjną, w której określono przewidywany zakres rzeczowy  
i finansowy inwestycji, ich efektywność i źródła finansowania, 

� strategię ochrony środowiska, obejmującą niezbędnych zakres zmian mających na 
celu zmniejszenie negatywnego oddziaływania produkcji górniczej na środowisko, 

� strategię innowacyjności, w tym zmiany w systemie zarządzania, preferowane 
kierunki i zakres finansowania prac badawczo-rozwojowych, 

� strategię gospodarowania produktami ubocznymi i odpadami, 

� strategię restrukturyzacji i zarządzania majątkiem pozaprodukcyjnym, w tym akcjami 
i udziałami w innych podmiotach gospodarczych, 
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� prognozę podstawowych wskaźników technicznych i ekonomiczno-finansowych 
Spółki i poszczególnych kopalń do roku 2015.  

Ponadto, ujęto w nich cele strategiczne grupy węglowo-koksowej oraz część poświęconą 
bezpieczeństwu i higienie pracy w kopalniach JSW.  

Przedstawiając podstawowe wskaźniki techniczno-ekonomiczne Spółki za lata 2001-2006 
oceniono, że jej sytuacja ulega stałej poprawie, na co wpływ miała przeprowadzona 
restrukturyzacji przedsiębiorstwa we wszystkich obszarach działalności.  

Przy opracowywaniu Strategii nr 1, 2 i 3 uwzględniono zapisy i podstawowe cele 
strategiczne sektora prezentowane w Programie rządowym.  

Strategie nr 4 do 7 dotyczyły całej GK JSW i nie zawierały elementów określonych  
w Programie rządowym, w tym m.in. strategii funkcjonalnych. Ich struktura ograniczała się 
do określenia misji, celów strategicznych, strategii działalności oraz inwestycyjnej GK JSW.  
W Strategii nr 4 i nr 5, strategia działalności głównej została podzielona na obszary: 
wydobycia, koksowniczy i sprzedaży, a strategia działalności wspierającej na obszary: 
energetyczny, transportu, remontowy i laboratoryjny.  

Strategia nr 4 zawierała 78 tabel obejmujących dane dotyczące podmiotów wchodzących  
w skład GK JSW, a także prognozę popytu na stal, węgiel koksowy i koks (wszystkie 
wskazywały na tendencje wzrastające) na lata 2010-2020. Na podstawie struktury kosztów 
operacyjnych w podmiotach GK JSW sporządzono analizę rentowności grupy oraz 
harmonogram realizacji nakładów inwestycyjnych i zdolności JSW do zaciągania 
zobowiązań.  

Strategia nr 5 nie zawierała prezentacji wskaźników ekonomicznych Spółki, a jej treść była 
tożsama ze Strategią nr 4. Oprócz misji, wizji celów strategicznych opisano w nich ogólne 
założenia strategiczne w zakresie działalności głównej i wspierającej, ogólne wytyczne 
umożliwiające uzyskanie przez GK JSW przewagi konkurencyjnej oraz ogólne założenia 
strategii inwestycyjnej GK JSW. Elementami Strategii nr 5 był „Plan rozwoju GK JSW SA  
na lata 2010-2020”57, „Model biznesowy GK JSW”58 i „Strategia finansowania GK JSW”59.  

Strategie nr 6 i nr 7 zawierały określenie misji, wizji, celów strategicznych GK JSW oraz 
opisy kluczowych obszarów jej działalności określonych w modelu biznesowym GK JSW60, 
a także program poprawy efektywności GK JSW, analizę ryzyka związanego z realizacją 
Strategii i zasady monitoringu ich realizacji. Strategie te miały podobną treść, lecz różniły się 
wskaźnikami ekonomicznymi, po włączeniu KWK K-Sz w struktury JSW. Ponadto,  
strategie te - w przeciwieństwie do Strategii nr 1 do 5 - zawierały założenia do monitoringu 
ich realizacji oraz wskazywały jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację 
wyznaczonych celów. 

 [Dowód: akta kontroli str. 7-181, 189-201, 934-935, 944]  

1.8 Prezentacja kosztów działalności i ich prognozy 

Wszystkie strategie JSW obejmowały zapisy odnoszące się do poziomu kosztów 
działalności produkcyjnej, wskazujące na potrzebę ich optymalizacji do poziomu 
umożliwiającego osiąganie zysku z całokształtu działalności, przy zapewnieniu właściwych 
warunków bezpiecznej pracy i utrzymaniu zdolności produkcyjnych gwarantujących pełne 
zaspokojenie potrzeb odbiorców węgla.  

W Strategiach nr 1 do 3 zamieszczono prognozy kosztów produkcji węgla, wskazując 
jednocześnie na możliwości ich ograniczania. Przykładowo, w Strategii nr 1 podkreślono ich 
wzrost wynikający z pogarszających się warunków geologiczno-górniczych związanych 
m.in. ze wzrostem głębokości eksploatacji i związanymi z zagrożeniami naturalnymi coraz 
wyższymi kosztami profilaktyki tych zagrożeń naturalnych (metan, pożary, wysokie 

                                                      
57 Obejmujący ogólną charakterystykę podmiotów wchodzących w skład GK JSW, analizę rynku stalowego, koksu, węgla 
koksowego i węgla energetycznego oraz ogólne wytyczne strategii rozwoju GK JSW. 
58 Zawierający ogólne założenia oferty GK JSW, jej struktury modelu operacyjnego i organizacyjnego, w którym w sposób 
ogólny opisano i przedstawiono w sposób graficzny model powiązań obszarów działalności GK JSW, z podkreśleniem JSW 
jako podmiotu dominującego. 
59 W której opisano ogólne założenia strony finansowej realizacji celów zdefiniowanych w strategii. 
60 Stanowiący opis i schemat struktury organizacyjnej obszarów działalności GK JSW, z podkreśleniem JSW jako podmiotu 
dominującego. 
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temperatury), a także na wzrost w latach 2008-2015 o 9,5% kosztów osobowych61 i wzrost  
o 25,2% kosztów amortyzacji62.  

Spadek kosztów przewidywano w pozycjach: zużycie materiałów (-9,2%63), koszty usług 
obcych (-14,6%64) oraz podatki i opłaty65.  

W części tabelarycznej Strategii nr 1 przedstawiono koszty produkcji węgla w układzie 
rodzajowym oraz koszty sprzedanego węgla w rozbiciu na poszczególne kopalnie JSW  
i KWK Budryk na rok 2006 (rzeczywiste) oraz na lata 2007-2015 (prognozowane).  
W Strategiach nr 4 do nr 7 nie odnoszono się szczegółowo do poziomu różnego rodzaju 
kosztów w poszczególnych latach, lecz w sposób ogólny zapisano potrzebę opracowania  
i realizacji programów oszczędnościowych, zarówno dla całej GK JSW, jak i dla segmentów 
prowadzonej przez nią działalności i poszczególnych zakładów grupy. 

[Dowód: akta kontroli str. 85-87, 936, 944]  

1.9 Cele strategiczne i szczegółowe 

We wszystkich omawianych strategiach przewidziano działania mające na celu 
doprowadzenie do realizacji misji, celów nadrzędnych i ujętych w nich celów strategicznych, 
jednakże większość z nich określono w sposób ogólny, bez określenia mierników ich 
realizacji, szacowania ryzyka i skutków związanych z nieosiąganiem założonych efektów.  

W Strategii nr 1 określono misję (cel nadrzędny)66 oraz siedem celów strategicznych, dla 
których przewidziano działania dla ich osiągnięcia. Ponadto, dla każdego z celów 
strategicznych określono działania, bądź kierunki działań służące jego realizacji. I tak:  

Cel nr 1: - Utrzymanie wiodącej pozycji na rynku węgla koksowego w Polsce  
i w Europie - miał zostać osiągnięty poprzez utrzymanie zdywersyfikowanego portfela 
kontrahentów, z którymi Spółka związana będzie długoterminowymi umowami 
gwarantującymi stabilność przychodów.  

Cel nr 2: Utrzymanie – poprzez racjonalną gospodarkę zasobami oraz zagospodarowanie 
nowych złóż – zdolności wydobywczych, zapewniających pokrycie zapotrzebowania na 
węgiel koksowy, szczególnie ze strony krajowego sektora koksowniczego - planowano 
osiągnąć poprzez realizację programu inwestycyjnego obejmującego udostępnienie nowych 
zasobów węgla, w tym na większych głębokościach. W Strategii nr 1 określono 
prognozowane nakłady i czas realizacji inwestycji.  

Cel nr 3: Utrzymanie wysokiego poziomu rentowności i płynności finansowej, 
gwarantujących stabilny rozwój Spółki i wysoką pozycje na rynku zamierzano osiągnąć 
poprzez realizację m.in. następujących działań: 

1. redukcję kosztów produkcji węgla; 

2. prowadzenie polityki zatrudnieniowej w sposób zapewniający bezpieczną realizację 
określonych zadań produkcyjnych z równoczesną świadomością konieczności 
stabilizowania kosztów pracy, co wiąże się z wymaganiami w zakresie utrzymania 
wysokiej wydajności pracy; 

3. prowadzenie efektywnego procesu wydobywczego przy zachowaniu zasad 
racjonalnej gospodarki zasobami węgla; 

4. wybór najbardziej efektywnych segmentów rynku krajowego i zagranicznego dla 
Spółki; 

5. utrzymanie wysokiej jakości węgla i dostosowanie do potrzeb odbiorców węgla; 

6. realizowanie uzasadnionych ekonomicznie przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie 
bieżących zakupów gotowych dóbr, jak również związanych z planowanym 

                                                      
61 Będącego konsekwencją założonego na 2008 r. wzrostu o 6% wynagrodzeń i o 2,5% w latach 2009-2015, pomimo 
zakładanego systematycznego spadku średniego zatrudnienia. 
62 Wynikającego ze zwiększenia ilości środków trwałych na skutek realizacji planowanych przez Spółkę inwestycji. 
63 W wyniku zmniejszenia zakresu robót przygotowawczych. 
64 Ze względu na zwiększenie wykonawstwa własnego. 
65 Głównie z powodu wykorzystania od 2011 r. własnego zbiornika na składowisko odpadów poprodukcyjnych. 
66 Tj. osiągnięcie trwałej równowagi ekonomicznej poprzez wydobywanie i sprzedaż węgla o parametrach odpowiadających 
wymaganiom i oczekiwaniom klienta, oraz umacnianie pozycji Spółki jako liczącego się na rynku producenta wysokiej jakości 
węgla. 
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udostępnieniem i zagospodarowaniem nowych złóż oraz technicznym łączeniem 
niektórych kopalń; 

7. zminimalizowanie oddziaływania na środowisko naturalne.  

Dla części tych działań określone zostały wskaźniki służące ocenie ich realizacji oraz ramy 
czasowe ich osiągnięcia. 

Cel nr 4: Zapewnienie realizacji polityki i celów Zintegrowanego Systemu Zarządzania - 
zamierzano osiągnąć m.in. poprzez utrzymanie i doskonalenie skuteczności 
certyfikowanego Zintegrowanego Systemu Zarządzania, co miało wpłynąć na poprawę 
działalności Spółki.  

Cel nr 5: Włączenie Spółki KWK „Budryk” S.A. w struktury JSW SA - zamierzano osiągnąć 
poprzez zakończenie procedury formalnoprawnej połączenia spółek oraz uzyskanie 
pozytywnej opinii biegłego rewidenta sądowego w zakresie poprawności i rzetelności tego 
połączenia.  

Cel nr 6: Dokończenie tworzenia Grupy Węglowo-Koksowej na bazie JSW SA - planowano 
osiągnąć poprzez wniesienie przez Skarb Państwa do JSW aportu w postaci 
większościowych pakietów akcji Kombinatu Koksochemicznego „Zabrze” SA, WZK „Victoria” 
oraz udziałów (9,7%) Kombinatu Koksowniczego „Przyjaźń” Sp. z o.o.67.  

Cel nr 7: Prywatyzacja Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. - miał być osiągnięty poprzez 
GPW, w celu pozyskania kapitału na rozwój i modernizację Spółki. Prywatyzacja miała być 
poprzedzona porozumieniem ze stroną społeczną, przy założeniu, że Skarb Państwa 
zachowa większościowy pakiet akcji.  

Dla części z celów Spółki wyznaczono wskaźniki ich realizacji opisane w pkt. 2 niniejszego 
wystąpienia, w tym: wielkość wydobycia węgla kamiennego (tys. ton), wielkość sprzedaży 
węgla (tys. ton), koszty produkcji węgla (mln zł), koszt jednostkowy (zł/t) jednostkowy wynik 
na bieżącej produkcji (zł/tew), wartość zobowiązań (mln zł), wartość należności (mln zł), 
procentowy udział zatrudnionych pod ziemią i zatrudnionych ogółem (%), zmiana stanu 
zatrudnienia na powierzchni (osoby) i zmiana stanu zatrudnienia w stosunku do roku 
poprzedniego (osoby), wielkość wykorzystania ujętego metanu do produkcji energii 
elektrycznej i cieplnej (%) i stopień wykorzystania skały płonnej (%). 

Strategia nr 2 i nr 3 była aktualizacją Strategii nr 1, a zapisany w nich cel nadrzędny oraz 
cele strategiczne pozostały niezmienione. Zmianie uległy natomiast wskaźniki będące 
pochodną odnotowanego w 2009 r. spadku cen węgla.  

W Strategii nr 4 i nr 5 stwierdzono, że misją Spółki jest „dostarczanie klientom najwyższej 
jakości produktów w zakresie węgla koksowego i koksu w sposób zapewniający wzrost 
wartości GK JSW”. Wizją Grupy miało być umocnienie pozycji wiodącego producenta węgla 
koksowego, natomiast nadrzędnym celem strategicznym maksymalizacja wartości dla 
akcjonariuszy w długim okresie, poprzez optymalne wykorzystanie istniejącego potencjału 
oraz realizację projektów rozwojowych.  

Cele strategiczne obejmowały: 

1. umocnienie zdolności produkcyjnej; 

2. utrzymanie i zwiększenie zdolności produkcyjnej koksowni; 

3. maksymalizację rentowności działalności w długim czasie; 

4. budowanie wizerunku wiarygodnego partnera biznesowego oraz zwiększanie 
odpowiedzialności społecznej GK JSW; 

5. rozwój kapitału ludzkiego; 

6. dbałość o środowisko naturalne.  

Wśród działań mających doprowadzić do realizacji nadrzędnego celu strategicznego Grupy 
wymieniono: 

� zawarcie kontraktów długoterminowych sprzedaży węgla koksowego i koksu, 

� opracowanie i wdrażanie planów oszczędnościowych i elastyczności kosztowej, 

� poszukiwanie nowych rynków zbytu, w tym dla zwiększonych mocy produkcyjnych, 
                                                      
67 Zwany dalej: „KK Przyjaźń”.  
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� zwiększenie stabilności działalności GK JSW.  

Dla większości planowanych działań nie przewidziano wskaźników umożliwiających 
monitoring ich realizacji, za wyjątkiem wydobycia i sprzedaży węgla (tys. ton) w Strategii  
nr 4 oraz wielkości wykorzystania ujętego metanu do produkcji energii elektrycznej i cieplnej 
(%) w Strategiach nr 4 i nr 5.  

Na drugą połowę 2011 r. przewidziano pierwszą emisję akcji JSW na GPW, której wartość 
wynosić miała ok. 3.500 mln zł. Kwotę tę ujęto w „giełdowym” scenariuszu finasowania GK 
JSW na 2011 r. oraz w prognozie jej przepływów pieniężnych, jako jej zasilenie kapitałowe. 
Miała ona m.in. zapewnić stworzenie bufora finansowego na okres ewentualnej 
dekoniunktury w sektorze. 

Zgodnie z zapisami Strategii nr 6 i nr 7 misją GK JSW było: „dostarczanie jej klientom 
najwyższej jakości węgla koksowego i koksu, w sposób zapewniający wzrost wartości akcji 
GK JSW”. Wizją było natomiast umocnienie wiodącej pozycji producenta węgla koksowego  
i koksu, zaś nadrzędnym celem strategicznym była maksymalizacja wartości dla 
akcjonariuszy, z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju we wszystkich działaniach 
biznesowych.  

Cele strategiczne GK JSW obejmowały: 

1. wzmocnienie pozycji lidera w produkcji najlepszej jakości węgla koksowego; 

2. utrzymanie pozycji znaczącego producenta koksu; 

3. dywersyfikacja pokrewna wykorzystująca efekt synergii segmentu węglowego  
i koksowniczego; 

4. zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego GK JSW; 

5. poprawa efektywności podstawowej działalności operacyjnej, z uwzględnieniem 
standardów odpowiedzialnego biznesu.  

Ponadto określono cele strategiczne w kluczowych segmentach i obszarach działalności 
Spółki. W segmencie węglowym celami strategicznymi było: 

� umocnienie pozycji lidera na rynku węgla koksowego; 

� zwiększenie zdolności produkcyjnych z bieżącej bazy zasobowej; 

� zwiększenie udziału węgla typu hard; 

� zwiększenie efektywności operacyjnej wydobycia; 

� rozwój bazy zasobowej; 

� poszukiwanie możliwości rozwoju na nowych rynkach; 

� integracja z działalnością koksowniczą i energetyczną oraz wykorzystanie efektu 
synergii; 

� ciągłe podnoszenie wysokich standardów bezpieczeństwa. 

Jako mierniki realizacji celów wymieniono produkcję węgla netto według typu węgla (hard, 
semi-soft i energetyczny), a także koszty produkcji (w tys. zł i zł/t). W sposób ogólny 
przedstawiono docelowy model biznesowy i organizacyjny GK JSW.  

W Strategii nr 6 i nr 7 ujęto m.in. analizę kursu akcji JSW na tle innych podmiotów sektora, 
pochodzących z Ameryki Północnej, Europy, Azji i Australii. Wynikało z niej, że zmiany  
i trendy spadkowe w czasie były zbliżone, natomiast spadek cen akcji JSW był mniejszy  
od pozostałych. Strategia nie zawiera strategii funkcjonalnych wymaganych zapisami 
Programu rządowego.  

W Mapie strategii GK JSW, dla całej Grupy określono 19 celów strategicznych, dla których 
określono terminy realizacji celu, zdefiniowano mierniki oraz ich wartości początkowe  
i docelowe. Określono w nich również tzw. „kamienie milowe” realizacji celów, charakter 
celów, sposób ich realizacji oraz osoby odpowiedzialne za ich realizację. Dla segmentu 
węglowego takimi celami były m.in.: 

� wzmocnienie pozycji lidera w produkcji najlepszej jakości węgla koksowego 
poprzez wzrost udziału w krajowej produkcji węgla koksowego z 64% do 68%, 

� dostarczanie klientom najwyższej jakości węgla koksowego poprzez wzrost udziału 
sprzedaży węgla typu 35 z 65% do 73%,  
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� optymalizacja poziomu zapasów węgla poprzez m.in. ich zmniejszenie  
z 826,8 tys. ton do 725,9 tys. ton, w wyniku m.in. poszukiwania nowych klientów, 

� poprawa efektywności działalności operacyjnej poprzez zmniejszenie wskaźnika 
Mining Cash Cost68 z 334,27 do 311,05 zł/t. 

 [Dowód: akta kontroli str. 7-181, 189-201, 924-938] 

1.10 Analiza ryzyka 
W Strategiach nr 1, nr 2 i nr 369 zamieszczono analizę wrażliwości, uwzględniającą 
następujące czynniki ryzyka:  

� wzrost nakładów inwestycyjnych o łącznie 525 mln zł w latach 2008-2015, 

� wypłata dla załogi 40% zysku, 

� spadek o 5% produkcji węgla w latach 2008-2015, 

� spadek o 5% sprzedaży węgla w latach 2009-2015, 

� spadek średniej ceny zbytu węgla o 5%,  

� wzrost wynagrodzeń o dodatkowe 2% rocznie, 

� wzrost opłat za składowanie skały płonnej, 

� realizacja - będących przedmiotem sporu - roszczeń pracowników w wysokości 
1 412 mln zł, 

� realizacja zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości od wyrobisk górniczych, 

� ryzyko nieuzyskania koncesji na wydobywanie węgla, 

� zagrożenie wynikające ze stanu rozpoznania wielkości i warunków zalegania złóż 
węgla w obrębie udostępnianych i zagospodarowanych zasobów 

oraz ich wpływ na uzyskiwany w kolejnych latach wynik finansowy netto oraz stan środków 
pieniężnych na koniec roku.  

Skutki wystąpienia ryzyk uwzględnionych w Strategii nr 1 przedstawiały się następująco: 

Ryzyko 
Skutki wystąpienia ryzyka 

(mln zł) 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Wzrost nakładów 
inwestycyjnych  
o łącznie 525 mln zł  
w latach 2008-2015 

Zmiana wyniku finansowego netto -5 -6 -5 -5 -4 -4 -4 -4 

Stan środków pieniężnych na 
koniec roku 

363 96 -23 -77 -82 -120 -108 -62 

Spadek produkcji 
węgla o 5% w 
latach 2008-2015 

Zmiana wyniku finansowego netto -159 -158 -158 -158 -158 -156 -154 -149 

Wynik finansowy netto 88 56 36 32 19 -11 -7 42 
Stan środków pieniężnych na 
koniec roku 

279 -66 -278 -426 -529 -663 -750 -803 

Wypłata z zysku dla 
załogi w wysokości 
40% zysku  

Kwota wypłaty z zysku 99 86 78 76 71 58 59 76 

Stan środków pieniężnych na 
koniec roku 

339 66 -65 -131 -147 -183 -175 -155 

Spadek średniej 
ceny węgla o 5 % 

Zmiana wyniku finansowego netto -161 -160 -160 -160 -160 -158 -156 -152 

Wynik finansowy netto 86 54 34 30 16 -13 -9 40 
Stan środków pieniężnych na 
koniec roku 

277 -71 -285 -435 -541 -676 -766 -821 

Wzrost 
wynagrodzeń o 
dodatkowe 2% 
rocznie70 

Zmiana wyniku finansowego netto -26 -53 -80 -108 -138 -168 -196 -215 

Wynik finansowy netto 222 161 114 82 39 -23 -50 -24 
Stan środków pieniężnych na 
koniec roku 

413 172 38 -60 -143 -289 -419 -537 

Nałożenie opłat za 
składowanie skały 
płonnej71   

Zmiana wyniku finansowego netto -69 -69 -69 -69 -69 -69 -69 -69 

Wynik finansowy netto 179 145 126 122 108 76 77 122 
Stan środków pieniężnych na 
koniec roku 

369 113 -9 -68 -83 -129 -131 -104 

 
                                                      
68 Mining Cash Cost (MCC) - jednostkowy koszt produkcji węgla, obejmujący zużycie materiałów i energii, transport, przeróbkę, 
usługi obce, świadczenia na rzecz pracowników, podatki i opłaty, szkody górnicze, pozostałe koszty rodzajowe,  
z wyłączeniem amortyzacji i kosztów zarządu. 
69 W Strategiach nr 6 i nr 7 przedstawiono wrażliwość cen energii elektrycznej w zależności od zmiany cen paliwa węglowego  
i zmian cen uprawnień do emisji CO2. 
70 Ponad przyjęty w Strategii poziom wzrostu: 6% w 2008 r. i po 2,5% rocznie w latach 2009-2015. 
71 Przy rocznej produkcji skały płonnej na poziomie 10,6 mln ton. 
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W przypadku Strategii nr 2 wystąpienie ryzyk skutkować miało następującymi zmianami:  

Ryzyko 
Skutki wystąpienia ryzyka 

(mln zł) 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Spadek sprzedaży 
węgla o 5% 

Zmniejszenie wyniku brutto 850,2 226,5 246,2 249,3 244,0 238,8 224,7 

Wynik finansowy netto -574,5 -59,9 124,9 136,5 95,0 89,4 56,8 
Stan środków pieniężnych na 
koniec roku 

-519,3 -717,2 -683,4 -784,6 -865,3 -1012,1 -1175,1 

Spadek średniej 
ceny sprzedaży 
węgla o 5% 

Spadek wartości sprzedaży 212,6 226,5 246,2 249,3 244,1 238,8 224,7 

Zmniejszenie wyniku netto 146,3 156 169,5 171,7 168 164,4 154,7 

Wynik finansowy netto -135,5 -59,9 124,8 136,5 95,0 89,4 56,8 
Stan środków pieniężnych na 
koniec roku 

-80,3 -278,2 -244,4 -345,7 -426,4 -573,2 -736,2 

Wzrost 
wynagrodzeń od 
2010 r. o 4,5% (o 
dodatkowe 2% do 
złożonego 2,5%) - 
Wariant I 

Wzrost wynagrodzeń 0 39,1 79,6 123,4 168,6 212,2 242,3 

Zmniejszenie wyniku netto 0 26,9 54,8 85 116,1 146,1 166,8 

Wynik finansowy netto 10,9 69,2 239,6 223,1 147 107,7 44,7 

Stan środków pieniężnych na 
koniec roku 

66 -2,8 145,7 131,2 102,5 -26,1 -201,2 

Wzrost 
wynagrodzeń o 8% 
w 2009 i 4,5% w 
latach 2010-2015 - 
Wariant II 

Wzrost wynagrodzeń 157,8 195,3 238,8 288 337,1 382 403,8 

Zmniejszenie wyniku netto 108,6 134,5 164,4 198,3 232,1 263 278 

Wynik finansowy netto -97,8 -38,4 130 109,8 30,9 -9,2 -66,5 
Stan środków pieniężnych na 
koniec roku 

-42,6 -219 -180,1 -308 -452,7 -698,1 -984,5 

Wzrost kosztów od 
2010 r. o ok. 40 mln 
rocznie z tyt. 
podatku od 
podziemnych 
wyrobisk  

Zmniejszenie wyniku netto 0 30,1 31,2 32,4 33,8 34,1 33,3 

Wynik finansowy netto 10,9 65,9 263,2 275,8 229,3 219,7 178,2 

Stan środków pieniężnych na 
koniec roku 

66 -6 166,1 204,2 257,8 241,3 199,7 

W odniesieniu do ryzyka związanego z dodatkowymi zobowiązaniami podatkowymi 
wskazano, że w przypadku wszczęcia przez Gminę Świerklany postępowania z tytułu 
podatku od nieruchomości od wyrobisk górniczych należy się liczyć ze wzrostem kosztów  
o ok. 28 mln zł rocznie, a w przypadku nie uzyskania w zakładanym terminie koncesji  
na wydobywanie węgla z nowych złóż i pogorszenia się sytuacji finansowej JSW,  
z koniecznością skorzystania z zewnętrznych źródeł finansowania.  

W Strategii nr 3 uwzględniając wysoki poziom przychodów w 2010 r. w analizie  
wrażliwości założono większy spadek produkcji węgla o 15%, a ceny węgla o 10%,  
co będzie skutkowało ujemnym wynikiem finansowym Spółki.  

 [Dowód: akta kontroli str. 94-97, 938-939, 944]  

1.11 Sprzedaż węgla 

We wszystkich – oprócz Strategii nr 572 - strategiach Spółki zamieszczono prognozę 
sprzedaży i cen węgla.  

W Strategii nr 1 stwierdzono, że popyt na węgiel koksowy będzie nieco wyższy od podaży  
i konieczny będzie import węgla koksowego do Polski73, co wpłynie korzystnie na pozycję 
JSW na rynku producentów węgla koksowego. Zostało to poparte prognozami na najbliższe 
10 lat świadczącymi o wzroście światowego popytu na stal i koks. Z uwagi na jakość 
produkowanego przez JSW węgla, przewidywano możliwość jego sprzedaży do 
dotychczasowych odbiorców na rynku europejskim po bardzo atrakcyjnych cenach. 
W strategii tej zamieszczono, na poszczególne lata jej obowiązywania, prognozy sprzedaży 
węgla koksowego i energetycznego na rynek krajowy (80-81%) i na eksport. Cena zbytu 
tony węgla na eksport w 2006 r. była o 23% wyższa niż na rynek krajowy, przy czym 
założono, że przewaga ta będzie się utrzymywać w latach 2007-2015. Podkreślono, że 
sprzedaż realizowana będzie na ustabilizowanym dotychczas poziomie i na sprawdzonych 
kierunkach, nie przewidując konieczności poszukiwania nowych odbiorców zagranicznych. 
Po przejęciu KWK Budryk planowano zwiększenie produkcji węgla koksowego. Mniejszą 
sprzedaż w 2015 r. wyjaśniono planowanym zakończeniem eksploatacji w KWK Krupiński. 

  

                                                      
72 W Strategii nr 5 nie ujęto żadnych wskaźników ekonomicznych dotyczących JSW. 
73 Głównie z Czech oraz krajów pozaeuropejskich. 
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W Strategii nr 2 i nr 3 potwierdzono wielkość eksportu na poziomie 2,4 - 3 mln ton, 
podkreślając konieczność stosowania elastycznej polityki cenowej i indywidualne podejście 
do każdego kontrahenta. 

[Dowód: akta kontroli str. 35-41, 944, 1103-1104]  

W Strategiach nr 4, 5, 6 i 7 nie określono ilość węgla przeznaczonego na eksport. 
Podkreślono w nich jednak potrzebę budowania długoterminowych relacji z wiarygodnymi 
klientami, w tym sprzedającymi węgiel JSW na eksport. Zwracano w nich także uwagę  
na potrzebę dywersyfikacji odbiorców. W Strategiach nr 6 i nr 7 zakładano zwiększenie 
udziału węgla koksowego typu 35 w łącznej sprzedaży węgla z 63% do 73% w 2020 r.,  
przy jednoczesnym ograniczeniu sprzedaży węgla energetycznego o ok. 20%. Zadania  
w zakresie polityki sprzedaży GK JSW w Strategiach nr 4 do 7 delegowano do spółki 
zależnej Polski Koks, co miałoby zoptymalizować sprzedaż produktów GK JSW.  

[Dowód: akta kontroli str. 35-41, 944, 1103-1104]  

1.12 Wskaźniki ekonomiczne 

Strategie nr 1, nr 2, nr 3, nr 6 i nr 7 zawierały analizę wskaźnikową funkcjonowania Spółki  
w latach 2007-2015 wraz z opisem źródeł finansowania planowanych zadań. Zawarto  
w nich prognozy finansowe JSW uwzględniające wskaźniki płynności finansowej, 
rentowności, aktywności gospodarczej74, zadłużenia i pokrycia majątku kapitałem własnym, 
w tym pokrycia potrzeb inwestycyjnych z zysku. 

Wg przedstawionych analiz w ww. okresie sytuacja JSW miała charakteryzować się stabilną 
sytuacją w zakresie płynności finansowej75, rentowność miała utrzymywać wartości 
dodatnie, a wskaźnik wzrostu kosztów utrzymać się na stałym poziomie, nie 
przekraczającym wzrostu przychodów. Analiza zadłużenia i jego pokrycia majątkiem 
własnym wskazywała na wysoki udział środków własnych Spółki76. Przyjęte założenia 
techniczno-ekonomiczne wskazywały, że sytuacja finansowa Spółki była zadawalająca, 
oraz że nie przewidywano konieczności korzystania z kredytów. 

W Strategiach nr 4 i nr 5 nie przedstawiono prognozy analizy wskaźnikowej77 w okresie ich 
obowiązywania. W Strategiach nr 6 i nr 7, pomimo wyraźniej od 2011 r. tendencji spadkowej 
wyniku finansowego GK JSW, zakładano odpowiednio utrzymanie lub wzrost jego poziomu 
od roku 2014, co istotnie rozminęło się z wykonaniem. W Strategii nr 7 skorygowano 
prognozę wyniku finansowego za 2014 r. do wartości zbliżonej do osiągniętej przez GK 
JSW, jednakże prognoza wyniku przyjęta na kolejny rok różniła się od poziomu faktycznie 
osiągniętego aż o 2,7 mld zł.  

Tylko w Strategii nr 1 przyjmowano w roku opracowania strategii rzeczywiste wartości 
poszczególnych wskaźników. W pozostałych strategiach zdarzały się jednak przypadki, że 
mimo tego, że w momencie zatwierdzania strategii znane już były rzeczywiste wskaźniki 
osiągnięte za rok poprzedni, w strategii ich nie skorygowano do poziomu rzeczywistego, 
lecz pozostawiano na poziomie przewidywanym w momencie rozpoczęcia prac nad 
strategią. Przykładowo:  

− w przypadku Strategii nr 2, 3 i 7 dotyczyło to wielkości rocznego wydobycia; 

− w Strategiach nr 2 i nr 7 dotyczyło to wyższej od rzeczywistej sprzedaży węgla; 

− w Strategiach nr 2 do 7 przyjęto niższe od rzeczywistych jednostkowe koszty produkcji 
węgla, wyższą od rzeczywistej wydajność na jednego zatrudnionego (t/prac.), niższą 
od rzeczywistej wartość zobowiązań78, za wysoką lub za niską wartość jednostkowego 
wskaźnika sprzedaży węgla, niewłaściwą wartość należności (zawyżoną lub 
zaniżoną).  

 

                                                      
74 Rozumiany jako stopień pokrycia zobowiązań należnościami. 
75 We wszystkich trzech stopniach płynności. 
76 Ze źródeł obcych miało być finansowane niespełna 20% majątku Spółki. 
77 W Strategii nr 4 ograniczono się do prognozy wydobycia i sprzedaży węgla. 
78 Z wyjątkiem Strategii nr 7, gdzie ją zawyżono. 
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W ocenie NIK, oparcie w Strategiach nr 2 do 7 analizy wskaźnikowej na nierealnych 
podstawach zwiększało błąd prognozy poszczególnych wskaźników na lata następne, a co 
za tym idzie utrudniało osiągnięcie przez JSW i GK JSW zakładanych w strategiach celów.  

[Dowód: akta kontroli str. 94-95, 99, 193-201, 939-940] 

W Strategii nr 1 przewidywano że cała Spółka osiągać będzie dodatnie wskaźniki 
ekonomiczne, przy czym niektóre z kopalń79 nie będą osiągały we wszystkich latach 
dodatnich jednostkowych wyników na sprzedaży (zł/tew). W punkcie 4.2 tej strategii 
stwierdzono, że z uwagi na postępujący ubytek zasobów tych kopalń, wdrożony zostanie 
projekt ich technicznej integracji, który ma na celu poprawę ich rentowności. Koszt tej 
integracji określono na 104,4 mln zł. W Strategii nr 3 wskazano natomiast na istnienie 
możliwości zwiększenia o 26,5 mln ton bazy zasobowej KWK Krupiński o węgiel zalegający 
w obrębie partii „Zgoń” i „E” oraz w obrębie części złoża „Żory-Suszec”, sąsiadującej  
ze złożem „Krupiński” i przedłużenia jej żywotności do 2030 r.  

[Dowód: akta kontroli str. 513, 940, 945]  

W Strategii nr 1 nie ujęto wszystkich wskaźników wymienionych w punkcie 4.3 Programu 
rządowego oraz prezentujących sytuację techniczno-ekonomiczną Spółki za lata  
2001-2006, tj.: wskaźnika płynności finansowej I stopnia, wskaźnika rentowności sprzedaży, 
wielkości zobowiązań i należności, wielkości ujętego metanu do produkcji energii 
elektrycznej i cieplnej oraz stopnia wykorzystania skały płonnej. Zapisano w niej jedynie,  
że uzyskane przez Spółkę w latach 2001-2006 wyniki finansowe spowodowały, że JSW 
odzyskała płynność finansową. 

Nie uwzględnienie powyższych wskaźników Zarząd wyjaśnił tym, że pojawiły się one  
w Programie rządowym jako mierniki realizacji celów strategicznych spółek węglowych  
za rok 2007 oraz lata następne i nie były wymagane przy przedstawieniu diagnozy 
funkcjonowania Spółki w latach 2001-2006. Wymagane w punkcie 5.13 Programu RM, 
elementy dotyczące diagnozy stanu aktualnego w latach 2001-2006 zostały w strategii 
przedstawione. 

Nie kwestionując zawartych w wyjaśnieniach stwierdzeń, NIK zwraca uwagę, że brak 
informacji nt. wskaźników osiąganych przez Spółkę w latach poprzedzających 
wprowadzenie strategii, utrudnia ocenę jej funkcjonowania w dłuższym horyzoncie 
czasowym, a tym samym właściwą ocenę podejmowanych decyzji zarządczych. 

[Dowód: akta kontroli str. 306, 309-310] 

W Strategiach nr 1 do 7 nie ujęto wszystkich wskaźników ekonomicznych wskazanych  
w Programie rządowym, tj. wskaźnika rentowności sprzedaży i wskaźnika płynności 
finansowej I stopnia. Nie określono również wskaźnika (miernika) zarządzania 
pozaprodukcyjnymi rzeczowymi aktywami trwałymi i długoterminowymi aktywami 
finansowymi oraz wskaźnika efektów zmniejszenia kosztów usług związanych z dystrybucją 
i transportem węgla. W strategiach opracowanych po 2009 r. nie odnoszono się także  
do rozwoju produkcji ekopaliw z węgla kamiennego oraz do zagadnień związanych  
z czystymi technologiami węglowymi. 

Prezes Zarządu JSW w latach 2007-2015 wyjaśnił, że brak w strategiach niektórych 
wskaźników wynikał z faktu, że nie były one kluczowe dla opracowanych strategii, a rodzaje 
wskaźników, które były wysyłane do ARP w ramach prowadzonego monitoringu wynikały ze 
wzorów tabel, które Spółka otrzymywała z ARP. Brak niektórych mierników wynikał również  
z trudności w ich zdefiniowaniu, a brak w strategiach zapisów dotyczących niektórych celów 
Programu rządowego nie oznacza, że JSW nic w tym zakresie nie robiła.  

 [Dowód: akta kontroli str. 847, 1103-1104, 1392-1393] 

Strategie nr 4 do 7, obowiązujące w JSW od listopada 2010 r., nie zawierały strategii 
funkcjonalnych, zalecanych w Programie rządowym i większości wymienionych w nim 
wskaźników niezbędnych do monitoringu działalności górnictwa węgla kamiennego. Zarząd 
wyjaśnił, że odejście w powyższych strategiach od modelu zalecanego w Programie 
rządowym wynikało z potrzeby dostosowania tych dokumentów do realizacji głównych 
celów strategicznych określonych w tym programie, a zwłaszcza wprowadzenia akcji Spółki 

                                                      
79 KWK Krupiński, KWK Borynia i KWK Jas-Mos. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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na GPW i dokończenia budowy grupy węglowo-kokosowej, co wymagało odmiennego 
sposobu prezentacji zamierzeń JSW. Stanowisko to potwierdził Prezes Zarządu JSW  
w latach 2007-2015 stwierdzając, że część zadań ujętych w Programie rządowym 
się zdezaktualizowała, a „kształt strategii [JSW] ewoluował do oczekiwań naszych 
inwestorów, akcjonariuszy i musiał spełniać pewne oczekiwania. Musieliśmy się do tego 
dostosować.” 

[Dowód: akta kontroli str. 888, 942, 1392-1393] 

Nie kwestionując powyższych wyjaśnień, NIK zwraca uwagę, że nie umieszczenie  
w ww. strategiach wskazanych w Programie rządowym wskaźników, mierników i strategii 
funkcjonalnych mogło utrudniać bieżące monitorowanie przez MG osiąganych przez Spółkę 
efektów oraz ich spójności z przyjętymi w tym programie założeniami. 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości:  

Mimo, że zgodnie z obowiązującym wówczas Statutem80 organem uprawnionym do 
zatwierdzenia strategii spółki było WZA (§ 25 ust. 1 pkt 18), Zarząd nie przesłał do MG 
wniosku w sprawie zatwierdzenia Strategii nr 3, ograniczając się wyłącznie do przekazania 
jej81 - zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Gospodarki - do ARP. 

JSW w piśmie z dnia 30 czerwca 2010 r. poinformowała Ministerstwo Gospodarki,  
że Spółka jest na etapie opracowywania nowej strategii Grupy Węglowo-Kokosowej82, która 
przedstawiona zostanie do zatwierdzenia przez WZA do 30 września 2010 r.  

Niezłożenie do MG wniosku o zatwierdzenie Strategii nr 3 Zarząd wyjaśnił tym, że strategia 
ta miała horyzont czasowy do 2030 r., a Ministerstwo Gospodarki w piśmie z 1 lutego 
2010 r. zobowiązało Spółkę do przesłania aktualnej strategii JSW z perspektywą do 2015 r. 
Jednocześnie Zarząd wskazał, że wydłużenie horyzontu czasowego w opracowanej  
przez Spółkę strategii wynikało z poważnych wahań na rynku węgla w latach 2007-2010  
i konieczności uwzględnienia długofalowych inwestycji oraz ich efektów ekonomicznych.  

Prezes Zarządu w latach 2007-2015 dodatkowo wyjaśnił, że z nieformalnych rozmów,  
które prowadził wtedy w Ministerstwie można było wysnuć wniosek, że oczekiwano by 
przedłożony dokument był mniej szczegółowy.  

[Dowód: akta kontroli str. 349-414, 500-509, 884, 886-887, 942-943, 1393]  

W ocenie NIK przedstawione wyjaśnienia nie usprawiedliwiają zaniechania działań 
określonych w Statucie, zwłaszcza że okres objęty Strategią nr 3 był dłuższy od 
wymaganego przez Ministerstwo Gospodarki, a dokument ten uzyskał pozytywną opinię 
RN. Jednocześnie zauważyć należy, że nieprzesłanie przez Zarząd do Ministra Gospodarki 
wymaganego przepisami Statutu wniosku w sprawie zatwierdzenia Strategii nr 3, 
uniemożliwiło mu zajęcie stanowiska w tej sprawie oraz zainicjowało okres funkcjonowania 
JSW w oparciu o dokumenty strategiczne niespełniające wymogów ładu korporacyjnego83 
Spółki.  

W ocenie NIK, opracowane przez Spółkę w latach 2007-2010 Strategie nr 1 do 3, mimo 
stwierdzonych uchybień, mieściły się w ramach określonych w Programie rządowym. 
Kolejne strategie, opracowane zostały jako strategie rozwoju GK JSW, które uwzględniały 
zarówno zmiany struktury właścicielskiej Spółki, jak i zmianę głównych celów jej 
działalności. Z tego względu, zostały opracowane przy innych założeniach niż 
dotychczasowe – oparte o Program rządowy – strategie, w odmienny sposób ujmując 
zarówno cele, jak i planowane przez Spółkę działania. W efekcie, odnosiły się one tylko  
do niektórych wskaźników wskazanych w Programie rządowym i w Strategiach nr 1 do 3,  
co zdaniem NIK, mogło utrudniać prowadzony przez większościowego akcjonariusza 
monitoring funkcjonowania Spółki.  

                                                      
80 Będącego załącznikiem nr 1 do uchwały Zarządu nr 606/Vi/2009 z 29 października 2009 r. 
81 1 lipca 2010 r. 
82 Uwzględniającej m.in. rozwój Grupy Kapitałowej JSW SA zgodnie z Programem rządowym oraz prywatyzację Spółki 
poprzez emisję akcji na GPW. 
83 Strategie nr 3, 4 i 5 nie zostały zatwierdzone przez WZA mimo pozytywnych opinii RN, a Strategie nr 6 i 7 nie zostały 
zatwierdzone przez RN. 
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Niezależnie od powyższego, większość podstawowych parametrów funkcjonowania  
Spółki w przyszłości, takich jak: wydobycie, sprzedaż, średnia wydajność na jednego 
zatrudnionego, jednostkowy koszt produkcji i sprzedaży, we wszystkich sporządzonych  
w badanym okresie strategiach zaplanowana została zdaniem NIK na poziomie zbyt 
optymistycznym. Najlepiej świadczą o tym, opisane w pkt. 2 niniejszego wystąpienia, 
rozbieżności pomiędzy prognozami zawartymi w kolejnych strategiach, a faktycznie 
osiąganymi wartościami ww. wskaźników na przestrzeni kolejnych lat.  

Podkreślić dodatkowo należy, że począwszy od Strategii nr 2, niektóre wskaźniki i dane 
przedstawiające sytuację wyjściową Spółki odbiegały – częstokroć w sposób istotny –  
od wartości rzeczywistych, co prowadzić musiało do zniekształcenia zawartych  
w strategiach prognoz ekonomiczno-finansowych oraz utrudniało możliwość ich realizacji. 
Nakładał się na to wpływ niezależnych od Spółki czynników zewnętrznych, co prowadziło  
do szybkiej dezaktualizacji przyjętych dokumentów strategicznych. 

Zauważyć jednak należy, że w latach 2007-2008 i 2010-2012 JSW funkcjonowała  
w sprzyjającym dla jej działalności otoczeniu (duży popyt i wysokie ceny na węgiel 
koksujący), a wyznaczone w obowiązujących wówczas strategiach działania i cele możliwe 
były - zdaniem NIK - do osiągnięcia w oparciu o ówczesne zdolności finansowe  
i organizacyjne Spółki.  

2. Realizacja strategii funkcjonowania Spółki 
2.1 Monitoring realizacji obowiązujących w JSW dokumentów planistycznych 

W okresie objętym kontrolą, zadania związane z wykonywaniem analiz i ocen dotyczących 
sytuacji ekonomiczno-finansowej JSW, zgodnie z zasadami określonymi w poszczególnych 
regulaminach organizacyjnych, realizowane były przez Zespół Planowania i Analiz84, 
wchodzący w skład Biura Controllingu. 

[Dowód: akta kontroli str. 1000] 

Pracownicy tego zespołu wykonywali swoje obowiązki wg przyjętej w 2005 r. procedury 
„Planowanie Techniczno-Ekonomiczne”, stanowiącej jeden z elementów procesu 
pn. „Controlling”. Procedura ta określała sposób postępowania przy sporządzaniu 
i monitorowaniu PTE, w tym, w zakresie podstawowych wskaźników techniczno-
ekonomicznych, a jej celem było zapewnienie prawidłowej realizacji statutowych zadań 
Spółki w obszarze planowania działalności zakładów JSW, poprzez sporządzanie rocznych 
PTE i monitorowanie procesu ich realizacji. Informowanie Zarządu o stanie realizacji  
ww. wskaźników odbywało się poprzez sporządzanie comiesięcznych informacji pn. 
„Wskaźniki techniczno-ekonomiczne JSW S.A za miesiąc … i okres …” oraz przedkładanie 
ich Zarządowi niezwłocznie po zamknięciu miesiąca sprawozdawczego. 

[Dowód: akta kontroli str. 1002 – 1057] 

W latach 2007-2009 obowiązki dotyczące bieżącego nadzoru nad realizacją strategii Spółki 
realizowane były w oparciu o zasady zawarte w Regulaminach organizacyjnych Biura 
Zarządu, przy czym w zależności od zakresu tematycznego albo przez Biuro Nadzoru 
Właścicielskiego i Strategii Kapitałowej (Zespół Relacji Inwestorskich i Strategii Kapitałowej) 
albo Biuro Ekonomiki i Finansów (Zespół Planowania i Analiz) albo Zespół Controllingu. 

W latach 2010-2015 wykonywanie ww. obowiązków należało do pracowników Biura 
Rozwoju Strategicznego – Zespołu Relacji Inwestorskich i Strategii Kapitałowej (od lipca 
2010 r.), Zespołu Strategii Kapitałowej (od 2011 r. do lipca 2015) oraz Biura GK JSW – 
Zespołu Działań Strategicznych (od lipca 2015 r.). 

[Dowód: akta kontroli str. 1058] 

                                                      
84 W zależności od poszczególnych okresów, ww. komórka organizacyjna zmieniała swoją strukturę i występowała pod 
nazwami: Biuro Ekonomiki i Finansów  - Zespół Planowania i Analiz (lata 2007-2009), Biuro Controllingu Operacyjnego (lata 
2010-I kw. roku 2011) oraz Biuro Controllingu – Zespół Planowania (II-IV kw. roku 2011). 

Opis stanu 
faktycznego 
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Niezależnie od stanu opisanego powyżej, proces monitorowania realizacji strategii w GK 
JSW regulowała również procedura, przyjęta przez Zarząd uchwałą w dniu 26 czerwca 
2012 r.85 Zawierała ona: 

a) opisy przedmiotu, zasad i celu procedury, w tym m.in. zdefiniowanie przebiegu 
i harmonogramu prac nad procesem monitorowania i realizacji strategii wraz 
z przypisaniem odpowiedzialności, określeniem kompetencji i zakresu obowiązków 
poszczególnych jednostek zaangażowanych w ten proces; 

b) główne zasady procesu monitorowania realizacji strategii, w tym m.in.: monitorowanie 
celów strategicznych z uwzględnieniem celów cząstkowych i mierników, 
monitorowanie poszczególnych projektów (technicznych, inwestycyjnych itp.); 

c) system monitorowania projektów strategicznych, w tym m.in.: narzędzia służące 
do konsolidacji i analizy informacji o realizacji projektów, tj. arkusze monitorowania 
realizacji budżetu, postępów prac oraz realizacji korzyści; 

d) opis raportowania procesu monitorowania realizacji strategii, w tym m.in.: 
koordynowanie procesu monitoringu przez Biuro Controllingu oraz przekazywanie 
Zarządowi raportu z procesu monitorowania projektów strategicznych; 

e) harmonogram, w tym m.in. częstotliwość opracowywania i składania Zarządowi 
raportu (raporty półroczne, składane w ciągu 3 miesięcy po zakończeniu każdego 
półrocza). 

[Dowód: akta kontroli str. 1059 – 1079] 

W efekcie, w latach 2012-2015 obowiązki bieżącego nadzoru nad realizacją strategii 
rozwoju Spółki zostały rozproszone, co doprowadziło do tego, że część zadań z tym 
związanych – zgodnie z zapisami Regulaminu organizacyjnego i procedury controllingowej 
– realizowano w kilku różnych komórkach organizacyjnych. 

Zarząd wyjaśnił, iż wynikało to z niedopatrzenia, które miało miejsce na skutek zmian 
organizacyjnych przeprowadzanych w Spółce m.in. w związku z prywatyzacją 
przedsiębiorstwa i przekształcaniem jej docelowo w grupę kapitałową, a co z tym związane 
– dostosowywaniem poszczególnych zakresów obowiązków do nowej rzeczywistości. 
Zarząd poinformował ponadto, że zostanie to usunięte przy najbliższej aktualizacji zakresu 
obowiązków wynikających z obowiązującego regulaminu organizacyjnego w JSW. 

[Dowód: akta kontroli str. 1080 – 1082] 

NIK zwraca uwagę, że w latach 2012-2015 nie opracowano w Spółce czterech86 z siedmiu 
raportów z procesu monitorowania projektów strategicznych w GK JSW, wymaganych  
w związku z obowiązującą w JSW procedurą procesu monitorowania realizacji strategii.  
Za ich opracowanie – zgodnie z ww. procedurą - odpowiedzialny był funkcjonujący  
w ramach Biura Controlingu Zespół Controllingu GK JSW, do którego obowiązków należało  
zebranie określonych informacji i ich konsolidacja, a następnie przekazanie opracowanych 
na tej podstawie raportów Zarządowi Spółki.  

[Dowód: akta kontroli str. 1083 – 1091] 

Jak wyjaśniła Kierownik ww. zespołu, przyczyną nieopracowania wymaganych raportów 
było podjęcie decyzji o odstąpieniu od realizacji czynności związanych z monitorowaniem 
Strategii z powodu dezaktualizacji celów strategicznych oraz służących ich monitorowaniu 
mierników, na co istotny wpływ miały dynamicznie zachodzące zmiany rynkowe, oraz 
rozpoczęcie w maju 2012 prac związanych z aktualizacją strategii GK JSW. Jej zdaniem, 
kontynuowanie procesu monitorowania „starej” strategii oraz prezentowanie jej 
poszczególnych wyników, w obliczu prac nad „nowymi” założeniami mogło wprowadzać  
Zarząd w błąd. 

[Dowód: akta kontroli str. 1092 – 1095] 

Dyrektor Biura Controllingu87 potwierdził ww. wyjaśnienia wskazując ponadto, że Zarząd 
zwolnił go (ustnie) z obowiązku przedkładania przedmiotowych raportów, podkreślając 

                                                      
85 Uchwała nr 416/VI/2012 Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S. A. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia 
Procedur Controllingowych w GK JSW. 
86 Za II półrocze 2012 r., I i II półrocze 2013 r. oraz I półrocze roku 2014. 
87 Jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za przekazanie przedmiotowych raportów Zarządowi Spółki. 
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przewagę bieżących informacji o osiąganych celach przyjętych do realizacji w rocznych  
w planach operacyjnych PTE. Zaznaczył przy tym, że PTE odzwierciedlały możliwości 
realizacji celów strategicznych w aktualnych, zmiennych warunkach wewnętrznych  
i zewnętrznych, które co roku były korygowane o bieżące dane rynkowe i możliwości Spółki. 

[Dowód: akta kontroli str. 1096 – 1097] 

2.2. Realizacja przez JSW celów szczegółowych określonych w Programie rządowym  

W Programie rządowym postawiono przed spółkami gwk osiem celów szczegółowych,  
dla których w pięciu przypadkach określono wskaźniki/mierniki, których zadaniem było 
zapewnienie możliwości bieżącej, skutecznej kontroli i monitorowania realizacji przez spółki 
węglowe poszczególnych celów. Jednocześnie docelowe wartości tych wskaźników  
i mierników powinny zostać określone przez zarządy spółek w przedstawionych MG  
do zatwierdzenia strategiach funkcjonowania spółek w latach 2007-2015. W tabeli poniżej 
podano ujęte w Programie rządowym cele szczegółowe i przypisane im wskaźniki/mierniki: 

Lp. Cel szczegółowy Wskaźnik/miernik Wartość docelowa (2015) 

1 
Poszukiwanie nowych możliwości 
wykorzystania węgla oraz nowych 
odbiorców 

Rozwój produkcji ekopaliw Brak 

2 
Dostosowanie zdolności produkcyjnych do 
możliwości sprzedaży węgla na rynku  

Wielkość wydobycia Zgodnie z zatwierdzoną przez 
MG strategią Wielkość sprzedaży 

3 

Utrzymanie kosztów produkcji węgla na 
poziomie konkurencyjnym do cen węgla i 
tym samym, utrzymywanie ekonomicznej 
efektywności spółki 

Jedn. wynik na bieżącej produkcji Wielkość dodatnia 

Jedn. wynik ze sprzedaży węgla Wielkość dodatnia 

Wynik finansowy netto Wielkość dodatnia 

4 
Utrzymywanie zadowalającego poziomu 
płynności finansowej oraz zdolności 
kredytowej 

Wskaźnik płynności I stopnia 
Zgodnie z zatwierdzoną przez 

MG strategią  
Wskaźnik rentowności sprzedaży 
Zobowiązania 
Należności 

5 

Zapewnienie stabilnych i bezpiecznych 
ekonomicznie miejsc pracy w kopalniach 
oraz racjonalne gospodarowanie zasobami 
pracy 

Procentowy udział zatrudnionych pod 
ziemią w zatrudnionych ogółem 

Zgodnie z zatwierdzoną przez 
MG strategią  

Zmiana stanu zatrudnienia pod ziemią 
w stosunku do roku poprzedniego 
Zmiana stanu zatrudnienia na 
powierzchni w stosunku do roku 
poprzedniego 

6 

Prowadzenie efektywnej polityki 
zarządzania pozaprodukcyjnymi 
rzeczowymi aktywami trwałymi i 
długoterminowymi aktywami finans. 

Brak Brak 

7 
Podjęcie działań zw. ze zwiększeniem 
przychodów poprzez racjonalne 
gospodarowanie produktami ubocznymi 

Wielkość wykorzystania ujętego 
metanu do produkcji . energii 
elektrycznej i cieplnej 

Zgodnie z zatwierdzoną przez 
MG strategią  

Stopień wykorzystania skały płonnej  

8 

Podjęcie działań zmierzających do 
maksymalnego ograniczenia kosztów 
powstających między producentem  
a odbiorcą węgla (dystrybucja i transport) 

Brak Brak 

Część ww. wskaźników/mierników i przyjętych w obowiązujących w JSW w latach  
2007-2015 strategiach nie zostało osiągniętych lub ich wartości zostały w istotny sposób 
przekroczone. 

2.2.1 Poszukiwanie nowych możliwości wykorzystania węgla oraz nowych odbiorców 

Opracowane przez Spółkę strategie nie odnosiły się szczegółowo do zagadnień związanych  
z produkcją przez JSW ekopaliw z wydobywanego węgla, co uzasadniano tym, że 
podstawowym produktem JSW był węgiel koksujący, a nie energetyczny. 

Prezes Zarządu w latach 2007-2015 wyjaśnił, że brak w strategiach zapisów dotyczących 
ekopaliw nie oznacza, że JSW nic w tym zakresie nie robiła. Podkreślił, że Spółka, mimo że 
z powodu charakterystyki wydobywanego węgla realizowała głównie zadania związane  
z produkcją koksu, to brała udział w budowie kotła fluidalnego do spalania gorszych 
gatunków węgla, instalacji do produkcji ekopaliw z mułów pochodzących z KWK Krupiński 
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oraz zagospodarowała produkty węglopochodne, uzyskiwane jako produkty uboczne 
podczas procesów koksowniczych, zaś działalność ta przynosiła Grupie znaczne korzyści 
ekonomiczne. Wskazał też, że uzyskiwany w tych procesach gaz koksowniczy 
wykorzystywany jest do zasilania urządzeń energetycznych o dużej mocy88.  

[Dowód: akta kontroli str. 847, 1103-1104, 1392-1393] 

2.2.2 Dostosowanie zdolności produkcyjnych do możliwości sprzedaży 

Wydobycie i sprzedaż węgla przez JSW w latach 2007-2015 na tle założeń przyjętych  
w strategiach Spółki kształtowały się następująco: 

 

Rzeczywista wielkość wydobycia w latach 2007-2015 była rokrocznie znacząco niższa niż 
zakładano w przyjętych przez Spółkę na dane lata strategiach89 i wynosiła: 96,6% w 2007 r., 
83,7% w 2008 r., 80,6% w 2009 r., 88,7% w 2014 r. i 90,8% w 2015 r. wielkości 
zakładanych na dany rok. Jednocześnie zauważyć należy, że odnotowany w latach 2014-
2015 wzrost wydobycia wynikał jedynie z nabycia przez JSW w połowie 2014 r. KWK K-Sz.  

Odnosząc się do powyższych odchyleń Zarząd wyjaśnił, że każda prognoza zdolności 
wydobywczych obarczona była ryzykiem napotkania warunków górniczo-geologicznych - 
determinujących wielkość wydobycia - odmiennych od prognozowanych. Zaznaczył 
również, że prognozy te były okresowo weryfikowane w miarę pozyskiwania bardziej 
wiarygodnych informacji. Jako najistotniejsze przyczyny takiego stanu rzeczy Zarząd 
wskazał na:  

� strajki (lata: 2008 i 2015), 

� nieprzewidziane zdarzenia losowe i geologiczno-górnicze (lata 2008, 2014 i 2015), 

� pogarszającą się sytuację na rynku zbytu węgla (lata: 2008, 2009 i 2015). 

Nie kwestionując powyższych faktów oraz ich znaczenia dla osiąganego przez Spółkę  
w badanym okresie wydobycia, NIK zauważa, że przy prawidłowo opracowanych 
strategiach, ryzyka związane z rodzajem prowadzonej działalności powinny być 

                                                      
88 Np. w KK Przyjaźń. 
89 Wyjątek stanowiło rzeczywiste wydobycie za 2010 r., które było 1,1% wyższe niż przyjęto w Strategii nr 4, lecz wynikało to 
ze zbyt pesymistycznej prognozy za 2010 r. wydobycia w momencie opracowywania tej strategii w drugiej połowie 2010 r. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Strategia 1 12 235,30 16 293,20 16 455,60 16 380,00 16 380,00 16 380,00 16 279,20 15 951,60 14 817,60

Strategia 2 14 152,00 14 389,20 15 321,60 15 498,00 15 246,00 15 069,60 13 784,40

Strategia 3 14 050,50 14 061,60 14 112,00 14 187,60 14 137,20 13 809,60

Strategia 4 13 180,00 14 061,60 14 112,00 14 187,60 14 137,20 13 809,60

Strategia 6 13 790,70 13 885,20

Strategia 7 15 716,30 17 967,60

Wykonanie 11 822,40 13 639,50 11 400,20 13 329,10 12 610,10 13 462,40 13 626,80 13 946,60 16 312,80
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uwzględniane90, a Spółka – jako podmiot profesjonalnie wykonujący danego rodzaju 
działalność – powinna dysponować rezerwami91 umożliwiającymi korygowanie skutków 
zdarzeń nieprzewidywalnych, lecz nierozłącznie związanych z prowadzoną działalnością.  
Z powyższych zestawień wynika jednak, że w przypadku JSW nie miało to miejsca. 

 

JSW w żadnym z lat analizowanego okresu nie zrealizowała sprzedaży na poziomie 
ustalonym w obowiązujących wówczas strategiach.  

[Dowód: akta kontroli str. 1103 – 1108] 

Wg wyjaśnień Zarządu, głównymi przyczynami, które zdecydowały o niższej niż planowano 
sprzedaży węgla były:  

� globalny kryzys finansowy z 2008 r., 

� stagnacja na rynku stali i koksu, 

� globalna nadpodaż węgla i światowy spadkowy trend cen, 

� pogorszenie płynności finansowej odbiorców węgla, 

� wysokie zapasy węgla na rynku lokalnym, 

� negatywne prognozy makroekonomiczne, 

� nagłe i niespodziewane przerwy w pracy i strajki, 

� przejęcie aktywów bez dostępu do zawartych kontraktów na sprzedaż ich produktów. 

[Dowód: akta kontroli str. 1110 – 1134] 

O ile przywołane przez Zarząd czynniki są możliwe do zaakceptowania w stosunku do lat 
2009, 2014 i 2015, odwoływanie się do nich w stosunku do pozostałych lat badanego 
okresu jest nieuzasadnione, gdyż zdaniem NIK głównymi przyczynami nie zrealizowania  
w tych latach przyjętych w strategiach założeń, były zbyt optymistyczne szacunki możliwego 
do osiągnięcia przez Spółkę wydobycia, brak przygotowanych frontów rezerwowych oraz - 
opisany w dalszej części nin. wystąpienia - spadek wydajności. Nałożył się na to cykliczny 
charakter popytu na węgiel koksujący, przy czym ryzyko z tym związane, było praktycznie 
nieuwzględniane w projekcjach strategicznych JSW. 

2.2.3 Utrzymywanie kosztów produkcji w kopalniach na poziomie konkurencyjnym 

Utrzymywanie kosztów produkcji węgla w kopalniach na poziomie konkurencyjnym 
w stosunku do cen węgla, mierzone było przez Spółkę tylko dwoma spośród trzech 
określonych w Programie rządowym wskaźników. Kształtowały się one następująco:  

                                                      
90 Podczas planowania wielkości wydobycia należało uwzględniać zasadę ostrożnego szacowania, tj. uwzględniać możliwość 
występowania takich zdarzeń jak gwałtowne pogorszenie warunków geologicznych i górniczych. 
91 Ściany rezerwowe. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Strategia 1 12 258,20 16 229,90 16 387,40 16 311,80 16 311,80 16 311,80 16 211,00 15 883,40 14 749,40

Strategia 2 13 538,60 14 273,50 15 505,90 15 682,30 15 330,30 14 955,90 13 727,10

Strategia 3 13 607,70 14 241,90 14 329,50 14 251,20 14 038,40 13 710,80

Strategia 4 13 182,00 13 955,00 14 009,00 14 085,00 14 038,00 13 711,00

Strategia 6 13 770,60 13 953,80

Strategia 7 15 670,40 18 036,20

Wykonanie 11 823,60 13 089,70 11 359,40 13 109,80 12 439,40 12 672,90 14 355,70 13 670,40 16 628,80
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Uzyskiwane w latach 2007-2015 przez JSW wartości analizowanych wskaźników w istotny 
sposób odbiegały od założeń i projekcji ujętych w strategiach Spółki. Dotyczy to zarówno 
jednostkowego wyniku na sprzedaży węgla, który oscylował w przedziale od (-)77,72 zł/t92 
do 185,92 zł/t93, podczas gdy ustalana w strategiach wartość tego wskaźnika mieściła się  
w przedziale od (-)33,10 zł/t94 do 82,27 zł/t95, jak i osiąganego przez JSW wyniku 
finansowego netto, który wahał się od (-)2.786,7 mln zł96 do 2.082,5 mln zł97, podczas  
gdy określane w strategiach wielkości tego parametru mieścić się miały w przedziale  
                                                      
92 W 2014 r. 
93 W 2011 r. 
94 Wartość na rok 2014 przyjęta w Strategii nr 7. 
95 Wartość na rok 2010 przyjęta w Strategii nr 3. 
96 W 2015 r. 
97 W 2011 r. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Strategia 1 23,21 27,38 24,04 22,3 21,85 20,75 18,18 18,92 24,74

Strategia 2 12,1 18,26 33,78 34,8 31,5 31,5 29,76

Strategia 3 82,27 44,63 42,81 42,88 34,47 26,95

Strategia 6 3,43 8,03

Strategia 7 -33,1 5,61

Wykonanie 12,21 116,93 -26,62 18,4 185,92 96,76 -1,77 -77,72 -56,15
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Strategia 1 168,7 247,4 213,9 194,4 190,4 176,7 145,2 146,3 191,1

Strategia 2 10,9 96 294,4 308,1 263 253,8 211,5

Strategia 3 788 427,2 381,7 381,1 262,5 163,8

Strategia 6 -53,91 -15,41

Strategia 7 -637,2 -79,4

Wykonanie 36,6 567,6 -345,1 1 136,60 2 082,50 995,9 8,1 -684,3 -2 786,70
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od (-)637,2 mln zł98 do 788,0 mln zł99. Jednocześnie biorąc pod uwagę wielkość odchyleń 
pomiędzy prognozami na dany rok, a wartościami faktycznie osiąganymi przez Spółkę, 
należy uznać że prognozy te obarczone były dużym błędem. Świadczyć o tym może 
również to, że skumulowany wynik finansowy netto za lata 2007-2015 wyniósł jedynie 
1.011,2 mln zł, podczas gdy zgodnie z obowiązującymi strategiami powinien wynieść 
1.688,4 mln zł, tj. o 67% więcej.  

[Dowód: akta kontroli str. 1103 – 1108] 

Wyjaśniając przyczyny nieosiągnięcia - przewidzianych w poszczególnych strategiach - 
jednostkowych wyników ze sprzedaży węgla, Zarząd wskazał, że współczynnik ten jest 
uzależniony od wielu czynników makroekonomicznych, rynkowych, technicznych oraz 
górniczo-geologicznych, a skala prowadzonej przez Spółkę działalności i rodzaj 
produkowanego węgla skutkuje ekspozycją na szereg powiązanych ze sobą rynków 
(hutnictwo, koksownictwo, producenci węgla), co powoduje, że zmiany zachodzące  
w którymkolwiek sektorze przekładają się na współuczestników rynku, a ostatecznie na 
uzyskiwane przez JSW ceny zbytu węgla, które zależne są od cen notowanych na rynkach 
światowych. Wyższe ceny mogą być uzyskiwane jedynie dzięki rencie geograficznej (bliskie 
położenie koksowni) lub ograniczeniom podaży z innych źródeł niż JSW. Ewentualne 
wahania powyżej cen światowych są silnie ograniczane potencjalną opłacalnością importu 
spoza obszaru Polski. Z powyższych względów – zdaniem Zarządu - założenia w zakresie 
prognoz cen węgla przyjęte w kolejnych strategiach JSW pozyskiwane były z zewnętrznych 
opracowań branżowych, analiz ekspertów branży, opracowań dedykowanych itp.,  
a zmieniająca się sytuacja na rynku, uwarunkowania gospodarcze, a także zmiana 
warunków funkcjonowania Spółki w latach 2007-2015, w tym głównie: techniczno-
organizacyjna integracja kopalń, przejęcie KWK Budryk i zakup KWK K-Sz, w istotny 
sposób rzutowały na poziom osiągniętych wskaźników ekonomiczno-finansowych. Dodał 
też, że poza wyżej wymienionymi zmianami organizacyjnymi głównymi determinantami 
poziomu kosztów produkcji były trudne warunki prowadzenia działalności górniczej, 
polegające na wykonywaniu robót górniczych na znacznej głębokości, przekraczającej 
często 1.000 m, skomplikowanej tektonice złóż, występowaniu, często w sposób 
skojarzony, zagrożeń naturalnych, szczególnie zagrożenia metanowego, wyrzutowego, 
tąpaniowego i klimatycznego. 

Zdaniem Zarządu na pogorszenie wyniku finansowego netto Spółki wpłynęły też odpisy 
aktualizujące wartość środków trwałych i posiadanych akcji, które dokonano w 2008,  
2014 i 2015 r., a w 2014 r. wynik zwiększył się w związku z zaksięgowaniem zysku  
na okazjonalnym nabyciu KWK K-Sz100. Jednocześnie Zarząd podkreślił, że wzrost  
w 2011 r. kosztu jednostkowego o ponad 30% w stosunku do roku poprzedniego w głównej 
mierze wynikał z przejścia na ewidencję kosztów według Międzynarodowych Standardów 
Rachunkowości (MSR). 

[Dowód: akta kontroli str. 1110 – 1134] 

Nie kwestionując prawdziwości zawartych w powyższych wyjaśnieniach stwierdzeń,  
NIK zwraca uwagę, że decydujące znaczenie dla rozbieżności pomiędzy prognozowanymi  
a osiągniętymi wartościami jednostkowego wyniku ze sprzedaży węgla oraz wyników 
finansowych Spółki, miały - w ocenie Izby - nie tylko występujące w latach 2009, 2014  
i 2015 spadki cen węgla, ale także brakiem wystarczającej redukcji kosztów, zwłaszcza 
kosztów stałych, odpowiadającej realizowanemu poziomowi wydobycia i sprzedaży. 
Powyższe wyjaśnienia Zarządu oraz zanotowane w badanym okresie odchylenia ww. 
wskaźników świadczą - zdaniem NIK - również o bardzo optymistycznych założeniach  
co do stabilności rynku węgla koksującego oraz niedostatecznego uwzględnienia podczas 
przygotowania dokumentów strategicznych ryzyk związanych z prowadzoną przez Spółkę 
działalnością wydobywczą, w tym związanych ze zmianami geologiczno-górniczymi, które 
są nieodłącznym elementem tej działalności. Powyższe spostrzeżenia potwierdzają 

                                                      
98 Wartość na rok 2014 przyjęta w Strategii nr 7. 
99 Wartość na rok 2010 przyjęta w Strategii nr 3. 
100 Zgodnie ze sporządzonym przez firmę Deloitte dnia 9 sierpnia 2014 r. „Raportem z uzgodnionych procedur podlegających 
na weryfikacji poprawności rachunkowego rozliczenia nabycia KWK „Knurów-Szczygłowice” na dzień 31 lipca 2014 roku przez 
Jastrzębską Spółkę Węglową SA” zysk z okazjonalnego nabycia KWK K-Sz wynosił 297.362 tys. zł i odpowiadał różnicy 
pomiędzy wartością aktywów netto kopalni, a ceną zakupu ustaloną w umowie.  
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zaprezentowane poniżej wykresy kształtowania się wskaźnika jednostkowego wyniku na 
produkcji węgla101 i jednostkowego kosztu produkcji węgla. Wskaźniki te kształtowały się  
w badanym okresie następująco: 

 

 

[Dowód: akta kontroli str. 1103-1103A] 

Według powyższych danych: 

� we wszystkich latach badanego okresu rzeczywisty jednostkowy koszt produkcji 
węgla znacząco przekraczał wartości zakładane w przygotowywanych przez 
Spółkę strategiach102, co świadczy o znaczącym niedoszacowaniu przyjętych  
w nich kosztów,  

� jednostkowy wynik na bieżącej produkcji zależny był przede wszystkim od 
osiąganych przez Spółkę cen zbytu, a nie od zastosowanych przez Spółkę działań 
proefektywnościowych. 

W ocenie NIK, decydujące znaczenie dla powyższych wskaźników miał również 
odnotowywany w badanym okresie poziom wydajności w Spółce, który w latach 2001-2015 
kształtował się następująco: 

                                                      
101 (Wpływy ze sprzedaży ± ruch zapasów + zużycie własne (wycena produkcji)-(koszty produkcji wg algorytmu B1). 
102 Za wyjątkiem jednostkowego kosztu produkcji przewidywanego na rok 2015 w Strategii nr 6, która przestała obowiązywać 
po trzech miesiącach od jej przyjęcia przez Zarząd.  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Strategia nr 1 12,46 19,71 16,30 14,91 14,47 13,25 10,35 10,87 16,14

Strategia nr 2 -5,32 8,61 38,68 39,55 32,13 22,73 23,55

Strategia nr 3 65,80 34,25 31,82 32,14 22,38 15,50

Wykonanie -4,80 76,61 -57,38 98,90 236,71 74,06 -20,64 -97,62 -74,13
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Strategia nr 1 273,97 261,06 259,13 263,17 263,64 264,36 265,63 265,68 273,01

Strategia nr 2 301,03 299,20 283,79 283,22 286,72 287,94 297,20

Strategia nr 3 325,52 337,00 337,86 337,70 347,68 362,56

Strategia nr 6 420,21 425,41

Strategia nr 7 400,51 380,54

Wykonanie 283,48 314,89 354,03 340,96 407,44 422,56 417,98 440,29 382,92

200,00

250,00

300,00

350,00

400,00

450,00

500,00

Jednostkowy koszt produkcji węgla [zł/t]

Uwagi dotyczące 
badanej działalności 



 

29 

 

Z powyższego zestawienia jednoznacznie wynika, że chociaż – począwszy od 2009 r. –  
w Spółce podejmowano działania mające na celu wzrost wydajności na 1 pracownika, 
jednakże do 2015 r. Spółka nie osiągnęła ani poziomu zakładanego w poszczególnych 
strategiach, ani nie zbliżyła się do poziomu z lat 2003, 2004 i 2006, kiedy to wydajność 
przekraczała 700 ton na jednego zatrudnionego w JSW. Na powyższe - w ocenie NIK - 
miały wpływ znaczne przerosty zatrudnienia oraz mało efektywne wykorzystanie 
nowoczesnych maszyn i urządzeń. 

2.2.4 Utrzymywanie zadowalającego poziomu płynności finansowej i zdolności kredytowej 

W stosunku do zamierzeń ujętych w strategiach, w poszczególnych latach badanego okresu 
wskaźniki mające – zgodnie z Programem rządowym - służyć monitorowaniu celu 
szczegółowego „Utrzymywanie zadowalającego poziomu płynności finansowej oraz 
zdolności kredytowej” kształtowały się następująco: 

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Strategia nr 1 647,3 748,8 755,5 755,5 765,6 771,8 773,7 777,7 773,4

Strategia nr 2 659,0 693,8 743,3 745,0 733,4 737,5 730,3

Strategia nr 3 638,5 638,3 649,2 664,4 667,4 657,6

Strategia nr 6 645,7 657,7

Strategia nr 7 698,7 706,6

Wykonanie 636,1 649,9 703,1 723,1 675,8 705,2 626,6 621,1 520,8 608,5 570,0 606,0 625,7 637,5 662,0
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Strategia 1 661,6 833,2 844,8 825,9 828,4 831,2 856,2 859,7 798,9

Strategia 2 854,8 818,3 830,2 831,9 827,8 832,4 784,1

Strategia 3 911,4 1 219,00 1 533,50 1 617,10 1 829,90 1 940,70

Strategia 6 2 160,70 2 831,80

Strategia 7 4293,7 5 196,50

Wykonanie 718,9 1 327,40 1052,3 1 254,40 1 513,20 1 656,40 2 096,20 3 901,10 3 825,30
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Powyższe dane wskazują, że: 

� Wartość zobowiązań w latach 2007-2013 rokrocznie była wyższa niż w przyjętych  
na te lata założeniach. Jedynie w latach 2014-2015 zobowiązania były niższe niż 
założono w Strategii nr 7, lecz wyższe niż w dotyczącej tych samych lat Strategii nr 6. 
Świadczy to, zdaniem NIK, o niedoszacowaniu prognozowanych w strategiach 
kosztów działalności oraz nieuwzględnieniu w dostateczny sposób ryzyk związanych  
z prowadzoną działalnością; 

� Wartości należności osiągnięte przez Spółkę w latach 2007-2013 były dużo wyższe niż 
planowano w strategiach Spółki, a jednocześnie w obydwu strategiach obowiązujących 
w latach 2014-2015 poziom należności został istotnie przeszacowany. 

[Dowód: akta kontroli str. 1103 – 1108] 

Tłumacząc przyczyny przekroczenia w latach 2007-2009 wartości zobowiązań Spółki, 
w porównaniu do założeń przyjętych w Strategiach nr 1 i 2, Zarząd wyjaśnił tym, że  
w strategiach tych przyjęto względnie stały poziom zobowiązań w wysokości ok. 830 mln zł 
(model bezinflacyjny opracowania). Wzrost stanu zobowiązań w 2008 r. dotyczył głównie 
podatku dochodowego od osób prawnych, w związku z wyższym niż planowano wynikiem 
finansowym brutto, podatku od nieruchomości, w związku z nabyciem KWK Budryk, Spółka 
przejęła również zobowiązania związane z toczącymi się postępowaniami z tytułu spornego 
podatku od podziemnych wyrobisk górniczych, wynagrodzeń, w związku ze wzrostem 
średniej płacy, wzrostu zobowiązań handlowych wynikającego głównie z inflacji oraz 
nieujętych w planie zobowiązań z tytułu leasingu finansowego. W 2009 r. stan zobowiązań 
był wyższy niż planowano w strategii głównie w zakresie leasingu finansowego oraz 
zobowiązań handlowych. 

Odnośnie należności Zarząd wyjaśnił, że w latach 2007-2009 w strategii przyjęto stabilny 
poziom, co wynikało z wyrównanego poziomu przychodów ze sprzedaży podstawowych 
produktów Spółki. Natomiast w faktycznym wykonaniu w 2008 r. poziom należności był 
wyższy niż planowano, głównie z uwagi na wyższe przychody ze sprzedaży węgla.  
W 2009 r. stan należności był wyższy w stosunku do wielkości zaplanowanej, głównie  
w zakresie podatków w związku z ujemnym wynikiem finansowym. 

[Dowód: akta kontroli str. 1110 – 1134] 

Żadna ze strategii opracowanych przez JSW w latach 2007-2015 nie uwzględniała, 
wymaganych Programem rządowym: wskaźnika płynności I stopnia103 i wskaźnika 
rentowności sprzedaży104. W badanym okresie kształtowały się one następująco: 

                                                      
103 Inwestycje krótkoterminowe (środki pieniężne i ich ekwiwalenty)/ (zobowiązania krótkoterminowe – fundusze specjalne). 
104 Liczony jako wynik netto/przychody ze sprzedaży. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Strategia 1 359,4 486,7 475,7 476,1 476,1 474,7 468,4 459,1 494,3

Strategia 2 883,9 780,1 520,4 526,9 517 507,5 483,3

Strategia 3 592,6 570,2 572,3 572 570 570

Strategia 6 1 237,60 1 203,60

Strategia 7 1 300,10 1 324,40

Wykonanie 374,5 663,8 541,7 681,2 1 035,10 1 003,90 1 021,50 1 094,00 655,9
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[Dowód: akta kontroli str. 1103-1203A] 

Jedynie w latach 2007 i 2010-2012 sytuacja ekonomiczna Spółki była korzystna. Wynikało 
to w głównej mierze jednak z wysokich cen węgla na rynkach, a nie z optymalizacji kosztów 
prowadzonej przez JSW działalności. 

2.2.5 Zapewnienie stabilnych miejsc pracy i racjonalnej gospodarki zasobami ludzkimi 

Zapewnienia stabilnych i bezpiecznych ekonomicznie miejsc pracy w kopalniach oraz 
racjonalnego gospodarowania zasobami pracy monitorowane miało być za pomocą: 

� zmian poziomu zatrudnienia w Spółce pod ziemią, w stosunku do roku 
poprzedniego; 

� zmian poziomu zatrudnienia w Spółce na powierzchni, w stosunku do roku 
poprzedniego. 

Nie wszystkie opracowane przez JSW w badanym okresie strategie odnosiły się do kwestii 
wielkości planowanego zatrudnienia i ich zmian. Jedynie w Strategiach nr 1, 2 i 3 podano 
przewidywany poziom zatrudnienia na powierzchni i pod ziemią w najbliższych latach. 

W relacji do poszczególnych strategii, w kolejnych latach badanego okresu wskaźniki te 
kształtowały się następująco: 

Wskaźnik/miernik 

Lata 
2007 2008 2009 2010 

Strategia nr 
1 2 3 

Stan zatrudnienia pod ziemia  
plan 15 635 17 734 17 757 18 089 
wykonanie 15 558 18 135 18 016 18 081 

Stan zatrudnienia na powierzchni  
plan 4 006 4 608 4 565 4 547 
wykonanie 4 028 4 635 4 504 4 556 

Rzeczywisty stan zatrudnienia nie odbiegał znacząco od założeń przyjętych w strategiach 
na lata 2007-2010. Obowiązujące w pozostałym okresie strategie nie zawierały 
szczegółowych danych liczbowych w tym zakresie. 

[Dowód: akta kontroli str. 1109] 
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0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

Wskaźnik płynności finansowej I stopnia

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Wykonanie 1,03 9,926 -9,02 18,4 26,15 11,4 0,09 -8,34 -30,05

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

Wskaźnik rentowności sprzedaży

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  



 

32 

Na podstawie danych ewidencyjnych Spółki ustalono, że w badanym okresie wielkość 
zatrudnienia w JSW, w rozbiciu na pracowników zatrudnionych na powierzchni i pod ziemią 
kształtowały się następująco: 

 
*-  Wraz z KWK Budryk przejęto 2.450 pracowników, z czego 1.837 zatrudnionych pod ziemią i 613 na powierzchni. 
**- Wraz z nabyciem KWK K-Sz przejęto 5.620 pracowników, z czego 4.257 zatrudnionych pod ziemią i 1.327 na powierzchni. 

podczas, gdy zmiany stanu zatrudnienia w kopalniach JSW kształtowały się następująco: 

 
*-  Wraz z KWK Budryk przejęto 2.450 pracowników, z czego 1.837 zatrudnionych pod ziemią i 613 na powierzchni. 
**- Wraz z zakupem KWK K-Sz przejęto 5.620 pracowników, z czego 4.257 zatrudnionych pod ziemią i 1.363 na powierzchni. 

Analiza powyższych danych wskazuje, że łącznie w badanym okresie – mimo przejęcia 
łącznie 8.070 pracowników z KWK Budryk i KWK K-Sz - stan zatrudnienia w Spółce  

2007 2008* 2009 2010 2011 2012 2013 2014** 2015

Stan zatrudn. pod ziemią w
kopalniach JSW wykonanie

15 558 18 135 18 016 18 081 18 303 18 040 17 603 20 651 19 012

Stan zatrudn. na powierzch. w
kopaln. JSW wykonanie

4 028 4 635 4 504 4 556 4 628 4 638 4 561 5 705 5 303

Stan zatrudn. ogółem w JSW wg
Strategii nr 1

19 641 22 342 22 322 22 094 21 865 21 711 21 455 20 854 19 958

Stan zatrudn. ogółem w  JSW
wykonanie

19 586 22 770 22 520 22 637 22 931 22 678 22 164 26 356 24 315
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2007 2008* 2009 2010 2011 2012 2013 2014** 2015

Zmiana zatrudn. ogółem w
kopalniach JSW wykonanie

722 3 184 -250 117 294 -253 -514 4 192 -2 041

Zmiana zatrudn. pod ziemią w
kopalniach JSW wykonanie

390 2 577 -119 65 222 -263 -437 3 048 -1 639

Zmiana zatrudn. na powierzch. w JSW
wykonanie

332 607 -131 52 72 10 -77 1 144 -402

Zmiana  zatrudn. ogółem w JSW wg
Strategii nr 1

359 2 701 -20 -228 -229 -154 -256 -601 -896

Zmiana zatrudn. pod ziemią w JSW
wg Strategii nr 1

433 2 099 23 -131 -138 -114 -182 -531 -712

Zmiana zatrudn. na powierzchn. w
JSW wg Strategii nr 1
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w stosunku do stanu w 2006 r. zwiększył się o 5.451 osób, z czego o 3.844 osoby 
zatrudnione pod ziemią i 1.607 zatrudnione na powierzchni.  

Pomijając zmiany zatrudnienia wynikające z nieplanowanego w Strategiach nr 1 do 5 
przejęcia KWK K-Sz105, stan zatrudnienia w JSW w latach 2007-2015 wzrósł łącznie  
w stosunku do stanu na koniec 2006 r. o 373 osoby, z czego o 344 na powierzchni i 29 pod 
ziemią, co wskazuje, że w badanym okresie nie doszło w Spółce do redukcji zatrudnienia,  
a wręcz nastąpił jego nieznaczny wzrost. Świadczy to - zdaniem NIK - o niedostatecznej 
determinacji Zarządu Spółki w zakresie redukcji kosztów jej działalności, wzrostu wydajności 
pracowników oraz poprawy efektywności jej funkcjonowania.  

2.2.6 Prowadzenie efektywnej polityki zarządzania pozaprodukcyjnymi rzeczowymi 
aktywami trwałymi i długoterminowymi aktywami finansowymi 

W Strategiach nr 1, 2 i 3 ujęto kwestie restrukturyzacji i zarządzania majątkiem 
pozaprodukcyjnym, w tym akcjami i udziałami w innych podmiotach gospodarczych, 
wymaganą zapisami Programu rządowego. Powyższe strategie funkcjonalne obejmowały 
zarządzanie majątkiem pozaprodukcyjnym, tj. analizy zasadności posiadania wybranych 
składników majątku i sprzedaży lub przekazania ich na rzecz Skarbu Państwa oraz 
zarządzanie akcjami i udziałami w poszczególnych podmiotach prawa handlowego. 
Wymieniono spółki, których akcje lub udziały przeznaczone zostały do zbycia lub likwidacji, 
oraz które zostały zakwalifikowane, jako potrzebne w działalności JSW (np. Jastrzębska 
Spółka Ubezpieczeniowa Sp. z o.o., Centrum Informatyki ROW Sp. z o.o., Centralne 
Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Sp. z o.o.).  

W Strategii nr 1 przedstawiono prognozę liczby posiadanych przez JSW spółek na 
poszczególne lata 2007-2015, ich wartości nominalne i wartości księgowe. W Strategiach 
nr 2 i 3 ograniczono się do opisowego przedstawienia planowanych działań dotyczących 
sprzedaży składników majątku pozaprodukcyjnego, szczególnie o charakterze 
wypoczynkowym lub zabytkowym, a także uwzględniono adaptację na potrzeby Biura 
Zarządu budynku biurowego JSW.  

Strategie nr 4 do 7 nie zawierały elementów zarządzania pozaprodukcyjnymi rzeczowymi 
aktywami trwałymi i długotrwałymi aktywami finansowymi. Prezes Zarządu wyjaśnił to tym, 
że od listopada 2010 r. strategie musiały spełniać inne wymagania, tj. spełniać oczekiwania 
inwestorów i akcjonariuszy, co było związane z wejściem Spółki na giełdę.  

[Dowód: akta kontroli str. 78-82, 1392-1393, 1947] 

2.2.7 Gospodarowanie produktami ubocznymi i odpadami 

Działania związane ze zwiększeniem przychodów poprzez racjonalne gospodarowanie 
produktami ubocznymi i odpadami (np. skała płonna, metan) monitorowane miały być za 
pomocą:  

� wielkości wykorzystania ujętego metanu do produkcji energii; 

� stopnia wykorzystania skały płonnej. 

W badanym okresie wskaźniki te, w relacji do zapisów strategii obowiązujących  
w poszczególnych latach badanego okresu kształtowały się następująco: 

Wskaźnik/miernik 

Lata 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Strategie nr 
1 2 3 i 4 7 

wykorzystanie 
ujętego metanu do 

produkcji energii (%) 

prognoza 77 82 90 80 85 90 95 87 97 

wykon. 80 70 72 70 69 81 74 75 55 

wykorzystanie skały 
płonne (w tys. Mg) 

prognoza 10 221 11 335 11 283 10 446 - - - - - 

wykon. 10 673 11 115 9 148 10 530 - - - - - 

Rzeczywiste wykorzystanie ujętego metanu do produkcji energii elektrycznej i cieplnej, tylko 
w roku 2007 było wyższe od planowanego. W pozostałych latach było znacząco niższe. 

                                                      
105 Stan zatrudnienia w KWK K-Sz na koniec 2014 r. wynosił łącznie 5.456 os., z czego 4.129 zatrudnionych było pod ziemią,  
a 1.327 na powierzchni. Na koniec 2015 r. w KWK K-Sz zatrudnionych było odpowiednio 5.075, 3.815 i 1.263 osób. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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W przypadku wykorzystania skały płonnej jedynie Strategie nr 1 i 2 zawierały dane liczbowe 
odnoszące się do jej wykorzystania i wydobycia. Pozostałe strategie zawierały jedynie 
odnoszącą się do planowanych działań część opisową, lecz bez określenia wartości 
docelowych. 

Kierownik Zespołu Ochrony Środowiska poinformował, że w latach 2007-2015 w Spółce 
wykorzystano 100% tego odpadu. 

[Dowód: akta kontroli str. 1135 – 1136] 

Zarząd wyjaśnił, że przyczynami niższego wykorzystania metanu do celów związanych 
z produkcją energii elektrycznej i ciepła były w szczególności: gwałtowny wzrost ujęcia 
metanu (z 123,8 mln m3 do 136 mln m3 tj. o 9,8%), kryzys gospodarczy, nieplanowane 
remonty awaryjne silników gazowych, niska koncentracja metanu (np. na KWK Pniówek) 
oraz pożar EC „Zofiówka” w grudniu 2014 r. i całkowity postój części parowej w tej 
elektrociepłowni. 

[Dowód: akta kontroli str. 1110 – 1134] 

2.2.8 Podjęcie działań zmierzających do maksymalnego ograniczenia kosztów między 
producentem a odbiorcą węgla (dystrybucja i transport) 

W Strategiach nr 1 do 7 nie odnoszono się wprost do działań zmierzających do 
maksymalnego ograniczenia kosztów powstających między producentem a odbiorcą  
węgla, a wśród mierników realizacji celów w obszarze sprzedaży nie ujęto wskaźnika 
określającego ograniczenie kosztów powstających między producentem a odbiorcą węgla.  

Zauważyć jednak należy, że w zapisach poszczególnych strategii ujęto działania, które 
prowadzić mogły do realizacji ww. celu. Przykładowo, w Strategiach nr 4 do 7 przewidziano 
scentralizowanie funkcji sprzedaży i marketingu, a także spedycji węgla w ramach spółki 
Polski Koks, a w Strategiach nr 4 i 5 zapisano, że „pozwoli to na optymalne prowadzenie 
procesu sprzedaży w ramach portfela produktów GK JSW”. W Strategiach nr 6 i 7 wśród 
celów strategicznych sprzedaży wymieniano m.in. „dbałość o dobre, długoterminowe relacje 
z klientami w celu osiągnięcia optymalnych warunków ekonomicznych realizacji umów”.  

Brak powyższych elementów w strategiach JSW były Prezes Zarządu wyjaśniał tym, że nie 
były one dla niej kluczowe, a podczas monitoringu realizacji strategii dane na ten temat nie 
występowały we wzorach tabel przesyłanych do ARP.  

Od lipca 2015 r. nastąpiła faktyczna centralizacja funkcji handlowych GK JSW w spółce 
Polski Koks. W procedurze handlowej GK JSW z czerwca 2015 r. określono zadania spółki, 
w tym m.in. organizację spedycji i transportu, a także realizację działalności handlowej.  

W ocenie NIK, scentralizowanie funkcji sprzedaży może przyczynić się do ograniczenia 
kosztów powstających między producentem a finalnym odbiorcą węgla.  

[Dowód: akta kontroli str. 541-545, 549-568, 1392-1393, 1947] 

2.3 Wybrane rodzaje kosztów działalności JSW  

2.3.1 Koszty i przychody JSW ze sprzedaży węgla 

W badanym okresie wartość sprzedaży węgla na tle kosztów sprzedanego węgla 
przedstawiała się następująco: 
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Powyższe dane pokazują, że koszty sprzedanego węgla w latach 2007-2015 
systematycznie rosły106, przy czym wzrost ten - liczony nominalnie - wyniósł łącznie 90%. 
Największy wzrost nastąpił w roku 2008 (23,1%), a najmniejszy w 2014 r. (2,4%). 
Jednocześnie przychody Spółki okresowo spadały (2009 i 2012-2014), co związane było  
ze spadkiem cen węgla, a zwłaszcza węgla koksowego. Zauważyć jednak należy, że 
uzyskana przez Spółkę w latach 2014 i 2015 średnia cena sprzedaży węgla wynosiła 
odpowiednio 366,28 i 326,02 zł/t i była wyższa od średnich cen sprzedaży węgla 
uzyskanych w najgorszym pod tym względem roku 2007, kiedy wynosiła ona 282,86 zł/t, 
przy jednoczesnym dodatnim wyniku na sprzedaży (+12,21 zł/t). Wskazuje to, zdaniem NIK, 
że główną przyczyną odnotowanych w latach 2014-2015 ujemnych wyników finansowych na 
sprzedaży węgla był nadmierny wzrost kosztów jego produkcji, a nie gwałtowny spadek cen. 
Potwierdza to zamieszczony poniżej wykres: 

 

                                                      
106 Jedynie w 2009 r. nastąpił nieznaczny spadek kosztów produkcji węgla (o 1,5%), co związane było z efektami 
wprowadzonego programu oszczędnościowego, obejmującego m.in. obniżenie średnich wynagrodzeń w JSW o 5,5%. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Wynik na sprzedaży węgla [mln zł] 144,4 1 530,6 -302,4 1 663,5 2 830,0 1 226,2 -25,4 -1 062,4 -933,7

Wartość sprzedaży węgla [mln zł] 3 488,8 5 646,9 3 752,9 6 103,0 7 849,6 6 736,7 5 899,6 5 007,2 5 421,4

Koszty sprzedanego węgla [mln zł] 3 344,4 4 116,3 4 055,3 4 439,5 5 019,6 5 510,5 5 925,0 6 069,6 6 355,1
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Wynik na sprzedaży węgla
[zł/t]

12,21 116,93 -26,62 126,89 227,50 96,76 -1,77 -77,72 -56,15

Średnia jedn. cena sprzedaży
węgla [zł/t]

295,07 431,40 330,38 465,53 631,03 531,58 410,96 366,28 326,02

Średni jedn. koszt
sprzedanego węgla [zł/t]

282,86 314,47 357,00 338,64 403,53 434,82 412,73 444,00 382,17

Śr. jedn. cena sprzed. węgla
koksowego [zł/t]

325,79 556,35 365,25 573,59 791,19 615,45 468,31 416,31 381,60

Śr. jedn. cena sprzed. węgla
energetycznego [zł/t]

149,46 189,80 270,81 246,49 265,86 313,90 267,46 235,18 214,08
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Wprawdzie uzyskana przez Spółkę w 2015 r. średnia cena sprzedaży węgla była niższa niż 
w roku 2009 r., jednak wynikało to głównie z większego – w związku z nabyciem KWK K-Sz 
- udziału w sprzedaży węgla energetycznego, którego udział wzrósł z 17,4% w 2009 r.  
do 33,2% w roku 2015. 

2.3.2 Koszt jednostkowy produkcji węgla w zakładach górniczych JSW 

W badanym okresie koszt jednostkowy produkcji węgla w poszczególnych kopalniach JSW 
kształtował się następująco: 

 

[Dowód: akta kontroli str. 1947, 2146] 

Powyższe dane wskazują, że decydujący wpływ na średni koszt jednostkowy produkcji 
węgla w JSW miało utrzymywanie się stosunkowo niskiego kosztu jednostkowego produkcji 
w przejętych przez JSW kopalniach Budryk i K-Sz, w których koszt ten był nawet dwukrotnie 
niższy niż w innych kopalniach JSW. Podkreślić przy tym należy, że warunki geologiczno-
górnicze, głębokość prowadzonej eksploatacji i występujące w nich zagrożenia naturalne 
nie odbiegają zasadniczo od pozostałych kopalń JSW. 

2.3.3 Nakłady inwestycyjne 

Przewidywane w kolejnych strategiach nakłady inwestycyjne kształtowały się następująco:  

− wg Strategii nr 1 – 5.814,2 mln zł w latach 2007-2015 (średnio 646,02 mln/r),  
z czego 3.201,8 mln zł przeznaczone miało być na budownictwo inwestycyjne,  
a 2.369,4 mln zł na zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych107; 

− wg Strategii nr 2 – 5.199,1 mln zł w latach 2007-2015 (średnio 577,68 mln/r),  
z czego 3.248,9 mln zł przeznaczone miało być na budownictwo inwestycyjne,  
a 1.800,2 mln zł na zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych108; 

− wg Strategii nr 3 – 5.692,4 mln zł w latach 2010-2015 (średnio 948,73 mln/r),  
z czego 3.336,2 mln zł przeznaczone miało być na budownictwo inwestycyjne,  
a 1.889,9 mln zł na zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych109; 

                                                      
107 Pozostałe 243 mln zł stanowiła rezerwa. 
108 Pozostałe 150 mln zł stanowiła rezerwa. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

KWK Z-B-J 457,76 486,23 496,30 524,76 435,92

KWK Borynia 338,54 377,65 418,12 325,47 400,44 409,48 478,09 556,96 384,48

KWK Zofiówka 313,81 333,46 591,09 511,59 521,17 581,96 535,22 605,73 523,79

KWK JAS-MOS 352,37 443,63 491,54 431,46 614,69 448,58 476,71 427,59 413,99

KWK Budryk 189,39 215,08 221,67 223,55 250,25 256,92 270,65 258,80

KWK K-Sz 304,93 331,74

KWK Krupiński 223,43 302,94 288,02 279,01 394,17 326,08 315,06 410,80 348,04

KWK Pniówek 228,25 303,77 329,66 379,42 425,63 492,54 446,79 483,97 408,04

JSW 283,48 314,89 354,03 340,96 407,44 422,56 417,98 440,29 382,92
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− wg Strategii nr 4 – 5.691,0 mln zł w latach 2010-2015 (średnio 948,50 mln/r),  
z czego 3.336,0 mln zł przeznaczone miało być na budownictwo inwestycyjne,  
a 1.890,0 mln zł na zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych110; 

− wg Strategii nr 6 – 3.371,2 mln zł w latach 2014-2015 (średnio 1.685,60 mln/r); 

− wg Strategii nr 7 – 2.877,9 mln zł w latach 2014-2015 (średnio 1.438,95 mln/r); 

Strategie nr 6 i 7 nie klasyfikowały przewidywanych wydatków według przeznaczenia,  
a Strategia nr 5 nie zawierała prognoz nakładów inwestycyjnych.  

Poniższy wykres przedstawia rzeczywiste nakłady inwestycyjne111 poniesione przez JSW  
w badanym okresie, na tle założeń przyjętych strategii:  

 

Łączne nakłady inwestycyjne, jakie Spółka poniosła w latach 2007-2015 wyniosły  
8.216,3 mln zł, tj. o 2.402,1 mln zł więcej niż zakładano w Strategii nr 1. W większości 
nakłady te poniesione zostały na inwestycje rzeczowe – 6.394,5 mln zł (77,8%), a jedynie – 
1.821,8 mln zł (22,2%)112 na wyrobiska ruchowe. 

2.3.4 Koszty wynagrodzeń 

W sześciu z siedmiu strategii opracowanych przez JSW ujęto zapisy wskazujące na to, że  
w latach 2007-2015 będzie miał w Spółce miejsce sukcesywny wzrost wynagrodzeń. I tak: 

− w Strategii nr 1 założono, że w 2008 r. średnia płaca wzrośnie w JSW o 6%,  
a w kolejnych latach wzrost wynosić będzie 2,5%; 

                                                                                                                                       
109 Pozostałe 466,3 mln zł stanowiła rezerwa. 
110 Pozostałe 465 mln zł stanowiła rezerwa. 
111 Zestawienie sporządzono na podstawie sprawozdań finansowych Spółki. 
112 Do końca 2011 r. Spółka nie wyodrębniała w sprawozdaniach finansowych rozdziału nakładów inwestycyjnych na 
inwestycje rzeczowe (zakup gotowych dóbr inwestycyjnych) i inwestycje w wyrobiska ruchowe (realizację budownictwa 
inwestycyjnego), w efekcie czego w latach 2007-2010 w drugiej z tych pozycji widnieje zero.  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Strategia nr 1 565,0 779,3 817,2 678,3 655,9 616,7 624,4 564,9 512,5

Strategia nr 2 549,3 614,6 598,0 649,6 610,9 586,1 532,0 527,7 530,9

Strategia nr 3 650,0 1 064,4 1 169,2 999,5 953,0 856,3

Strategia nr 4 650,0 1 064,0 1 169,0 999,0 953,0 856,0

Strategia nr 6 1 652,8 1 718,4

Strategia nr 7 1 528,0 1 349,9

Wykonanie 549,3 614,6 539,8 528,6 1 005,5 1 467,6 1 378,5 1 335,3 797,1

Nakłady na wyrobiska ruchowe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 487,2 503,8 445,8 385,0

Nakłady na inwestycje rzeczowe 549,3 614,6 539,8 528,6 1 005,5 980,4 874,7 889,5 412,1
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− w Strategii nr 2 przyjęto, że w 2009 r. wynagrodzenie za dniówkę przepracowaną  
w dni robocze kształtować się będzie na poziomie IV kwartału 2008 r., a od 2010 r. 
wysokość średniej płacy będzie wzrastać rokrocznie o 2,5%; 

− w Strategii nr 3 i nr 4 założono, że w 2010 r. fundusz wynagrodzeń oparty zostanie 
na poziomie wykonanym113, w 2011 r. na poziomie skutków roku 2010, a począwszy 
od 2012 r. będzie corocznie wzrastał o 2,5%; 

− w Strategii nr 6 i nr 7 przyjęto, że w 2014 r. nastąpi wzrost średniej płacy o 2,4%,  
a w 2015 r. zostanie ona utrzymana na tym samym poziomie co w roku 2014. 

Podobnie zagadnienia te regulowały obowiązujące w JSW w latach 2007-2014 PTE,  
w których zakładano, że średnia płaca w Spółce będzie systematycznie rosła z 5 608,17 zł 
w 2007 r. do 8 504,26 zł w roku 2014. Stopniowe obniżenie wynagrodzeń przewidywał 
dopiero PTE na rok 2015, gdzie średnia płaca została zmniejszona pierwotnie do kwoty 
7 706,59 zł, a ostatecznie do 7 568,48 zł. 

Rzeczywisty przyrost średniej płacy – z wyjątkiem lat 2009, 2013 i 2014 – był wyższy niż 
zakładany w poszczególnych PTE odpowiednio o: 49,09 zł w 2007 r., 308,58 zł w 2008 r., 
462,17 zł w 2010 r., 553,29 zł w 2011 r., 166,06 zł w 2012 r. i 136,34 zł w roku 2015. 

Największy przyrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Spółce odnotowano 
w latach 2008, 2010 i 2011, odpowiednio o 14%, 11,3% i 10,7% w stosunku do roku 
poprzedniego. 

Wysokość średniej płacy miesięcznej wraz ze wskaźnikiem przyrostu w JSW przedstawia 
poniższa tabela. 

Rok 
Osobowy 

fundusz płac  
(w tys. zł) 

Zatrudnie-
nie 

/w osob./ 

Średnia 
płaca na 

m-c 
/w zł/ 

Wskaźnik przyrostu przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń 

Wykon. 
wskaźn. 
inflacji 

Proc. 
zmiana 
płacy 

realnej 

Wykon. 
JSW 

ustalony 
przez RM lub 

Komisję 
Trójstronną  

ustalony w 
strategiac
h JSW z lat 
2007-2015 

w por. do 
ustalonego 

przez RM lub 
Komisję 

Trójstronną 
(k.4 – k.5) 

w por. 
do 

ustalon
ego w 
strate-
giach 
Spółki 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2000 911 849,1 22 812 3 331,03 6,8% 6,8% x 0,0% x 10,1% 97,0% 

2001 932 739,9 21 369 3 637,43 9,2% 9,2% x 0,0% x 5,5% 103,5% 

2002 944 234,3 20 485 3 841,16 5,6% 5,6% x 0,0% x 1,9% 103,6% 

2003 957 676,6 19 836 4 023,31 3,0% 3,0% x 0,0% x 0,8% 102,2% 

2004 1 015 018,3 19 423 4 354,88 8,2% 3,2% x 5,0% x 3,5% 104,6% 

2005 1 101 475,3 19 404 4 730,45 8,6% 4,5% x 4,1% x 2,1% 106,4% 

2006 1 197 851,0 19 321 5 166,45 9,2% 3,5% x 5,7% x 1,0% 108,1% 

2007 1 313 819,2 19 353 5 657,26 9,5% 3,4%  x 6,1% x 2,5% 106,8% 

2008 1 744 612,6 22 550 6 447,20 14,0% 6,0% 6,0% 8,0% 8,0% 4,2% 109,4% 

2009 1 643 197,5 22 466 6 095,13 -5,5% 8,0% 2,5% -13,5% 0,0% 3,5% 91,3% 

2010 1 829 317,3 22 477 6 782,18 11,3% x 2,5% x 8,8% 2,6% 108,5% 

2011 2 044 919,0 22 705 7 505,39 10,7% x  x   4,3% 106,1% 

2012 2 167 742,7 22 825 7 914,36 5,4% x  x   3,7% 101,7% 

2013* 2 186 312,8 22 391 8 136,87 2,8% x  x   0,9% 101,9% 

2014** 2 360 249,0 23 843 8 249,27 1,4% x  x   0,0% 101,4% 

2015 2 337 888,4 25 286 7 704,82 -6,6% x   x   -0,9% 94,2% 

* Bez uwzględniania jednorazowej wypłaty rocznej w miejsce nagrody z zysku za 2012 rok w kwocie 73,8 mln zł. 
** Po korekcie o proporcjonalnie uwzględnione: nagrodę barbórkową, 14 pensję, deputat węglowy pomoce szkolne oraz bilety 
z Karty Górnika na KWK K-Sz. 

[Dowód: akta kontroli str. 1881 – 1914] 

Z powyższego zestawienia wynika, że począwszy od 2001 r. we wszystkich latach – za 
wyjątkiem roku 2009 i roku 2015 – średnie wynagrodzenia w JSW realnie rosły, a wielkość 
tego wzrostu znacząco przekraczała nie tylko wielkości wynikające z ustaleń Komisji 
Trójstronnej i Rządu RP, ale równie zakładane w poszczególnych strategiach Spółki.  

                                                      
113 Tj. zgodnym z decyzjami podjętymi w 2010 r. w związku z negocjacjami ze stroną związkową. 
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W efekcie, począwszy od 2012 r. wzrost funduszu płac następował szybciej niż wynikało to 
ze wzrostu zatrudnienia i zmian w otoczeniu JSW (tj. na rynku pracy). 

 

Koszty pracy (wynagrodzenia, ZUS i świadczenia na rzecz pracowników), jakie w latach 
2007-2015 ponosiła Spółka, w odniesieniu do założeń przyjętych w kolejnych strategiach, 
przedstawiały się następująco: 

 

Przeprowadzona na podstawie przedstawionych przez Spółkę danych analiza wykazała,  
że gdyby w badanym okresie wzrost wynagrodzeń utrzymany został w JSW na poziomie 
wzrostu wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw, fundusz płac w JSW byłby 
średniorocznie niższy o 48,4 mln zł, a w latach 2007-2015 łącznie o 435,2 mln zł.  

Na wykresie poniżej zaprezentowano zmiany średniej wydajności na jednego zatrudnionego 
i średniej miesięcznej płacy miesięcznej w JSW w latach 2001-2015: 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Osobowy fundusz płac 1 313 819 1 744 613 1 643 198 1 829 317 2 044 919 2 167 743 2 186 313 2 360 249 2 337 888

Zatrudnienie 19 353 22 550 22 466 22 477 22 705 22 825 22 391 23 843 25 286
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Zmiany funduszu płac i zatrudnienia w JSW 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Strategia nr 1 1 662 740,0 1 989 946,0 2 036 516,0 2 075 198,0 2 097 471,0 2 129 609,0 2 162 549,0 2 159 317,0 2 068 981,0

Strategia nr 2 2 123 532,0 2 104 896,9 2 140 990,9 2 209 913,9 2 259 889,9 2 273 389,3 2 157 085,5

Strategia nr 3 2 347 482,7 2 392 841,3 2 417 632,2 2 432 795,2 2 471 050,2 2 508 888,3

Strategia nr 6 2 868 118,9 2 843 470,3

Strategia nr 7 3 064 476,5 3 087 537,4

Wykonanie 1 664 176,0 2 194 661,6 2 091 419,8 2 324 908,4 2 567 512,3 2 978 411,4 2 895 883,4 3 046 932,5 2 893 182,0

1 500 000,0

1 700 000,0

1 900 000,0

2 100 000,0

2 300 000,0

2 500 000,0

2 700 000,0

2 900 000,0

3 100 000,0

3 300 000,0

Koszty pracy 
(wynagrodzenia, ZUS, świadcz. na rzecz pracowników) 

[tys. zł]



 

40 

 

Tłumacząc przyczyny wzrostu średniej rzeczywistej płacy w stosunku do założeń przyjętych 
w poszczególnych strategiach i PTE, Zarząd powołał się na szczegółowe opisy przebiegu 
prowadzonej w poszczególnych latach aktywności związków zawodowych w sprawach  
dot. wynagrodzeń, wskazując jednoznacznie, że „Wykonany poziom dynamiki płac jest 
wynikiem żądań wzrostu płac artykułowanych przez związki zawodowe.”  

[Dowód: akta kontroli str. 1430 – 1479] 

Zdaniem NIK, zaprezentowane powyżej dane wskazują, że w badanym okresie następował 
systematyczny wzrost średnich wynagrodzeń w JSW, który nie był powiązany z wydajnością 
na 1 zatrudnionego, a zdolność JSW do finansowania tego wzrostu wynikała do 2013 roku 
wyłącznie z jej możliwości finansowych, których źródłem były wysokie ceny sprzedaży 
węgla koksującego.  

2.3.5 Zakup i dzierżawa przez JSW maszyn urabiających 

W latach 2009-2015 JSW zakupiła cztery kombajny:  

1. w 2011 r. kombajn chodnikowy typu R-2000 produkcji Zakładów Naprawczych 
Przemysłu Węglowego REMAG S.A.114 za kwotę 8.890 tys. zł; 

2. w 2012 r. kombajn chodnikowy typu KTW-200/1 produkcji firmy WAMAG S.A.115 
(Kopex) za kwotę 9.497 tys. zł; 

3. w 2009 r. kombajn ścianowy typu KGE-710FM produkcji firmy FAMUR S.A.116  
za kwotę 4.986 tys. zł; 

4. kombajn ścianowy typu 4LS22-3300 produkcji firmy JOY za kwotę 7.677 tys. zł117. 

Ponadto, JSW dzierżawiła maszyny urabiające od ich producentów lub innych firm 
posiadających tego typu urządzenia. Poniesione przez Spółkę w latach 2010-2015 wydatki 
z tytułu dzierżawy maszyn urabiających wyniosły łącznie 477.618,91 tys. zł, z czego  
na dzierżawę kombajnów ścianowych wydano łącznie 248.182,46 tys. zł, a na dzierżawę 
kombajnów chodnikowych 229.436,45 tys. zł.  

W kolejnych latach okresu 2010-2015 średnioroczna liczba118 dzierżawionych kombajnów 
chodnikowych wynosiła odpowiednio: 45,51; 50,46; 43,73; 45,81 i 50,52, a kombajnów 
ścianowych: 33,77; 37,78; 31,73; 32,73; 34,72 i 41,59. 

                                                      
114 Zwanej dalej „REMAG”. 
115 Zwanej dalej „Wamag”. 
116 Zwanej dalej „FAMUR”. 
117 Kombajn dostarczony do kopalni 28 grudnia 2008 r. lecz przyjęty na stan środków trwałych 5 stycznia 2009 r. 
118 Średnioroczna ilość wynajmowanych kombajnów, obliczona wg następującej zasady: łączna ilość dni w trakcie których 
kombajny były w dyspozycji JSW, podzielona przez 365 dni. 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Średnia płaca na m-c 3 637 3 841 4 023 4 355 4 730 5 166 5 657 6 447 6 095 6 782 7 505 7 914 8 137 8 249 7 705

Wydajność na 1 zatrud. 636,1 649,9 703,1 723,1 675,8 705,2 626,6 621,1 520,8 608,5 570,0 606,0 625,7 637,5 662,0
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Niezależnie od kosztów najmu urządzeń urabiających, JSW ponosiła – w zależności od 
zapisów zawartych w umowach – koszty ich eksploatacji, tj. serwisów, remontów i części 
zamiennych. W przypadku kombajnów ścianowych koszty te wyniosły w latach 2010-2015 
łącznie 98.673,06 tys. zł, a w przypadku kombajnów chodnikowych 116.203,83 tys. zł. 
Poniższe wykresy przedstawiają średnie roczne koszty przypadające na jeden kombajn, 
jakie JSW ponosiła w związku z dzierżawą, leasingiem, remontami, serwisem i kosztami 
części zamiennych, w zależności od firmy, która była producentem/dzierżawcą kombajnów, 
przy czym koszty eksploatacji obejmują również kombajny będące własnością JSW. 

 

JSW we wszystkich latach badanego okresu ponosiła ponadprzeciętne koszty w związku  
z dzierżawą i eksploatacją kombajnów ścianowych produkcji Zabrzańskich Zakładów 
Mechanicznych SA119 i firmy KOPEX, przy czym koszty te były średniorocznie od 20%  
do ponad 50% wyższe od średnich kosztów dla wszystkich eksploatowanych kombajnów. 
Podobna sytuacja miała miejsce w 2010 r. w przypadku kombajnów firmy FAMUR oraz  
w 2015 r. w przypadku kombajnu firmy EICKHOFF. 

                                                      
119 Zwanych dalej „ZZM”. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Średnioroczne koszty  na 1
kombajn FAMUR

2 426,73 1 717,70 1 470,11 983,48 1 271,21 1 252,87

Średnioroczne koszty  na 1
kombajn ZZM+KOPEX

2 086,01 2 148,33 2 232,98 2 405,57 2 583,91 1 993,34

Średnioroczne koszty  na 1
kombajn JOY

1 041,17 1 081,84 1 505,91 1 220,70 1 331,40 1 208,54

Średnioroczne koszty  na 1
kombajn EICKHOFF

1 525,61 1 758,61

Średnioroczne koszty  na 1
kombajn JOY

1 734,15 1 677,40 1 756,95 1 607,81 1 704,09 1 483,38
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Średnioroczne koszty przypadające na 1 kombajn ścianowy 
eksploatowany w JSW w latach 2010-2015

(dzierżawa, leasing, remonty, serwisy, części zamienne)
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W przypadku kosztów użytkowania kombajnów chodnikowych, bardzo wysokie koszty 
poniosła Spółka w latach 2010 i 2013 w związku eksploatacją kombajnów firmy BUMECH 
SA120, przy czym w pierwszym z tych lat decydujące znaczenie miały koszty poniesione na 
remonty i serwisy (1.485,5 tys. zł), a w drugim - koszty zakupu części zamiennych  
(3.007,58 tys. zł). Koszty znacząco wyższe od przeciętnej ponoszono również w latach 
2010-2013 w związku z eksploatacją kombajnów chodnikowych firmy Voest-Alpine,  
a w latach 2014-2015 z eksploatacją kombajnów chodnikowych firmy KOPEX. W pierwszym 
przypadku decydujące znaczenie miały koszty remontów, serwisów i części zamiennych – 
głównie kombajnów będących własnością JSW - które w ciągu całego badanego okresu 
wyniosły łącznie 80.728,9 tys. zł. W drugim przypadku, decydujące znaczenie miały wysokie 
czynsze dzierżawne (9.686,0 tys. zł za dzierżawę 2 kombajnów) i zakup części zamiennych 
(łącznie 1.286,39 tys. zł w ciągu dwóch lat).  

W poniższych tabelach zaprezentowano średnioroczne koszty dzierżawy maszyn 
urabiających jakie poniosła JSW w latach 2010-2015: 

                                                      
120 Zwaną dalej BUMECH. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Średniorocz. koszty na 1 komb.
REMAG/FAMUR

429,47 541,02 754,81 920,67 1 003,36 928,15

Średniorocz. koszty na 1 komb.
KOPEX

14,22 1 934,81 1 592,53

Średniorocz. koszty na 1 komb.
ZZM

483,05 1 153,94

Średniorocz. koszty na 1 komb.
VOEST-ALPINE

905,62 935,13 1 086,50 1 044,52 975,52 811,59

Średniorocz. koszty na 1 komb.
BUMECH

3 588,39 568,51 628,50 3 694,60 735,27 705,10

Średniorocz. koszty na 1 komb.
MMC

987,50 535,50

Średnioroczne koszty na 1
kombajn UiK

1 138,70

Średniorocz. koszty na 1 komb.
PRGiBSZ

952,00 731,08

Średniorocz. koszty na 1 komb. 571,84 635,28 821,41 968,24 1 017,01 922,18
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Średnioroczne koszty przypadające na 1 kombajn chodnikowy 
eksploatowany  w JSW w latach 2010-2015

(dzierżawa, leasing, remonty, serwisy, części zamienne)
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Pomimo zauważalnej w latach 2010-2015 tendencji spadkowej średnich kosztów dzierżawy 
kombajnów ścianowych, zauważyć można, że JSW w całym tym okresie płaciła znacznie 
przewyższające średnią opłaty za dzierżawę kombajnów ścianowych od firmy ZZM i KOPEX 
(od 32,6% w 2010 r. do nawet 79,6% w 2014 r. wyższych niż średnia dla wszystkich 
kombajnów dzierżawionych w tych latach). W latach 2014 i 2015, znacznie więcej niż 
wynosiła średnia (odpowiednio o 30% i 81%) płacono za dzierżawę kombajnu firmy 
EICKHOFF i mimo tego, że dzierżawa ta była krótkotrwała (niecały rok), koszty jakie 
poniosła na ten cel Spółka wyniosły ponad 1 mln zł.  

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Średnioroczne koszty dzierżawy
1 komb. FAMUR

1 598,38 931,38 976,24 730,04 708,94 617,49

Średnioroczne koszty dzierżawy
1 komb. ZZM+KOPEX

1 743,69 1 779,04 1 904,86 1 798,56 1 834,14 1 494,90

Średnioroczne koszty dzierżawy
1 komb. JOY

736,95 784,23 1 030,10 895,67 690,82 696,22

Średnioroczne koszty dzierżawy
1 komb. EICKHOFF

1 326,60 1 703,33

Średnioroczne koszty dzierżawy
1 komb.

1 314,99 1 269,52 1 330,58 1 192,44 1 021,39 940,18

0,00

200,00

400,00

600,00

800,00

1 000,00

1 200,00

1 400,00

1 600,00

1 800,00

2 000,00

[t
ys

. 
zł

]

Średnioroczne koszty dzieżawy kombajnów ścianowych 
eksploatowanych w JSW 

w latach 2010-2015

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Średnioroczne koszty dzierżawy 1
komb. REMAG/FAMUR

409,84 506,43 832,94 944,87 966,57 989,94

Średnioroczne koszty dzierżawy 1
komb. KOPEX

2 937,80 2 037,40

Średnioroczne koszty dzierżawy 1
komb. ZZM

483,05 1 153,94

Średniorocz. koszty dzierżawy 1
komb. VOEST-ALPINE

1 547,00 1 841,02 1 830,00 1 507,60 667,80 1 412,31

Średnioroczne koszty dzierżawy 1
komb. BUMECH

427,75 476,98 468,23 460,65 725,85 597,79

Średnioroczne koszty dzierżawy 1
komb. MMC

987,50 535,50

Średnioroczne koszty dzierżawy 1
komb. UiK

1 058,46

Średnioroczne koszty dzierżawy 1
komb. PRGiBSZ

952,00 609,28

Średnioroczne koszty dzierżawy 1
komb.

412,55 527,80 850,32 947,33 1 001,49 998,14
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Średnioroczne koszty dzieżawy kombajnów chodnikowych 
eksploatowanych w JSW w latach 2010-2015
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W przypadku kombajnów chodnikowych, w latach 2010-2015 średnioroczny koszt 
dzierżawy w przeliczeniu na jedno urządzenie wyprodukowane przez REMAG/FAMUR 
wzrósł z 409,84 tys. zł w roku 2010 do 989,94 tys. zł w 2015 r. (tj. o 141,5%). W tym samym 
czasie Spółka użytkowała również kombajny innych producentów (np. BUMECH), których 
koszty dzierżawy również w tym okresie rosły, jednak i tak były niższe (z wyjątkiem roku 
2010) od wyżej wymienionych nawet o 484,22 tys. zł (dot. roku 2013). 

[Dowód: akta kontroli str. 1419 – 1428] 

 

Zarząd wyjaśnił, że głównymi przyczynami dzierżawienia w latach 2010-2015 kombajnów 
ścianowych produkcji ZZM i KOPEX, w sytuacji gdy związane z tym koszty najmu były 
wyższe od poniesionych przez Spółkę względem innych producentów (np. FAMUR lub 
JOY), były takie czynniki jak dominująca pozycja na rynku w zakresie oferowanych 
kombajnów oraz ograniczenia ustawy o zamówieniach publicznych. Zarząd wyjaśnił 
również, że w prowadzonych postępowaniach istotne kryterium - oprócz wymagań 
technicznych opisanych w SIWZ - stanowiła cena, która w przypadku najmu/dzierżawy 
kombajnów wyrażana była najczęściej jako stawka dobowa (zł/dobę). Zdaniem Zarządu, 
niezwykle trudne było jednak precyzyjne określenie wpływu takich czynników jak np.: czas 
najmu, okres gwarancji, kwota ubezpieczenia, okres odroczenia płatności lub liczby dni 
będących umownie podstawą obciążenia (soboty, niedziele i święta) na ostateczne  
ceny przedstawione w poszczególnych ofertach, a przepisy art. 91 ust. 2 ustawy z dnia  
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych121 nie przewidywały jako kryterium oceny 
oferty ww. zapisów.  

W sprawie niewykorzystywania przez Spółkę w większym zakresie tańszych w dzierżawie 
kombajnów chodnikowych, pochodzących od innych producentów niż REMAG/FAMUR, 
Zarząd wyjaśnił, że jest to producent, który zdominował rynek, co skutkowało tym,  
że w wielu postępowaniach przetargowych firma ta była jedynym oferentem, w związku  
z czym nie istniała możliwość dalszego prowadzenia negocjacji cenowej na podstawie  
art. 81 ust. 1 lub art. 91a ust. 1 Pzp (aukcja elektroniczna). 

[Dowód: akta kontroli str. 885, 892, 893-894] 

Na pytanie dotyczące prowadzenia w latach 2007-2015 analiz mających na celu 
optymalizację ponoszonych przez Spółkę wydatków w związku z dzierżawą bądź  
zakupem kombajnów, sprawujący do stycznia 2015 r. funkcję Prezesa Zarządu wyjaśnił,  

                                                      
121 Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm., zwana dalej „Pzp”. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Komb. chodn. firm
REMAG/FAMUR (łącznie od

2014)
409 840 506 435 832 944 944 873 966 567 989 941

Komb. chodn. firmy Sandvik
Mining and Construction

1 547 000 1 841 024 1 830 000 1 507 600 667 800 1 412 308

Komb. chodn. firmy BUMECH
S.A.

427 749 476 982 468 231 460 645 725 854 597 790

Komb. ścianowe firmy FAMUR 2 110 965 1 400 476 1 618 778 1 547 852 1 591 335 1 244 553

Komb. ścianowe firm ZZM i
KOPEX

2 335 735 2 205 448 2 093 617 2 162 417 1 674 091 1 676 286

Komb. ścianowe firmy JOY 1 849 345 1 780 407 1 821 764 1 682 885 1 306 172 1 454 151

Komb. ścianowe firmy
EICKHOFF POLONIA

1 326 600 1 703 333
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że podejmowano próby renegocjacji cen najmu. Poinformował również, że niektórzy 
producenci tych urządzeń nie umożliwiali ich zakupu, oferując jedynie najem. Taka praktyka 
stosowana była w stosunku do kombajnów chodnikowych firmy REMAG/FAMUR. Wskazał 
także na istniejącą w Spółce obawę przed stosowaniem w prowadzonych postępowaniach 
przetargowych innych kryteriów niż cena.  

[Dowód: akta kontroli str. 1390 – 1394] 

Spółka rokrocznie ponosiła wysokie koszty w związku z dzierżawą maszyn urabiających 
(kombajnów ścianowych i chodnikowych) od ich producentów. Podejmowane przez nią 
działania w zakresie ograniczenia wydatków na ten cel koncentrowały się – zwłaszcza  
w latach 2014-2015 – na poszukiwaniu i zawieraniu umów z tańszymi dostawcami,  
co skutkowało spadkiem cen za dzierżawy tych urządzeń również u dotychczasowych 
dostawców. Szczególnie widoczne było to w przypadku kombajnów chodnikowych, gdzie 
oprócz podstawowych firm takich jak REMAG/FAMUR, VOEST-ALPINE i BUMECH, pojawili 
się również nowi producenci (MMC, KOPEX) oraz firmy nie będące producentami 
kombajnów, a jedynie nimi dysponujące (PRGiBSZ, UiK).  

Niezależnie od powyższego, zdaniem NIK, prowadzona przez Zarząd JSW polityka, 
polegająca na dzierżawie, a nie zakupie maszyn urabiających doprowadziła do znacznego 
uzależnienia Spółki od producentów tych urządzeń, a co za tym idzie do podnoszenia  
przez nich czynszów dzierżawnych w stopniu znacznie odbiegającym od zmian cen na 
rynku, a co za tym idzie, do ponoszenia przez JSW kosztów znacznie wyższych, niż 
wynikałoby to z wartości tych urządzeń. O słuszności tego poglądu najlepiej świadczy  
fakt, że – statystycznie rzecz biorąc - za wydatkowane przez JSW na dzierżawy w latach 
2010-2015 kombajnów chodnikowych 229.436,45 tys. zł można by nabyć około 20 nowych 
kombajnów chodnikowych i tym samym odbudować zużyty122 park maszynowy Spółki.  
To samo dotyczy kombajnów ścianowych, w przypadku których łączne koszty dzierżawy 
(248.182,46 tys. zł) pozwoliłyby również na zakup około 20-25 nowych kombajnów 
ścianowych. 

2.3.6 Zlecanie robót górniczych firmom zewnętrznym 

W latach 2010-2015 koszty usług górniczych zlecanych przez JSW systematycznie 
wzrastały: z 311.009,5 tys. zł w 2010 r. do 627.079,9 tys. zł w roku 2015 (tj. o 101,6%)123. 
Największe kwoty wydatkowano na: usługi wiertniczo-górnicze, usługi odmetanowania, inne 
usługi związane z produkcją węgla, usługi związane z zapobieganiem i likwidacją zagrożeń. 

Od roku 2014 Spółka zlecała również usługi związane z uszlachetnieniem węgla oraz 
robotami górniczymi wykonywanymi pod ziemią i na powierzchni. Koszty tych usług również 
wzrosły: z 177 714,52 zł w 2014 r. do 951 709,33 zł w roku 2015 (tj. o 435,5%) – 
w pierwszym z ww. przypadków, oraz z 29 002 741,47 zł w 2014 r. do 96 460 294,51 zł 
w roku 2015 (tj. o 232,6%) – w drugim. 

[Dowód: akta kontroli str. 1429] 
Zestawienie kosztów usług górniczych w JSW w latach 2010-2015 przedstawiono 
w poniższej tabeli. 

                                                      
122 Poniesione w tym okresie przez JSW koszty zakupu części zamiennych do kombajnów chodnikowych dzierżawionych  
i własnych wyniosły łącznie 80,6 mln zł. 
123 W kolejnych latach ww. okresu wynosiły one łącznie: 311,0 mln zł w 2010 r., 403,9 mln zł w 2011 r., 494,4 mln zł w 2012 r., 
527,5 mln zł w 2013 r., 576,0 mln zł w 2014 r. i 627,1 mln zł w roku 2015. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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** Dane obejmują również koszty dotyczące KWK K-Sz od sierpnia 2014 r. 
Powyższe zestawienie obejmuje jedynie poniesione przez Spółkę koszty na bieżące utrzymanie oraz na zadania inwestycyjne 
prowadzone tzw. systemem gospodarczym. Nie obejmuje zakupów usług inwestycyjnych. 

Zarząd wyjaśnił, że przyczyną znacznego wzrostu kosztów usług górniczych zlecanych 
podmiotom zewnętrznym było w głównej mierze podjęcie działań oszczędnościowych 
na przełomie lat 2008 i 2009 (skutek recesji), polegających m.in. na ograniczeniu drążenia 
wyrobisk korytarzowych, a następnie konieczność zwiększenia ich zakresu w kolejnych 
latach, w związku z poprawą koniunktury. Zarząd podkreślił, że roboty górnicze zlecane były 
w ramach procedury przetargowej, w oparciu o przeprowadzone przez kopalnie kalkulacje, 
których podstawowym założeniem było to, by wykonanie prac zlecanych było tańsze  
niż wykonanie ich własną załogą. Poinformował również, że sukcesywne wdrażanie 
outsourcingu w miejsce niektórych prac wykonywanych przez własnych pracowników jest 
działaniem celowym, które przyniosło wymierne efekty w postaci obniżenia kosztów pracy. 

Jako przyczyny wzrostu kosztów w niżej podanych przypadkach Zarząd wskazał:  

− usługi transportu dołowego – stale zmniejszający się stan załogi poszczególnych 
kopalń124, co wymusiło zwiększenie zakresu outsourcingu niektórych robót, w tym 
również usług transportu dołowego. W każdym przypadku roboty zlecane były  

                                                      
124 W okresie pięciu lat zatrudnienie w kopalniach JSW (bez KWK K-Sz) – wg złożonych przez Zarząd wyjaśnień - zmniejszyło 
się o 3 394 pracowników. 
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2010 2011 2012 2013 2014** 2015**

Inne usługi związane z produkcją  węgla 30 633,2 36 371,9 38 195,1 39 313,7 47 569,5 57 322,7

Roboty górnicze pod ziemia i na
powierzchni

0,0 0,0 0,0 0,0 29 002,7 96 460,3

Usługi związane z  obsługą klimatyzacji 2 650,1 2 998,5 3 288,8 2 964,3 2 520,3 3 896,6

Obsł. lampowni, pkt. wydaw. metanom,
aparat. uciecz.

5 720,1 6 051,9 6 226,3 6 260,1 6 232,8 5 566,5

Usługi związane z uszlachetnieniem
węgla

0,0 0,0 0,0 0,0 177,7 951,7

Usługi stacji ratownictwa górniczego 3 867,0 3 954,3 5 012,1 4 913,7 5 298,7 6 303,3

Usługi związane z zapob. i likwidacją
zagrożeń

10 480,2 15 492,8 18 518,7 22 616,3 24 783,0 26 508,7

Usługi zwałowania węgla 1 927,5 2 722,2 5 170,3 5 592,1 8 273,3 9 954,7

Usługi zwałowania kamienia 17 315,4 18 216,9 17 051,1 16 650,4 18 992,9 16 841,2

Usługi odmetanowania 77 157,9 99 789,9 102 369,4 104 528,4 108 623,2 126 168,4

Usługi wiertniczo-górnicze 155 733,6 212 331,8 291 987,4 318 200,3 281 239,2 232 756,2

Usługi transportu dołowego 5 524,4 5 931,4 6 614,9 6 462,3 43 324,7 44 349,4
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zlecanych przez JSW 
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w latach 2010-2015
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w ramach procedury przetargowej w oparciu o przeprowadzone kalkulacje, których 
podstawowym założeniem było, by zlecana robota była tańsza niż w przypadku 
wykonania jej przez załogę własną kopalni; 

− zwałowania węgla – sytuacja na rynku węgla125 i nabycie KWK K-Sz126. W 2015 r. 
koszt usług zwałowania (dla 8 zakładów) wyniósł 9.954.707,09 zł, z czego w KWK  
K-Sz aż 5.537.387,39 zł, tj. 55,6% wszystkich poniesionych na ten cel wydatków; 

− prace związane z zapobieganiem i likwidacją zagrożeń – zlecanie firmom 
zewnętrznym, w związku ze stale zmniejszającą się liczbą załóg własnych, robót 
mających na celu: ograniczenie zagrożenia metanowego127, likwidację zagrożeń 
pyłowych128, profilaktykę zagrożenia pożarowego i klimatycznego129, obsługę, 
zabudowę i przebudowę rurociągów do lokowania pyłów i gazów inertnych (głównie 
azotu) w zrobach wyrobisk eksploatacyjnych. 

Odnosząc się do przyczyn zlecania od 2014 roku podmiotom zewnętrznym wykonywania 
usług związanych z uszlachetnieniem węgla, Zarząd wyjaśnił, że związane to było  
z planowaną realizacją procesów modernizacyjnych zakładów przeróbki mechanicznej 
węgla130, których nie dało się przyspieszyć z powodów technologicznych. Wówczas Biuro 
Przeróbki Mechanicznej i Jakości Węgla uznało, że jedyną możliwością odwodnienia  
i zagospodarowania całości mułów niskopopiołowych oraz mokrego flotokoncentratu, a co 
za tym idzie uzyskiwania wyższych przychodów ze sprzedaży węgla, jest zlecenie 
zewnętrznemu usługodawcy ich suszenia131, a następnie wykorzystanie ich jako 
pełnowartościowego składnika węgla zbywanego do koksowni, po właściwym zmieszaniu  
i uśrednieniu z węglem z bieżącej produkcji na terenie kopalni. Oprócz uzyskanych w ten 
sposób korzyści finansowych, uzyskano także efekt w postaci uniknięcia kosztów 
składowania niesprzedanej produkcji, a także zmniejszenia produkcji węgla do celów 
energetycznych132. 

[Dowód: akta kontroli str. 1430 – 1479] 

Odnosząc się do zlecania wykonywania robót wydobywczych w soboty i w niedziele 
podmiotom zewnętrznym, Dyrektor Biura Produkcji oraz Kierownik Zespołu Górniczego 
JSW wyjaśnili, że jedynym podmiotem jakiemu w latach 2007-2015 Spółka zlecała takie 
roboty była spółka JSW Szkolenia i Górnictwo sp. z o.o.133, której 100% udziałów było 
własnością JSW. W jej przypadku, przedmiotem zawieranych umów było świadczenie 
szerokiego zakresu usług zarówno na powierzchni jak i pod ziemią, w tym robót 
wydobywczych. 

[Dowód: akta kontroli str. 1480 – 1481] 

Analiza kosztów roboczodniówek dla robót górniczych prowadzonych w zakładach JSW  
pod ziemią wykazała, że poprzez zatrudnienie pracowników SiG, średnia wysokość tych 
kosztów uległa obniżeniu w stosunku do prac wykonywanych przez pracowników JSW  
(w zależności od stanowiska): 

• w 2014 r. – od 19,2% do 34,9% w przypadku stanowisk robotniczych pod ziemią 
oraz od 8,4% do 32,7% w przypadku stanowisk nierobotniczych pod ziemią; 

• w 2015 r. – od 13,7% do 31,4% w przypadku stanowisk robotniczych pod ziemią 
oraz od 0,8% do 30,4% w przypadku stanowisk nierobotniczych pod ziemią. 

[Dowód: akta kontroli str. 1482 – 1499] 

Dyrektor Pracy, Płac i Polityki Społecznej wyjaśnił, że przyczyną spadku oszczędności 
na kosztach roboczodniówek w 2015 r. było obniżenie kosztów pracy w kopalniach JSW, 

                                                      
125 W roku 2010 sytuacja na rynku węgla była zdecydowanie lepsza niż w roku 2015, co miało bezpośrednie przełożenie na 
ruch węgla na powierzchni kopalń, tj. procesy wydobycia, załadunku i wysyłki do poszczególnych odbiorców 
126 Gdzie składowane były znaczne zapasy węgla należące również do KW, co wiązało się z ponoszeniem kosztów przez JSW 
na ich utrzymanie, załadunek i sprzedaż. 
127 Wypełnianie pozostawionych za frontem ścian wyrobisk przyścianowych. 
128 Zabudowa zapór oraz zabudowa tam izolacyjnych. 
129 Doprowadzenie klimatyzacji do większości rejonów prowadzonych robót górniczych. 
130 Zwanych dalej „ZMPW”. 
131 O zawilgoceniu około 25% do poziomu wilgoci około 11%. 
132 Dodawanie mułów i wysuszonego flotokoncentratu do węgla zbywanego do koksowni, z jednej strony poprawiało wskaźnik 
uzyskania węgla gazowo-koksowego, a z drugiej pozwalało na zmniejszenie zapasów węgla. 
133 Zwana dalej „SiG”. 
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na które decydujący wpływ miało zawarcie w lutym 2015 r. porozumienia ze stroną 
społeczną, które skutkowało:  

• obniżeniem wymiaru deputatu węglowego z 8 do 7 ton rocznie; 

• zawieszenie wypłaty pomocy szkolnych, biletów z Karty Górnika oraz dopłat 
do biletów za przewozy pracownicze; 

• zmianą zasad naliczania wynagrodzenia za absencję urlopową, chorobową oraz 
zasiłku chorobowego, co przełożyło się na obniżenie kosztów wynagrodzeń; 

• niewypłaceniem pracownikom w 2015 r. premii zadaniowej; 

• obniżeniem składki na ubezpieczenie wypadkowe płaconej przez pracodawcę,  
co wpłynęło na obniżenie kosztów składek ZUS.  

[Dowód: akta kontroli str. 1500 – 1501] 

Wg przedstawionych przez Zarząd informacji, poprzez zlecanie w latach 2014-2015 robót 
górniczych spółce SiG, JSW uzyskała oszczędność kosztów pracy, którą szacować można 
na 12.748 tys. zł w 2014 r.134 i 29.347 tys. zł w roku 2015135. 

[Dowód: akta kontroli str. 1502] 

Zdaniem NIK, przedstawione powyżej wyjaśnienia nie uzasadniają wzrostu o ponad 100% 
kosztów usług górniczych zlecanych przez Spółkę w latach 2010-2015, zwłaszcza w świetle 
nieznacznego wzrostu wydobycia i sprzedaży (o ok. 500 tys. ton rocznie bez KWK K-Sz)  
i odnotowanych w tym okresie wzrostów kosztów pracy136, które z poziomu 2.324,9 mln zł  
w 2010 r. wzrosły do poziomu 3.046 mln zł w roku 2014 (tj. o 31%), aby w wyniku podjętych 
przez Zarząd działań antykryzysowych spaść w 2015 r. do poziomu 2.893 mln zł. 

Nie uzasadniają go również - wskazywane w wyjaśnieniach Zarządu - spadki zatrudnienia  
w JSW w tym okresie, które wprawdzie, pomijając wzrost zatrudnienia w JSW wynikający  
z przejęcia w sierpniu 2014 r. pracowników KWK K-Sz137, w latach 2010-2015 spadło  
o 3.283 osoby w stosunku do roku 2009, jednak przyjęcie takiego poglądu prowadziłoby  
do wniosku, że w JSW nie ma możliwości wzrostu wydajności pracy.  

Podkreślić przy tym należy, że zlecanie na zewnątrz JSW robót górniczych z jednej strony 
miało istotny wpływ na wzrost wydajności na 1 zatrudnionego138, zaś z drugiej, miało wpływ 
na odnotowany w tych latach wzrost jednostkowego kosztu wydobycia węgla139, a co za tym 
idzie na uzyskiwane przez JSW wyniki finansowe. Należy zauważyć, że większość 
zlecanych robót, było wcześniej wykonywanych poprzez własnych pracowników,  
a wydajność na jednego zatrudnionego np. w 2007 r. była o blisko 20 t wyższa niż w roku 
2010.  

2.3.7 Zlecanie usług konsultingowo-doradczych i prawnych 

Poniższa tabela prezentuje zestawienie kosztów usług konsultingowo-doradczych  
i prawnych, zleconych w latach 2009-2015140 przez JSW i inne podmioty wchodzące  
w skład GK JSW: 

Lp. Nazwa podmiotu 
Wartość zleconych usług konsultingowo-doradczych i prawnych [w zł] 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Razem 

1 JSW KOKS 1 567 381 1 007 931 2 828 688 7 092 822 7 350 392 3 721 949 1 689 373 25 258 536 

2 WZK Victoria 0 0 0 1 066 201 1 043 003 931 043 1 258 672 4 298 919 

3 Polski Koks 386 541 375 053 509 329 539 162 510 946 311 292 724 016 3 356 339 

                                                      
134 SiG rozpoczęła działalność w II półroczu 2014 r. w związku z czym uzyskane oszczędności dotyczą drugiego półrocza. 
135 Przyrost oszczędności w 2015 r. wynika ze znacznie większej skali robót, na które zapotrzebowanie zgłaszały 
poszczególne kopalnie JSW. W zależności od kopalni, poziom uzyskanych oszczędności był różny, co wynikało w głównej 
mierze z wielkości zakładu oraz rodzaju zlecanych SiG robót. 
136 Wynagrodzenia, ZUS i inne świadczenia na rzecz pracowników. 
137 W 2015 r. zatrudnienie w KWK K-Sz wynosiło 5.276 osób. 
138 Z 608,5 t/zatrudnionego/rok w 2010 r. do 662,0 t/zatrudnionego/rok w 2015 r. 
139 Z 340,03 zł/t w 2010 r. do 440,29 zł/t w roku 2014. Odnotowany w 2015 r. spadek tego kosztu do poziomu 382,92 zł/t był 
głównie wynikiem wprowadzonego w Spółce programu antykryzysowego. 
140 Zgodnie z wyjaśnieniem Głównego Księgowego JSW, dokumenty za lata 2006-2008 uległy przedawnieniu i zostały 
zniszczone. Odtworzenie zapisów księgowych za ten okres wymagały by uruchomienie zlecenia w zewnętrznej firmie 
informatycznej. Kwoty zleconych usług nie zawierały kosztów badania sprawozdań finansowych. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności 
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Lp. Nazwa podmiotu 
Wartość zleconych usług konsultingowo-doradczych i prawnych [w zł] 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Razem 

4 Spółka Energetyczna 
Jastrzębie 

0 163 781 206 236 517 798 398 034 1 039 746 504 643 2 830 238 

5 Jastrzębskie Zakłady 
Remontowe  

52 800 60 000 73 125 249 810 101 176 89 220 77 520 703 651 

6 JSW Szkolenie i 
Górnictwo 

0 0 0 0 0 21 604 31 230 52 834 

7 Przedsięb. Gospodarki 
Wodnej i Rekultywacji 

0 0 27 500 59 579 111 352 218 754 97 965 515 150 

8 Jastrzębska Spółka 
Kolejowa 

26 458 450 550 28 670 43 222 38 781 87 861 40 360 715 902 

9 Zakład Przewozów i 
Spedycji SPEDKOKS 

48 950 93 500 38 150 89 500 33 500 103 620 47 600 454 820 

10 Centr. Laboratorium 
Pomiarowo.-Badawcze 

42 585 182 200 70 966 79 400 81 300 97 460 92 829 646 740 

11 Advicom 27 000 188 650 1 221 079 418 440 291 030 1 268 057 935 844 4 350 100 

12 Jastrzębska Spółka 
Ubezpieczeniowa 

25 200 25 200 34 200 54 700 41 467 42 600 30 600 253 967 

13 ZREM-BUD 0 0 0 0 0 0 135 551 135 551 

14 P.P.H.U. REM-BUD 0 0 112 171 89 900 60 200 61 660 10 986 334 917 

15 Zakład Remontów 
Mechanicznych 

25 300 37 179 37 541 56 000 46 000 75 800 31 867 309 687 

16 Carbotrans 0 0 5 175 9 600 96 000 10 800 27 475 149 050 

17 Baza Transportu 
Samochodowego 

42 804 43 200 42 300 45 658 44 734 62 620 88 981 370 297 

18 Centrum Usług Energet. 
EPEKOKS 

0 0 0 42 000 49 000 81 500 52 109 224 609 

19 Spółka Energetyczna 
Jastrzębie Serwis 

645 88 282 42 358 27 880 28 252 76 808 21 310 285 535 

20 Przedsiębiorstwo 
Energ. Cieplnej 

0 0 0 85 767 569 401 1 080 648 421 010 2 156 826 

21 Jastrzębskie Zakłady 
Remontowe Dźwigi  

6 000 14 900 12 017 6 000 10 850 6 675 6 000 62 442 

  Spółki Grupy JSW 2 251 664 2 730 426 5 289 505 10 573 438 10 905 417 9 389 717 6 325 940 47 466 107 

  JSW 2 372 963 2 722 783 16 095 058 16 288 346 14 607 850 15 051 376 8 560 321 75 698 697 

  RAZEM 4 624 627 5 453 209 21 384 563 26 861 784 25 513 267 24 441 093 14 886 261 123 164 805 

Łączna wartość zleconych przez podmioty GK JSW w latach 2009-2015 usług 
konsultingowo-doradczych i prawnych wyniosła 123.164.805 zł, z czego w JSW wyniosła 
ona 75.698.697 zł, tj. 61% całej kwoty. Wyraźny wzrost rocznych kosztów ponoszonych 
przez JSW na ww. usługi (około sześciokrotny) nastąpił w latach 2011-2012, tj. w okresie 
wejścia JSW na GPW. W kolejnych latach nie powrócił on jednak do poziomu z lat 
ubiegłych, mimo że w latach 2013-2014 wyraźnie pogorszyły się wyniki finansowe Spółki. 
Jednocześnie wyraźnie wzrastały koszty tego typu usług w spółkach zależnych od JSW,  
a ich widoczny spadek nastąpił we wszystkich podmiotach Grupy dopiero w 2015 r. 
Powyższe zmiany obrazuje wykres poniżej:  
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Uzasadniając ponoszenia przez Spółkę wysokich kosztów firm doradczych, Prezes Zarządu 
w latach 2007-2015 odpowiedział, że „instytucje finansowe często kreują zapotrzebowanie 
na firmy doradcze. Nasze wewnętrzne opracowania nie były wiarygodne dla firm 
zewnętrznych i interesariuszy. Byliśmy często »przymuszani« do zlecania niektórych 
opracowań niezależnym firmom doradczym. Uważam jednak, że koszty te należy 
ograniczać”. 

[Dowód: akta kontroli str. 847, 859-881, 1012-1013, 1394] 

Zdaniem NIK, znaczący wzrost kosztów na tego typu usługi w latach 2011-2014 znajduje 
uzasadnienie w przeprowadzanych w tym okresie przez Spółkę zmianach własnościowych  
i organizacyjnych, obejmujących takie procesy jak zmiana systemu rachunkowości  
i sprawozdawczości (MSR), prywatyzacja, nabycie KWK K-Sz oraz aktywny udział  
w budowaniu wizerunku i strategii Spółki na rynku krajowym i rynkach zagranicznych. 
Podkreślić przy tym należy również, że udział tych kosztów w kosztach sprzedaży węgla  
w poszczególnych latach badanego okresu wynosił odpowiednio: 0,059%, 0,061%, 0,32%, 
0,30%, 0,25%, 0,25% i 0,13%. 

2.3.8 Darowizny i sponsoring 

Poniższa tabela prezentuje zestawienie wydatków poniesionych przez JSW w latach  
2006-2015141 na sponsoring, promocję (reklamę) i darowizny:  

Rok Sport 
Cele 

społeczne 
Kultura 

Sponsoring 
razem 

Promocja Darowizny 
Ogółem 
w roku 

2006 0 0 0 0 3 696 400 b.d. 3 696 400 
2007 0 0 0 0 4 969 200 365 756 5 334 956 
2008 0 0 0 0 7 079 896 1 348 000 8 427 896 
2009 0 0 0 0 6 316 446 294 900 6 611 346 
2010 0 0 0 0 7 356 068 1 601 303 8 957 371 
2011 8 020 000 50 000 0 8 070 000 2 178 744 2 128 500 12 377 244 
2012 10 820 000 55 000 0 10 875 000 1 809 750 2 354 050 15 038 800 
2013 10 770 000 47 000 0 10 817 000 1 175 936 1 780 000 13 772 936 
2014 10 960 000 20 000 0 10 980 000 970 789 593 120 12 543 909 
2015 6 657 000 0 0 6 657 000 72 685 62 353 6 792 038 

Ogółem 
2006-2015 

47 227 000 172 000 0 47 399 000 35 625 914 10 527 982 93 552 896 

W poszczególnych latach 2006-2015 wydatki te w kosztach sprzedaży węgla JSW stanowiły 
odpowiednio: 0,11%, 0,16%, 0,20%, 0,16%, 0,20%, 0,24%, 0,27%, 0,23%, 0,21% i 0,11%. 
W 2011 r. tj. w okresie wejścia JSW na GPW, wartość wydatków na darowizny,  
promocję i sponsoring wzrosła o 38% i utrzymywała się w latach 2011-2014 na poziomie  
od 12 404 744,00 zł do 14 999 800,zł, po czym spadła w 2015 r. do kwoty 6 792 037,00 zł. 

[Dowód: akta kontroli str. 853, 1012-1013] 

Kwoty sponsoringu, darowizn i promocji (reklamy), które w latach 2006-2015 wydane 
zostały przez spółki wchodzące w skład GK JSW prezentuje poniższe zestawienie: 

Lp. Nazwa spółki Sport Kultura Dz. Społ. 
Sponsoring 

razem 
Darowizny Promocja Razem 

1 JSW KOKS 4 652 300 0 236 000 4 888 300 1 628 681 2 970 126 9 487 106 
2 WZK Vivtoria 2 330 000 0 10 000 2 340 000 469 490 869 500 3 678 990 
3 Polski Koks 6 317 000 157 500 0 6 474 500 971 500 4 116 507 11 562 507 
4 SEJ 0 0 0 0 299 672 1 736 317 2 035 989 
5 JZR 0 0 0 0 917 236 2 054 024 2 971 260 
6 JSW SiG 0 0 0 0 0 12 139 12 139 
7 PGWiR 0 0 0 0 71 050 3 500 74 550 
8 Jastrz Spółka Kolejowa 0 0 0 0 105 500 1 155 249 1 260 749 
9 ZPiS SPEDKOKS 10 000 0 0 10 000 10 000 63 288 83 288 

10 CL Pom.-Bad. 0 0 0 0 36 000 307 762 343 762 
11 Advicom 0 0 0 0 70 411 730 338 800 749 
12 Jastrz. Spółka Ubezp. 15 250 0 30 750 46 000 507 504 353 365 906 869 

Spółki Grupy JSW 13 324 550 157 500 276 750 13 758 800 5 087 044 14 372 114 33 217 957 

                                                      
141 JSW nie dysponuje danymi o darowiznach udzielonych w 2006 r. 
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Łączna kwota wydatkowana przez spółki zależne GK JSW w latach 2006-2015  
na sponsoring, darowizny i promocję (reklamę) wyniosła 33 217 957,00 zł. 

[Dowód: akta kontroli str. 856] 

Łączne wydatki GK JSW na sponsoring, darowizny i promocję w latach 2006-2015 wyniosły 
126.765.353 zł, przy czym największy udział w tej kwocie miały wydatki na sponsoring 
sportu – 60.551.550 zł (47,8%) i promocję – 49.998.028 zł (39,4%), natomiast na darowizny 
przeznaczono kwotę 15.615.026 zł (12,3%). Wydatki na sponsoring działań społecznych 
wyniosły 448.750 zł (0,4%), a na sponsoring kultury 157.500 zł (0,1%). Wydatki te 
prezentuje poniższy wykres: 

 

Ponoszone przez JSW wydatki na ww. cele związane były w zdecydowanej większości 
z realizowaną przez Zarząd – za wiedzą i akceptacją akcjonariuszy – koncepcją wizerunku 
spółki aktywnej i zaangażowanej społecznie.  

2.4 Udział JSW w monitoringu sytuacji górnictwa węgla kamiennego 

Zgodnie z zapisem zawartym w pkt 5.14 Programu rządowego („Monitorowanie  
strategii działalności górnictwa węgla kamiennego”) instytucją prowadzącą monitoring 
restrukturyzacji górnictwa była ARP. 

Jak wyjaśnił Zarząd, Spółka nie brała bezpośrednio udziału w przygotowaniu rocznych 
informacji dla Ministra Gospodarki w zakresie realizacji poszczególnych strategii. Zaznaczył 
przy tym, że Spółka na bieżąco, zgodnie z zasadami sprawozdawczości, informowała ARP 
o swojej sytuacji w ramach m.in.: sprawozdań F-01, sprawozdań finansowych oraz  
za pomocą tzw. statystyki branżowej i informacji uzupełniających, w tym sprawozdań - 
kalkulacji kosztu własnego WKS-A, informacji zatrudnieniowo-płacowych SZPK, informacji  
o stanie i strukturze zatrudnienia, informacji technicznych kopalń ITK, informacji o bieżących 
płatnościach publicznoprawnych, informacji o zagospodarowaniu metanu oraz informacji  
o oddziaływaniu górnictwa na środowisko. Wskazał też, że po wejściu Spółki na giełdę do 
ARP przekazywane były informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia  
9 listopada 2010 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 
2011142 oraz że na każde posiedzenie RN przygotowywano informacje o realizacji PTE  
za dany okres, w zakresie podstawowych wskaźników ekonomiczno-finansowych, a po 
zamknięciu roku sprawozdawczego - o realizacji PTE na dany rok. 

[Dowód: akta kontroli str. 1137 – 1292] 

                                                      
142 Dz. U. z 2010 r., Nr 239, poz. 1594 ze zm. 
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2.5 Informowanie RN i WZA o sytuacji Spółki oraz działania tych organów 

W związku z pogarszającą się sytuacją Spółki oraz trwałą niezdolnością do realizacji 
niektórych założeń strategii, Zarząd informował o tym fakcie zarówno RN, jak i MG, m.in. 
poprzez: „Informację o realizacji zadań określonych w Strategii działalności Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej S.A. w latach 2007-2015”143, cykliczne raporty dotyczące działalności 
operacyjnej (zgodnie z programem pracy RN na dany rok), „Informację zarządczą  
nt. sytuacji Grupy Kapitałowej JSW” (od maja 2014 r.), cotygodniowe raporty płynności JSW 
oraz kompleksowe opracowanie firmy Roland Berger (z grudnia 2013 r.) pt. „Poprawa 
efektywności w spółkach sektora węgla kamiennego”. 

[Dowód: akta kontroli str. 1083 – 1091, 1143 – 1191,  
1296 – 1354, 1702 – 1712, 1723 – 1732, 1947] 

Zarząd wyjaśnił ponadto, że informował RN o pogarszającej się sytuacji ekonomicznej 
Spółki w formie bieżących raportów oraz takich dokumentów jak np. „Program działań 
antykryzysowych”, „Program działań dostosowawczych do aktualnej sytuacji rynkowej”, 
„Program restrukturyzacji”. O konieczności aktualizacji strategii informowano również RN 
przed zaprezentowaniem nowej strategii z 2014 r., kiedy prezentowana była tzw. „Mapa 
drogowa strategii”, tj. dokument w którym wyznaczono kluczowe cele Spółki. 

Ministerstwo Energii (a wcześniej Ministerstwo Skarbu Państwa i Ministerstwo Gospodarki) 
otrzymywało również informacje kwartalne (po zatwierdzeniu przez RN), sporządzane przez 
Biuro Pracy, Płac i Polityki Społecznej, w których prezentowane były wszystkie dane 
dotyczące kondycji finansowej Spółki i sytuacji społecznej, w tym relacje ze związkami 
zawodowymi. 

[Dowód: akta kontroli str. 1355 – 1388] 

Pismem z dnia 2 lipca 2014 r. Spółka została zobowiązana przez Ministerstwo Gospodarki 
do przedstawienia informacji o działaniach podjętych przez JSW w związku z realizacją 
„Programu działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015”. 
Informację w ww. zakresie Zarząd przekazał do Ministerstwa Gospodarki 8 lipca 2014 r, 
przedstawiając w nim opis podejmowanych w kolejnych latach działań wraz z danymi 
finansowymi i statystycznymi dot. osiąganych wyników. Pomimo, że przekazane do 
Ministerstwa informacje sporządzone zostały w układzie określonym w Programie 
rządowym, zakres przedstawionych informacji stanowił jedynie opis podjętych w kolejnych 
latach działań, bez szczegółowej analizy realizacji wskaźników/mierników określonych  
w Programie. 

[Dowód: akta kontroli str. 1293 – 1320] 

Prezes Zarządu wyjaśnił, że w związku z niezrealizowaniem przez Spółkę niektórych 
założeń strategii, „(…) Minister nie podejmował żadnych działań, pozostając biernym,  
a inicjatywa zawsze wychodziła od Zarządu i była weryfikowana przez Radę Nadzorczą 
Spółki”. 

[Dowód: akta kontroli str. 1390 – 1394] 

2.6 Współpraca Zarządu JSW z Pełnomocnikiem Rządu ds. restrukturyzacji górnictwa 
węgla kamiennego144 
Wg wyjaśnień Zarządu, współpraca z Pełnomocnikiem polegała głównie na bieżących 
kontaktach i konsultacjach, dotyczących Programu restrukturyzacji GK JSW, w zakresie 
takich kwestii jak: sprzedaż akcji w niektórych spółkach145, przenoszenie zbędnych  
aktywów do Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.146 oraz innych zagadnień związanych  
z restrukturyzacją finansową i operacyjną Grupy. 

[Dowód: akta kontroli str. 1355 – 1388] 

Były Prezes Zarządu JSW potwierdził, że współpraca z Pełnomocnikiem ograniczała się  
do ogólnych (roboczych) kwestii, które nie miały większych skutków dla bieżącego 
zarządzania Spółką. Podkreślił też, że kierowany przez niego Zarząd odpowiedzialnie 

                                                      
143 Informując jednocześnie o potrzebie dokonania jej aktualizacji 
144 Zwany dalej „Pełnomocnikiem”. 
145 Spółka Energetyczna „Jastrzębie” SA, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Jastrzębiu-Zdroju, WZK „Victoria” S.A., 
JSW KOKS SA. 
146 Zwana dalej „SRK”. 
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podchodził do swoich obowiązków, w związku z czym nie oczekiwano dodatkowej 
aktywności ze strony Pełnomocnika. 

[Dowód: akta kontroli str. 1390 – 1394] 

I. W ocenie NIK, Spółce udało się zrealizować jedynie część celów ujętych Programie 
rządowym oraz w przyjętych przez JSW strategiach. I tak: 

1. Określony w Programie rządowym cel w postaci poszukiwania nowych możliwości 
wykorzystania węgla oraz nowych odbiorców należy uznać za zrealizowany, gdyż 
Spółka w badanym okresie realizowała szereg projektów mających na celu 
wykorzystanie węgli trudnozbywalnych, w tym poprzez udział w budowie kotła 
fluidalnego do spalania gorszych gatunków węgla, instalacji do produkcji ekopaliw  
z mułów pochodzących procesu wzbogacania węgla oraz zagospodarowała produkty 
węglopochodne pochodzące z procesów koksowniczych. 

2. W całym badanym okresie wydobycie i sprzedaż węgla były znacząco niższe niż 
zakładano, przy czym różnice te wynosiły – w zależności od strategii – od jednego do 
czterech milionów ton rocznie. Podkreślić jednak należy, że popyt na produkowany 
przez Spółkę węgiel dwukrotnie gwałtownie spadał, co w przypadku osiągnięcia 
zakładanego w strategiach poziomu wydobycia wiązałoby się ze znacznymi stratami 
finansowymi dla Spółki. Tym samym można uznać, że cel w postaci dostosowania 
zdolności produkcyjnych do możliwości sprzedaży, został częściowo zrealizowany, 
pamiętając jednakże o tym, że nie wynikało to z efektywnego ograniczenia  
zdolności wydobywczych, lecz głównie z niezrealizowania zakładanego w planach 
strategicznych poziomu wydobycia, spowodowanego m.in. znaczącym obniżeniem  
w latach 2007-2009 wydajności pracy, a w kolejnych latach jej zbyt wolnym 
wzrostem  w stosunku do rosnących kosztów wydobycia. 

3. Osiągnięte przez Spółkę w badanym okresie wyniki finansowe oraz jednostkowy 
wynik na sprzedaży węgla charakteryzowały się znaczną zmiennością, przy czym 
była ona zależna nie od efektów optymalizacji ponoszonych kosztów wydobycia,  
lecz od cen węgla obowiązujących w danym roku na rynku. Świadczy o tym 
systematyczny wzrost w latach 2007-2014 jednostkowego kosztu produkcji węgla, 
który znacznie przekraczał wielkości zakładane w kolejnych strategiach. Tym samym 
należy uznać, że cel w postaci utrzymania kosztów produkcji w kopalniach na 
poziomie konkurencyjnym nie został przez Spółkę osiągnięty. 

4. W całym badanym okresie wartość zobowiązań Spółki była istotnie (nawet 
dwukrotnie) wyższa niż zakładano w Strategiach nr 1 do 3, przy czym w sposób 
istotny wzrosła w 2014 r., co związane było z emisją przez JSW obligacji, z której 
środki posłużyły do nabycia KWK K-Sz. Również poziom należności Spółki – 
zwłaszcza w latach 2011-2014 - był znacząco wyższy niż przewidywano w ww. 
strategiach, a odnotowany w 2015 r. spadek należności wynikał bezpośrednio  
ze spadku cen sprzedaży oraz wzrostu udziału w sprzedaży węgla energetycznego. 

Odnotowane w badanym okresie zmiany wskaźnika rentowności sprzedaży, 
polegające na jego spadku w 2009 r., wzroście w latach 2010-2011, a następnie 
gwałtownym spadku w latach 2012-2015, jednoznacznie wskazują, że rentowność 
prowadzonej przez JSW działalności zależna była głównie od cen rynkowych 
sprzedawanego węgla, a Spółka nie była zdolna - zwłaszcza po 2011 r. -  
do reagowania na te zmiany poprzez ograniczenie kosztów funkcjonowania. 

Powyższe zależności miały bezpośredni wpływ na kształtowanie się wskaźnika 
płynności I stopnia, który od 2011 r. gwałtownie spadał osiągając w 2015 r. poziom 
zbliżony do zera147, co świadczy, że wyznaczony w Programie rządowym cel  
w postaci utrzymania zadowalającego poziomu płynności i zdolności kredytowej,  
nie został osiągnięty, przy czym na obniżenie zdolności kredytowych Spółki 
decydujący wpływ miały zobowiązania zaciągnięte w 2014 r. 

5. Przyjęte w Strategii nr 1 założenie utrzymywania zatrudnienia na tym samym 
poziomie było przez Spółkę konsekwentnie realizowane w całym badanym okresie,  

                                                      
147 Wartość wskaźnika płynności I stopnia wyniosła w 2015 r. 0,06, co wskazuje na poziom bliski utraty płynności finansowej. 
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a skokowy jego wzrost w latach 2008 i 2014 wynikał z przejęcia KWK Budryk  
i KWK K-Sz, wraz z którymi przejęto odpowiednio 2.450 i 5.620 pracowników.  
Tym samym pierwszą część - określonego w Programie rządowym – celu, mówiącą  
o zapewnieniu stabilnych i bezpiecznych ekonomicznie miejsc pracy w kopalniach 
należałoby uznać za zrealizowaną, zwłaszcza w świetle - opisanego w dalszej 
części wystąpienia - stałego w latach 2007-2014 wzrostu płac, który znacznie 
przekraczał notowany w Polsce wzrost w sektorze przedsiębiorstw. Jednocześnie 
drugą część tego celu, mówiącą o racjonalnym gospodarowaniu zasobami pracy 
należy uznać za nieosiągniętą. Świadczy o tym zanotowany w latach 2006-2009 
drastyczny spadek wydajności pracy. Fakt ten, w powiązaniu ze zmianami stanu 
zatrudnienia w Spółce oraz poziomem wydobycia w badanym okresie, świadczy 
zdaniem NIK o utrzymującym się przeroście zatrudnienia w Spółce. 

6. Zakładany w Programie rządowym cel w postaci efektywnej polityki zarządzania 
pozaprodukcyjnymi rzeczowymi aktywami trwałymi i długoterminowymi aktywami 
finansowymi należy uznać za zrealizowany, zwłaszcza z punktu widzenia trwałej 
budowy koncernu węglowo-koksowniczego, w skład którego wchodzi szereg spółek 
funkcjonujących nie tylko w obszarze działalności JSW, ale również poza nim.  

7. Celu w postaci pełnego zagospodarowania uzyskiwanego w trakcie wydobycia  
węgla metanu i skały płonnej nie udało się JSW w pełni zrealizować. O ile bowiem 
Spółka w pełni zagospodarowuje wydobytą skałę płonną, to jednak w przypadku 
metanu nie udało się jej osiągnąć wyznaczonego poziomu jego wykorzystania 
(powyżej 95%), a w całym okresie objętym kontrolą wartość ta kształtowała się na 
poziomie poniżej 75%, tylko w roku 2012 wynosząc 81%.  

II. Przeprowadzona przez NIK analiza wykazała, że główną przyczyną trudnej sytuacji 
ekonomicznej Spółki było dopuszczenie w okresach koniunktury na węgiel do znacznego 
wzrostu kosztów produkcji węgla, zwłaszcza kosztów stałych oraz niedostosowanie 
wielkości zatrudnienia do możliwego do zrealizowania poziomu wydobycia i sprzedaży. 
Skutkowało to tym, że średnie jednostkowe koszty produkcji węgla w latach 2013-2015 
przekraczały jego średnie ceny uzyskiwane ze sprzedaży, na co nałożył się wzrost udziału 
węgla energetycznego w sprzedaży węgla ogółem, który spowodowany został nabyciem 
KWK K-Sz przez JSW oraz ponoszone przez Spółkę wydatki inwestycyjne, wyższe niż 
zakładano w strategiach. 

III. Zanotowany w latach 2007-2015 wzrost średnich wynagrodzeń w Spółce nie był powiązany 
ze wzrostem wydajności i sprzedaży, przy czym był on znacznie wyższy niż notowany w tym 
okresie wzrost płac w sektorze przedsiębiorstw w Polsce. Dostrzec jednak należy, że został 
on w znacznym stopniu wymuszony przez postawę działających w Spółce związków 
zawodowych, w sytuacji, gdy możliwości finansowania tych wzrostów wynikały jedynie  
z okresowego wzrostu cen węgla.  

IV. Spółka rokrocznie ponosiła bardzo wysokie koszty w związku z dzierżawą maszyn 
urabiających (kombajnów ścianowych148 i chodnikowych149) od ich producentów. 
Podejmowane przez nią działania w celu ograniczenia tych wydatków okazały się 
nieskutecznie i koncentrowały się – zwłaszcza w latach 2014-2015 – na poszukiwaniu  
i zawieraniu umów z tańszymi dostawcami, co skutkowało spadkiem cen za dzierżawy tych 
urządzeń również u dotychczasowych dostawców. Jednocześnie krytycznie ocenić należy 
prowadzoną od lat przez Zarząd JSW politykę, skutkującą ograniczeniem zakupów  
a wzroście dzierżaw maszyn urabiających, gdyż doprowadziła ona do znacznego 
uzależnienia Spółki od producentów tych urządzeń, a co za tym idzie do możliwości 
podnoszenia przez nich czynszów dzierżawnych w stopniu znacznie odbiegającym od 
zmian cen na rynku, a w efekcie do ponoszenia przez JSW kosztów znacznie wyższych,  
niż wynikałoby to z wartości tych urządzeń. 

V. W ocenie NIK, negatywnie ocenić należy dwukrotny wzrost w latach 2001-2015 kosztów150 
usług górniczych zlecanych firmom zewnętrznym, zwłaszcza w świetle nieznacznego 

                                                      
148 W latach 2010-2015 wyniosły one 98.673,1 tys. zł. 
149 W latach 2010-2015 wyniosły one 116.203,9 tys. zł. 
150 Z 311.009,5 tys. zł w 2010 r. do 627.079,9 tys. zł w roku 2015. 
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wzrostu wydobycia i sprzedaży151 i odnotowanego w tym okresie wzrostu kosztów pracy152. 
Poziomu wydatków na ten cel nie uzasadniają również spadki zatrudnienia w tym okresie153, 
gdyż akceptacja takiego poglądu prowadziłaby do wniosku, że w JSW nie ma możliwości 
wzrostu wydajności pracy. Podkreślić przy tym należy, że większość zlecanych robót, była 
wcześniej wykonywanych poprzez własnych pracowników, a wydajność na jednego 
zatrudnionego np. w 2007 r. była o blisko 20 t wyższa niż w roku 2010. 

VI. W ocenie NIK, zanotowany w Spółce w latach 2011-2014 znaczący wzrost kosztów usług 
konsultingowo-doradczych i prawnych wynikał z przeprowadzanych w tym okresie przez 
Spółkę zmian własnościowych i organizacyjnych, obejmujących takie procesy jak zmiana 
systemu rachunkowości i sprawozdawczości (MSR), prywatyzacja, nabycie KWK K-Sz oraz 
aktywny udział w budowaniu wizerunku i strategii Spółki na rynku krajowym i rynkach 
zagranicznych. Udział tych kosztów w kosztach sprzedaży węgla w poszczególnych  
latach badanego okresu wynosił odpowiednio: 0,059%, 0,061%, 0,32%, 0,30%, 0,25%, 
0,25% i 0,13%. 

VII. W ocenie NIK, ponoszone przez JSW wydatki na sponsoring, promocje i darowizny 
związane były z realizowaną przez Zarząd – za wiedzą i akceptacją akcjonariuszy – 
koncepcją wizerunku spółki aktywnej i zaangażowanej społecznie. 

VIII. Pozytywnie ocenić należy sposób informowania ARP, RN, Ministra Gospodarki  
oraz Pełnomocnika Rządu ds. restrukturyzacji gwk o sytuacji ekonomicznej Spółki oraz  
o podejmowanych przez Zarząd działaniach. 

3. Działania Spółki w wybranych obszarach oraz reagowanie na 
zmiany w jej otoczeniu 

3.1 Realizacja inwestycji w KWK Krupiński 

W zamieszczonej w Strategii nr 1 prognozie zdolności wydobywczych JSW na lata  
2008-2015 zapisano, że po wyeksploatowaniu w KWK Krupiński udokumentowanych 
zasobów węgla koksowego typu 34 planuje się na drugą połowę 2015 r. zakończenie jej 
funkcjonowania. Wynikało to z tego, że w latach 2008-2012 i 2015 r. kopalnia - wg 
zamieszczonych w tych strategiach prognoz - osiągać miała ujemny wskaźnik wynik  
ze sprzedaży węgla (od -0,50 zł/tew do -38,05 zł/tew)154. Jednocześnie w prognozie 
podstawowych wskaźników technicznych i ekonomiczno-finansowych dla tej kopalni155 
stwierdzono, że nakłady inwestycyjne na funkcjonowanie kopalni będą się zmniejszać  
z powodu m.in. planowanego na II półrocze 2015 r. zakończenia działalności 
eksploatacyjnej. 

W Strategii nr 3, bazując na reinterpretacji posiadanej informacji geologicznej, wskazano na 
istnienie możliwości dalszego zwiększenia o 26,5 mln ton węgla bazy zasobowej KWK 
Krupiński, zalegającego w obrębie partii „Zgoń” i „E” złoża „Krupiński” oraz w obrębie części 
sąsiedniego złoża „Żory-Suszec”. Na tej podstawie stwierdzono, że w KWK Krupiński 
możliwe jest wyeksploatowanie 24,1 mln ton węgla w oparciu o czynne poziomy 620 i 820, 
a przewidywana żywotność kopalni została przedłużona o 11 lat156. W celu udostępnienia 
tych zasobów, w latach 2010-2015 Spółka poniosła nakłady inwestycyjne w łącznej 
wysokości 622,26 mln zł, tj. o 32,86 mln zł więcej niż zakładano w Strategii nr 3. 
Jednocześnie w ramach finansowania tzw. „inwestycji początkowych” w KWK Krupiński, 
Spółka otrzymała w 2010 r. 20 mln zł dotacji budżetowej, przy czym jednym z warunków 
prawidłowego jej wykorzystania157 było, że kopalnia powinna utrzymać się na rynku  
co najmniej do maja 2018 r.  

                                                      
151 O ok. 500 tys.t rocznie bez KWK K-Sz. 
152 Wynagrodzenia, ZUS i inne świadczenia na rzecz pracowników, które wzrosły z 2.324,9 mln zł w 2010 r. do 3.046 mln zł  
w roku 2014 (tj. o 31%). 
153 Pomijając wzrost zatrudnienia wynikający z przejęcia w sierpniu 2014 r. pracowników KWK K-Sz, w latach 2010-2015 
zatrudnienie w JSW spadło o 3.283 osoby w stosunku do roku 2009. 
154 Tylko w 2013 i 2014 r. miał dodatnią wartość 1,68 zł/tew i 3,18 zł/tew. 
155 Pkt 3 „Koszty produkcji węgla”. 
156 W dniu 22 marca 2013 r. JSW otrzymała koncesję nr 3/2013 na wydobywanie do 31 grudnia 2030 r. węgla kamiennego 
i metanu ze złoża „Krupiński”. 
157 § 6 ust. 1 umowy na dotację. 
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Począwszy od 2015 roku, w związku z pogarszającą się sytuacją na rynku węgla, znacząco 
ograniczano wielkość nakładów inwestycyjnych w KWK Krupiński, a Zarząd uchwałą158  
z 21 października 2015 r. ograniczył do końca 2021 roku okres prowadzenia eksploatacji  
w tej kopalni. Jednocześnie 16 grudnia 2015 r. podjął decyzję159 o wstrzymaniu dalszej 
realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Udostępnienie zasobów w partii „E” i „Zgoń” 
w KWK „Krupiński” oraz zasobów w części złoża „Żory-Suszec”, która miała pozwolić  
na przedłużenie żywotności KWK Krupiński do 2030 r., ograniczając inwestycje do zadań 
umożliwiających prowadzenie eksploatacji do 2021 r.  

Wyniki KWK Krupiński osiągnięte w latach 2007-2015, na tle założeń przyjętych  
w Strategiach nr 1 i nr 3 przedstawiały się następująco: 

 

                                                      
158 Uchwała Zarządu nr 546/VIII/2015. 
159 Uchwała Zarządu nr 650/VIII/2015. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Zakładana w Strategii nr 1 średnia
cena zbytu  (zł/t)

182,5 200,4 198,3 203,5 203,5 203,5 203,5 203,8 203,3

Zakładana w Strategii nr 3 średnia
cena zbytu  (zł/t)

299,7 299,0 298,2 296,7 303,2 304,7

Uzyskana średnia cena zbytu  (zł/t) 183,7 272,3 270,8 309,0 371,6 370,0 318,0 276,2 252,6

Planowana w Strategii nr 1
wielkosć produkcji (tys. t)

2 116,5 2 277,0 2 394,0 2 318,4 2 318,4 2 318,4 2 318,4 2 142,0 1 008,0

Planowana w Strategii nr 3
wielkosć produkcji (tys. t)

2 142,0 2 142,0 2 142,0 2 142,0 2 142,0 2 142,0

Osiągnięta wielkosć produkcji
(tys. t)

1 987,5 1 758,7 1 790,6 2 191,6 1 695,5 2 174,2 2 306,6 1 687,5 1 904,4
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Wg wyjaśnień Zarządu, głównymi problemami KWK Krupiński, mającym wpływ na ujemny 
wynik finansowy w 2014 r. były niższe od założonych ceny sprzedaży węgla, odpis 
aktualizujący wartość rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych 
(przeprowadzony w efekcie przeprowadzonego testu na utratę wartości aktywów trwałych) 
w kwocie 224,2 mln zł oraz nieuzyskanie zaplanowanego wydobycia węgla, pomimo 
prowadzenia w ciągu roku wydobycia także w soboty (wydobyto ok. 500 tys. ton węgla 
mniej, niż wynikało to z PTE). 

Wg wyjaśnień byłego Prezesa Zarządu przyczynami mniejszego od założonego wydobycia 
węgla z KWK Krupiński w 2014 r. były:  

� wydobycie w 2013 r. o około 180 tys. ton węgla więcej niż zakładało PTE na ten rok,  
co z uwagi na niewystarczające przygotowanie frontu eksploatacyjnego ograniczyło 
możliwości wydobycia w roku następnym160; 

� wystąpienie w nowouruchomionych ścianach wydobywczych - w poszerzonym na 
północ obszarze górniczym O.G. Suszec IV i w nowouruchomionej partii „Zgoń” - 
wyższej metanowości niż zakładano, co spowodowało konieczność zastosowania 
dodatkowych rozwiązań profilaktycznych161 oraz okresowego obniżenia planowanych 
zdolności wydobywczych ścian. 

W wyjaśnieniach tych wskazano również, że głównym czynnikiem mającym wpływ na wynik 
finansowy KWK Krupiński w 2015 r. był, oprócz niskich ceny węgla, sporządzony w 2015 r. 

                                                      
160 Wcześniejsze „sczerpanie” zasobów rozciętych uprzednio parcel. 
161 M.in. wydrążenia chodnika drenażowego i ok. 6 km rurociągów odmetanowania. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Planowany w Strategii nr 1 wynik
finans. brutto (tys. zł) -50 564 -46 481 8 366 13 788 15 355 18 387 22 858 24 958 13 059

Planowany w Strategii nr 3 wynik
finans. brutto (tys. zł) 29 667 34 590 67 168 46 936 36 945 5 868

Osiągnięty wynik finansowy brutto (tys.
zł) -87 486 -105 356 -66 789 49 792 -38 518 67 875 4 521 -430 171 -376 183

Zakładany w Strategii nr 1 wynik na
działaln. operac. (tys. zł) -51 129 -46 709 8 305 13 751 15 498 18 334 22 813 24 922 13 027

Zakładany w Strategii nr 3 wynik na
działaln. operac. (tys. zł) 31 671 36 606 66 937 46 713 36 753 5 705

Uzyskany wynik na działalności
operacyjnej (tys. zł) -88 104 -86 375 -60 660 65 934 -26 220 80 274 16 970 -419 386 -372 269
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odpis aktualizujący wartość rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych  
w wysokości 305,0 mln zł, co stanowiło 80,6% straty za ten rok. 

Odnosząc się do ponoszenia przez JSW znacznych nakładów inwestycyjnych oraz  
do przedłużania eksploatacji węgla w KWK Krupiński, mimo ponoszenia dużych strat 
finansowych i pomimo przyjętego pierwotnie zakończenia wydobycia w tej kopalni w 2015 r., 
były Prezes Zarządu wyjaśnił, że działania te wynikały z konieczności utrzymania pozycji 
Spółki na rynku, a zwłaszcza koniczności odtwarzania jej zdolności wydobywczych. 
Wskazał przy tym, że JSW znajdowała się wówczas w dobrej sytuacji finansowej, a kopalnia 
- według niego - zasługiwała na wydłużenie jej żywotności ze względu na stosunkowo 
wysoką wydajność i dobrą załogę, skłonną do działań restrukturyzacyjnych  
i oszczędnościowych. Podkreślił także, iż powyższe działania inwestycyjne odbywały się za 
zgodą RN i wiedzą MG, który wspierał je poprzez przyznanie na ten cel dotacji budżetowej,  
co - zdaniem byłego Prezesa Zarządu - potwierdza racjonalność podjętych w tym zakresie 
decyzji. Wskazał on również, że brak konsekwencji w postępowaniu wobec KWK Krupiński 
wynikał przede wszystkim z niestabilności rynku węgla. Dobra sytuacja finansowa Spółki  
w 2010 r. pozwalała na wydłużenie żywotności tej kopalni, natomiast niskie ceny węgla od 
2013 r. stanowią główną przyczynę jej słabych wyników. Stwierdził ponadto, że „niezależnie 
jednak od sytuacji, Zarząd zawsze poszukiwał rozwiązań umożliwiających utrzymanie 
funkcjonowania tej kopalni. Przykładem może być umowa zawarta z firmą zewnętrzną 
(posiadającą koncesję na eksploatację zlokalizowanego w pobliżu złoża) na świadczenie 
usług polegających na odpłatnym i korzystnym dla KWK „Krupiński” wydobyciu węgla  
w oparciu o istniejącą infrastrukturę kopalni”. 

 [Dowód: akta kontroli str. 32-33, 101, 111, 120, 210-279, 513, 943-944, 1393]  

Nie kwestionując powyższych wyjaśnień, NIK zwraca uwagę, że w przypadku prowadzenia 
działalności wydobywczej, decyzje o charakterze strategicznym powinny być podejmowane 
z wieloletnim wyprzedzeniem, a ich podjęcie powinno być poprzedzone gruntowną analizą 
ekonomiczną, uwzględniającą możliwość wystąpienia zagrożeń dla powodzenia inwestycji  
o wielomilionowej wartości. Tymczasem, w przypadku KWK Krupiński, decyzje dotyczące 
dalszego jej funkcjonowania zmieniane były kilkakrotnie w ciągu krótkiego czasu (7 lat),  
przy czym zmiany te nie wynikały z poziomu przygotowania złoża do dalszej efektywnej 
eksploatacji, lecz ze zmian koncepcji dalszego rozwoju Spółki.  

3.2 Pomoc publiczna udzielona Spółce 

W badanym okresie pięciokrotnie udzielono Spółce pomocy noszącej charakter pomocy 
publicznej. I tak:  

1. W latach 2007-2009, na realizację projektu pn. „Optymalizacja procesu oczyszczania  
z baru i radu wód kopalni „Krupiński” Spółka otrzymała162 z Ministerstwa Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego dofinansowanie w wysokości 385 750 zł, z czego 120 000 zł  
w 2007 r.163, 120 000 zł w 2008 r.164 i 145 750 zł w 2009 r.165 

2. W roku 2010 JSW otrzymała z budżetu państwa - w ramach programu „Pomoc państwa 
nr N 653/2009 – Polska. Pomoc inwestycyjna dla sektora węgla kamiennego” - kwotę 
88.241.179 zł166 na realizację czterech inwestycji początkowych167. Łączna wartość tych 
inwestycji w JSW została oszacowana w Strategii nr 1 na 355,3 mln zł.  

3. W latach 2011-2012 JSW otrzymała168 z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 
dofinansowanie w wysokości 50 000 zł169 na wykonanie zadania badawczego  

                                                      
162 Na podstawie umowy trójstronnej nr 03909/C.ZR7-6/2007 z dnia 11 kwietnia 2007r. zawartej pomiędzy Ministerstwem 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach i JSW. 
163 Co stanowiło 0,0034% udziału w przychodach Spółki, 0,0035% jej kosztów i 0,0048% udziału w kapitałach. 
164 Co stanowiło 0,0021% udziału w przychodach Spółki, 0,0027% jej kosztów i 0,0034% udziału w kapitałach. 
165 Co stanowiło 0,0038% udziału w przychodach Spółki, 0,0035% jej kosztów i 0,0048% udziału w kapitałach. 
166 Co stanowiło 1,4296% udziału w przychodach Spółki, 1,8913% jej kosztów i 1,9410% udziału w kapitałach. 
167 W dniu 8 listopada 2010 r. pomiędzy Ministrem Gospodarki a JSW zostały zawarte umowy na realizację inwestycji 
początkowych w KWK Budryk (29 000 000 zł), w KWK Pniówek (8 100 000 zł) . KWK Zofiówka (31 147 179 zł) i KWK 
Krupiński (20 000 000 zł). 
168 W dniu 1 września 2011 r. zawarta została umowa NRSP/K/5/143275/11 pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju 
a konsorcjum naukowo-przemysłowym którego członkiem była JSW. 
169 Z czego 12.501 zł w 2011 r., a 37.499 zł w roku 2012. 

Uwagi dotyczące 
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pt. „Opracowanie zasad zatrudniania pracowników w warunkach zagrożenia 
klimatycznego w podziemnych zakładach górniczych”.  

4. W 2013 r. JSW SA otrzymała170 z Funduszu Badawczego dla Węgla i Stali Komisji 
Europejskiej171 dofinansowanie w wys. 972 791,00 zł na realizację jednego z zadań172 
projektu „Zaawansowane systemy obudowy górniczej dla poprawy kontroli górotworu 
w warunkach dużych naprężeń”. Pierwsza wpłata (376 596 zł173) została zrealizowana 
w listopadzie 2013 r., kolejna (377 037 zł174) - 30 czerwca 2015 r., a ostatnia 
(45 918,00 euro) - ma zostać dokonana najpóźniej w sierpniu 2017 r.  

5. W 2014 r. JSW otrzymała z FBWiS dotację w wysokości 165.889 euro na realizację  
w latach 2014-2017 projektu pn. „Opracowanie technologii zwiększenia 
przepuszczalności węgla i odmetanowania wstępnego pokładów węgla”175. Pierwsza 
wpłata - w kwocie 66 000 Euro (272 395,20 zł176) - została zrealizowana w lipcu 2014 r. 

[Dowód: akta kontroli str. 635-639, 950-951] 

Analiza przedstawionych sprawozdań z wykorzystania otrzymanych środków wskazuje,  
że zostały one wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, a udzielający pomocy nie zgłaszali 
uwag do realizacji projektów. 

W latach 2007-2015 Spółka nie otrzymała ze środków publicznych dotacji na usuwanie 
szkód górniczych spowodowanych reaktywacją starych zrobów. 

[Dowód: akta kontroli str. 635, 951] 

3.3 Zakup węgla przez Agencję Rezerw Materiałowych 

Zgodnie z prowadzoną w JSW dokumentacją księgową, stan należących do niej zapasów 
węgla na zwałowiskach własnych i obcych na koniec każdego roku z lat 2007-2013 wynosił 
kolejno: 111.474 t, 593.605 t, 484.239 t, 553.878 t, 587.206 t, 1.360.023 t oraz 612.770 t. 

(dowód: akta kontroli str. 1754 - 1763) 

Na dzień 31 grudnia 2014 r. na stanie ewidencyjnym Spółki znajdowało się łącznie 
1.044.664 t węgla, z czego 35.000 t stanowił depozyt obcy177, a pozostałe 1.009.664 t węgla 
własnego znajdowało się: 

− 831.875 t na składowiskach kopalń należących do Spółki, 

− 118.560 t na terenie KK Przyjaźń, 

− 52.832 t na zwałowisku w Ostrowie, 

− 6.397 t znajdowało się w drodze. 

Na dzień 31 grudnia 2015 r. na stanie ewidencyjnym JSW ujęte było łącznie 1.001.660 t 
węgla, z czego 346.000 t stanowił depozyt obcy (Agencji Rezerw Materiałowych178),  
a pozostałe 655.660 t węgla własnego znajdowało się: 

− 564.373 t na składowiskach kopalń należących do Spółki, w tym 160.000 t  
i 35.559 t, które stanowiły odpowiednio rezerwę kontraktową179 dla dwóch firm, 

− 90 878 t na terenie KK Przyjaźń, 

                                                      
170 Na podstawie zawartej dnia 17 października 2013 r. umowy nr RFCR-CT-2013-00001 pomiędzy Funduszem Badawczym 
dla Węgla i Stali, a - koordynowanym przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach - konsorcjum, którego uczestnikiem jest 
JSW.  
171 Zwanego dalej „FBWiS”. 
172 Zadanie pn. „Obudowa wyrobisk przyścianowych na głębokości poniżej 1000 m”. Wkład własny JSW na realizację tego 
zadania określony został na 648.527 zł. 
173 Co stanowiło 0,0041% udziału w przychodach Spółki, 0,0040% jej kosztów i 0,005% udziału w kapitałach. 
174 Co stanowiło 0,0045% udziału w przychodach Spółki, 0,0039% kosztów i 0,0068% udziału w kapitałach. 
175 W dniu 29 kwietnia 2014 r. zawarta została umowa nr RFCR-CT-2014-00004 pomiędzy FBWiS a Głównym Instytutem 
Górnictwa koordynatorem konsorcjum, którego uczestnikiem jest JSW na realizację projektu „Development of Improvement 
Methane Drainage Technologies by Stimulating Coal Seams for Major Risks Prevention and Increased Coal Output”. 
176 Co stanowiło 0,0033% udziału w przychodach Spółki, 0,0028% jej kosztów i 0,0043% udziału w kapitałach. 
177 Zgodnie z warunkami określonymi w aneksie nr 10 z dnia 30 grudnia 2014 r. do umowy kupna-sprzedaży węgla do celów 
energetycznych, węgiel został zakupiony i złożony w depozycie na zwałowiskach należących do JSW (§1 pkt 1 aneksu),  
a strony uzgodniły, że „Przeniesienie własności węgla na Kupującego następuje z chwilą zawarcia niniejszego Aneksu” oraz 
że „Z chwilą zawarcia niniejszego Aneksu Kupujący nabywa prawo do sprzedaży węgla, o którym mowa w pkt 1 niniejszego 
Aneksu.” (§1 pkt 4 aneksu). 
178 Zgodnie z warunkami określonymi w umowie węgiel ten stanowił wyodrębniony majątek Skarbu Państwa i pozostawał  
do wyłącznej dyspozycji Agencji. 
179 Węgiel przedpłacony, lecz nie przewłaszczony. Zgodnie z zawartymi umowami własność węgla przechodziła na firmę 
przedpłacającą  w momencie jego wysyłki z JSW.  
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− 79 t na zwałowisku w Sławkowie, 

− 330 t znajdowało się w drodze.  

(dowód: akta kontroli str. 1764 – 1791, 1793 - 1801) 

Kontrolne pomiary zwałowisk węgla (obmiary pryzm), które zostały przeprowadzone  
2 stycznia 2015 r. przez upoważnionych pracowników Spółki, odzwierciedlały ilości stanów 
magazynowych wykazane w dokumentacji finansowo-księgowej na dzień 31 grudnia 2014 r.  

Według obmiarów sporządzonych 4 stycznia 2016 r. przez służby mierniczo-geologiczne  
kopalń stan zapasów na zwałach poszczególnych kopalń JSW na dzień 31 grudnia 2015 r. 
przedstawiał się następująco: 

JSW SA 

KWK/Ruch 
Objętość 

Ciężar 
objęt. 

Masa 
obliczona 

Błąd pomiaru 

m3 t/m3 t % m3 t 
JAS-MOS 108 465 0,917 99 515 2,90% 2 890 2 652 
KNURÓW 96 858 1,226 118 727 3,22% 3 120 3 824 
SZCZYGŁOWICE 51 452 1,245 64 069 3,28% 1 688 2 102 
BUDRYK 249 284 1,183 294 861 2,11% 5 259 6 221 
KRUPIŃSKI 17 631 1,290 22 744 4,00% 705 910 
BORYNIA 116 274 0,950 110 501 2,31% 2 689 2 556 
ZOFIÓWKA 80 992 0,933 75 565 3,44% 2 787 2 600 
PNIÓWEK 32 145 0,860 27 650 4,00% 1 286 1 106 
Na zwałach 753 101 1,080 813 633 2,71% 20 425 22 067 
W wagonach 

  
2 584 

 

W zbiornikach 
  

3 070 
Zwały obce 

  
4 895 

Razem wg obmiaru [t] 824 181 

Stan ewidencyjny kopalń [t] 816 440 

Różnica [t] 7 741 

Analiza protokołów obmiarów wykazała, że obmiary nie były wykonywane wg jednolitych 
zasad. Na niektórych kopalniach odnoszono się bowiem wyłącznie do węgla będącego 
należącym do Spółki produktem gotowym do sprzedaży, natomiast w innych, uwzględniano 
węgiel nie będący własnością Spółki lub znajdujący się w toku produkcji (węgiel  
w zbiornikach przyszybowych) lub na składowiskach obcych. Przykładowo: 

� w KWK Budryk ujęto w ewidencji kopalni i podczas obmiarów 2.000 t węgla, który 
znajdował się w zbiornikach; 

� w KWK K-Sz Ruch Knurów ujęto w ewidencji i wykazano w protokole z obmiarów 
4.895 t węgla, który nie powinien znajdować się na stanie kopalni, gdyż znajdował 
się na składowisku obcym; 

� w KWK Krupiński ujęto w ewidencji i podczas obmiarów 1.070 t węgla 
znajdującego się w zbiornikach. 

Uwzględniając powyższe ilości należy uznać, że na terenie kopalń znajdowało się łącznie 
571.201 t węgla180 będącego własnością JSW, co po doliczeniu węgla znajdującego się  
na składowiskach obcych (90.957 t) i węgla w drodze (330 t), pozwala na stwierdzenie,  
że na dzień 31 grudnia 2015 r. na stanie Spółki znajdowało się łącznie 662.488 t węgla,  
tj. o 6.828 t więcej niż wykazano w ewidencji księgowej JSW. Podkreślić jednak należy,  
że wartość ta mieści się w granicach błędu pomiarowego, który wynosił dla wszystkich 
pomiarów ±2,87%, tj. ±16.297 t.  

 [Dowód: akta kontroli str. 1755 – 1756, 1817 – 1853] 

W sprawie różnic pomiędzy danymi dotyczącymi zapasów węgla, które zostały wykazane 
w dokumentacji finansowo-księgowej na dzień 31 grudnia 2015 r. (655.660 t), a ilością 
węgla ujętą w protokołach obmiarów i faktycznie zalegającego na zwałach Główny 
Księgowy wyjaśnił, że „Sprzedaż węgla do Agencji Rezerw Materiałowych była 
negocjowana w ostatnich dniach grudnia 2015 r. Równocześnie prowadzone były 

                                                      
180 Na tą ilość składało się 220.108 t węgla energetycznego i 351.093 węgla koksującego (wsad, flotokoncentrat, muł, 
sedyment), z czego 348.509 t na zwałach, a 2.584 t załadowane do wagonów w KWK Jas-Mos.  
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intensywne rozmowy z naszymi odbiorcami (…) w zakresie zwrotnego przeniesienia 
własności części węgla na rzecz JSW S.A. Wielokrotne zmiany ustaleń powodowały, że 
część informacji jawnych była komunikowana na Zakłady. Ponieważ część dokumentacji 
była przekazywana na zakłady z klauzulą „zastrzeżone” i zwały te były w odrębny sposób 
oznaczane (umowa przechowania) część pracowników odpowiedzialnych za dokonanie 
pomiarów zwałów węgla najprawdopodobniej była przekonana, że nie należy jej 
inwentaryzować. Spowodowało to niezamierzone błędy w pomiarach zwałów skutkujące 
różnicami pomiędzy dokumentacją finansowo-księgową, a protokołami z pomiarów ilości 
węgla na zwałach. W protokołach z pomiaru ilości węgla na zwałach kopalń (…) nie ujęto 
ilości wynikających z umowy przechowania (…) a znajdujących się na zwale w ilości: (…) 
Uwzględniając powyższe oraz ewentualny dopuszczalny błąd pomiaru wynikający  
z dokumentacji mierniczej i wynoszący od 2 do 4% dla pryzm węgla zgromadzonego na 
zwałowiskach JSW S.A. uważam, że ilość węgla jest zbilansowana biorąc pod uwagę 
dokumentację finansowo-księgową oraz protokoły z dokonanych pomiarów.” 

[Dowód: akta kontroli str. 1854 – 1857] 

Również w codziennych raportach181, przekazywanych Zarządowi przez upoważnionych 
pracowników Biura Produkcji, wykazywane w dniach 28-31 grudnia 2015 r. dane nt. stanów 
zapasów i depozytów były niespójne. I tak: 

− w raporcie na 28 grudnia 2015 r. stan zapasów węgla ogółem wynosił 1.013.822 t, 
z czego 444.331 t stanowił węgiel koksujący, a 569.491 t węgiel energetyczny. 
Dotycząca węgla energetycznego rezerwa kontraktowa wynosić miała 390.000 t,  
a depozytów nie wykazano; 

− w raporcie z dnia następnego stan zapasów węgla ogółem zmniejszył się do 420 858 t, 
z czego 341.138 t stanowił węgiel koksujący, a 79.720 t węgiel energetyczny. Rezerwy 
kontraktowej nie wykazano, a stan depozytu wynosił do 601.000 t; 

− w raporcie na 30 grudnia 2015 r.182 wykazany stan zapasów węgla ogółem wynosił 
646.218 t, z czego 426.266 t stanowił węgiel koksujący, a 219.952 t węgiel 
energetyczny. Rezerwy kontraktowej nie wykazano, a stan depozytu zmniejszył się  
do 501.000 t; 

− w raporcie z 31 grudnia 2015 r. stan zapasów węgla ogółem wynosił 655.660 t183,  
z czego 415 816 t stanowił węgiel koksujący, a 239 844 t węgiel energetyczny. 
Wielkość rezerwy kontraktowej określono na 195 559 t, a stan depozytu na 346 000 t. 

[Dowód: akta kontroli str. 1858 – 1865] 

Dyrektor Biura Produkcji184 wyjaśnił, że przyczyną stwierdzonych różnic był „Brak 
doświadczenia JSW SA w dokonywaniu tego typu operacji oraz napięte terminy związane 
ze sfinalizowaniem umowy z Agencją Rezerw Materiałowych (…)”, co przełożyło się „(…) na 
brak możliwości przekazania kopalniom odpowiednich dokumentów. W związku 
z powyższym nastąpiła niewłaściwa interpretacja zaleceń dotyczących wykonania obmiarów 
zwałów, skutkująca różnicami pomiędzy dokumentacją finansowo-księgową a protokołami  
z pomiarów ilości węgla na zwałach. (…). Niezmierzona ilość węgla na obydwu kopalniach 
pokrywa różnicę (…) wykazaną w piśmie NIK. Uwzględniając powyższe oraz ewentualny 
dopuszczalny błąd pomiaru wynikający z dokumentacji mierniczej i wynoszący od 2 do 4% 
dla pryzm węgla zgromadzonego na zwałowiskach JSW S.A. uważam, że ilość węgla jest 
zbilansowana biorąc pod uwagę dokumentację finansowo-księgową oraz protokoły  
z dokonanych pomiarów.” 

[Dowód: akta kontroli str. 1866 – 1868] 

Przeprowadzający pomiary na składowiskach KWK Jas-Mos i KWK K-Sz zeznali, że 
dokonując  obmiarów poszczególnych zwałów, nie mierzyli niektórych pryzm, co do których  

 

                                                      
181 Służących jako jedno z narzędzi zarządczych. 
182 Tj. w dniu zawarcia umów z ARM. 
183 Tj. tyle samo ile wykazano w ewidencji księgowo-finansowej Spółki. 
184 Działu odpowiedzialnego za przygotowanie ww. raportów. 
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otrzymali - od pracowników kopalń, na terenie których znajdowały się przedmiotowe 
zwałowiska - informacje, że znajduje się na nich węgiel niebędący własnością JSW. 

[Dowód: akta kontroli str. 1924 – 1931] 

Dnia 30 grudnia 2015 r. Zarząd JSW zawarł z ARM umowę sprzedaży miału węglowego 
za kwotę 94 871 745 zł (77 131 500 zł netto). Cena jednostkowa węgla jaką ustalono w tej 
umowie, w zależności od parametrów zbywanego miału, była o około 50%-60% wyższa  
od cen minimalnych jakie w 2015 r. uzyskiwała Spółka za tego typu węgiel od innych 
kontrahentów oraz o około 15%-30% niższa od cen maksymalnych. 

Tego samego dnia, pomiędzy tymi podmiotami zawarta została również umowa w sprawie 
przechowania zakupionego węgla, zgodnie z którą JSW świadczyć będzie usługę jego 
przechowywania w okresie od 30 grudnia 2015 r. do 31 grudnia 2019 r., a jej wartość strony 
ustaliły na łączną kwotę 12 654 932 zł netto185. 

 [Dowód: akta kontroli str. 1792 – 1816, 1869] 

Zarząd wyjaśnił, że podejmując decyzję o możliwości dokonania sprzedaży węgla na rzecz 
ARM, bazował na dobowych raportach zarządczych uzupełnianych i potwierdzanych na 
bieżąco przez Biuro Sprzedaży Węgla spółki Polski Koks, działającej w imieniu i na rzecz 
JSW. Wyjaśnienia do tych raportów dotyczyły głównie możliwości zwrotnego przeniesienia 
na stan Spółki własności ok. 340 tys. t węgla energetycznego z firm Tauron i Enea. Ponadto 
stwierdził, że Zarząd miał świadomość możliwości sprzedaży części węgla koksowego dla 
celów energetycznych, stąd w swoich rozważaniach brał również pod uwagę dostępność 
tego asortymentu na składowisku w JSW Koks SA oraz w KWK Jas-Mos. 

[Dowód: akta kontroli str. 1870 – 1880] 

NIK zwraca uwagę, że inwentaryzacja zapasów węgla na koniec roku powinna odbywać się 
wg jednolitych zasad we wszystkich zakładach i składowiskach Spółki oraz obejmować 
wszystkie przechowywane tam składniki majątkowe, w tym również depozyty. 

3.4 Monitoring sytuacji zewnętrznej Spółki 

W latach 2007-2015 JSW prowadziła stały monitoring trendów cenowych węgla 
kamiennego, koksu stali i energii, a także innych czynników zewnętrznych mogących mieć 
wpływ na sytuację rynkową Spółki, w tym istotnych z jej punktu widzenia transakcji 
rynkowych, takich jak sytuacja w zakresie zaopatrzenia w środki produkcji (materiały). 
Monitorowano również sytuację organizacyjną i finansową górnictwa węgla kamiennego  
w Polsce, w tym rolę i pozycję JSW na tym tle. 

W ramach monitoringu rynku sprzedaży produktów, analizowano ich ceny na rynkach 
światowych, obowiązujące benchmarki i poziomy cen spotowych186 węgla. Dane te i wyniki 
przeprowadzanych na ich podstawie analiz dostarczane były codziennie Zarządowi. 
Obejmowały one skróty doniesień prasowych z prenumerowanej literatury fachowej187 oraz 
dostępnych stron internetowych o ww. tematyce.  

Zarządowi dostarczano także analizy oraz rekomendacje banków i instytucji, opisujących 
stan i prognozy cen produktów JSW, a także opracowywane przez spółkę Polski Koks 
miesięczniki „Przegląd rynku węgla, koksu, stali i frachtów”188, w których przedstawiano 
szczegółową sytuację na rynku cen ww. produktów i prognozy zmiany ich wielkości. 
Informacje dotyczące rynku stali, węgla koksowego, koksu i frachtów prezentowane były 
także na posiedzeniach Zarządu. 

Podkreślić jednak należy, że w latach 2014-2015 w większości przypadków, analizy te nie 
przewidziały trafnie głębokości kryzysu na rynku węgla koksującego, o czym świadczą 
następujące przykłady:  

� w lipcu 2014 r. w większości wymienionej powyżej literatury fachowej przewidywano, 
że średnie ceny węgla koksowego w latach 2015-2016 kształtować się będą na 
poziomie 133-144 USD/tonę; 

                                                      
185 Z czego 17 300 zł w 2015 r., 760 440 w 2016 r. oraz po 3 959 064 zł w latach 2017-2019. 
186 Cen chwilowych, rynkowych, gdy zapłata za towar odbywa się najpóźniej dzień po dokonaniu transakcji. 
187 W tym Coal Trader International, SBB Steel Markets Daily, IHS Energy McCIoskey, Argus. 
188 Od 2013 r. wydawnictwa te przesyłano drogą elektroniczną, a od 2015 r. ograniczano się do przekazywania podsumowań  
z nich wynikających. 
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� w raporcie Domu Maklerskiego PKO BP z 15 kwietnia 2014 r. stwierdzono, że rynek 
węgla koksowego osiągnął dno (przy średniej cenie 120 USD/tonę) i poprawa jest 
tylko kwestią czasu. Wskazano w nim również, że przy cenach węgla na poziomie 
130 USD/tonę, zadłużenie JSW zbliży się w ciągu 2 lat do poziomu 5 mld zł, zaś 
ceny na poziomie 120 USD/tonę oznaczają, że 50-60% światowych producentów 
węgla koksującego odnotowywać będzie straty. 

[Dowód: akta kontroli str. 531-540, 569, 946]  

W obowiązującym od 2007 r. regulaminie organizacyjnym JSW189 stwierdzono, że do 
obowiązków Zespołu Marketingu190 należy m.in. stała obserwacja rynku węglowego w celu 
określenia zapotrzebowania na poszczególne sortymenty węgla, uwzględniającego 
parametry jakościowe produkowanego węgla i możliwości jego zbytu na rynku, analiza 
rynków zagranicznych dotycząca węgla koksowego, koksu i stali, współpraca z Zespołem 
Planowania i Analiz oraz Zespołem Controllingu w zakresie opracowywania planów 
operatywnych i strategicznych. 

Zadania te zostały także wpisane do zakresu obowiązku Kierownika Zespołu Marketingu,  
w tym: opracowywanie materiałów informacyjnych z zakresu analiz marketingowych  
i sprzedaży węgla; informowanie Zarządu i RN o sytuacji marketingowej na rynku stali, 
koksu i węgla oraz o działaniach podejmowanych w związku z maksymalizacją sprzedaży 
węgla; nadzorowanie bieżącego monitorowania rynku, analizowanie raportów, prognoz  
i planów sprzedaży węgla, a także informowanie zwierzchników o zachodzących na rynku 
zmianach. 

Uchwałą Zarządu z 16 czerwca 2015 r. zlikwidowano - istniejące do tej pory w ramach 
struktur Biura Zarządu JSW – Biuro Sprzedaży Węgla wraz z podległymi zespołami,  
a zadania z zakresu monitoringu rynku węgla przekazano spółce Polski Koks191,  
do której zadań należy m.in. sporządzanie tzw. „Kwartalnej Prognozy Rekomendacyjnej”, 
uwzględniającej bieżące informacje rynkowe, w tym benchmark węgla koksowego, 
dostępne notowania koksu, sytuację na rynku stali, podaż koksu i węgla na rynku. 

[Dowód: akta kontroli str. 541-570, 946-947]  

W ramach prac analitycznych nad sytuacją JSW i jej perspektywami na rynku, w 2012 r.192 
firma The Boston Consulting Group wykonała, na zlecenie JSW, opracowanie  
projektowe „Udział JSW SA w kształtowaniu przyszłości polskiego sektora górniczego”.  
W podsumowaniu tego dokumentu ujęto zarówno analizę gwk w Europie, jak i analizę 
scenariuszy rozwoju polskiego sektora górniczego, w tym potencjalne opcje rozwoju JSW. 
Wynikało z niego m.in., że w latach 2012-2017 możliwy jest spadek cen węgla 
energetycznego ze 122 USD/t do 103 USD/t, a węgla koksującego z 290 USD/t do  
165 USD/t. Przeanalizowano również możliwości inwestycyjne JSW na rynkach 
zagranicznych193, określając je jako ryzykowne i wymagające dużego zaangażowania 
finansowego (około 1 mld USD). 

 [Dowód: akta kontroli str. 947]  

W obowiązującym od 1 lipca 2015 r. Regulaminie organizacyjnym194 na Zespół Logistyki 
Materiałowej195 nałożono m.in. takie zadania jak: opracowywanie analiz zaopatrzenia 
materiałowego; analiza i opiniowanie wniosków dotyczących dostaw materiałowych, w tym 
sporządzanie stosownych projektów uchwał; prowadzenie odpowiednich statystyk GUS 
oraz branżowych dotyczących obrotu materiałowego. Zespół ten nie dokonywał jednak 
strategicznych analiz rynku maszyn i urządzeń, ograniczając się do analiz dotyczących 
wyboru sposobu eksploatacji i usprzętowienia nowoprojektowanych partii złoża 
przeznaczonego do eksploatacji, w tym wyboru - w drodze przetargów - dostawców  
sprzętu. Nie przeprowadzał także strategicznych analiz zakupu usług remontowych,  

                                                      
189 Przyjętego uchwałą Zarządu nr 101 z 28 lutego 2007 r. 
190 Wchodzącego w skład Biura Marketingu i Jakości Węgla 
191 Na podstawie „Procedury Handlowej GK JSW” przyjętej uchwałą Zarządu nr 366/VIII/2015 z 30 czerwca 2015 r. 
192 Raport podsumowujący prace projektowe opracowano 20 kwietnia 2012 r. 
193 Skoncentrowano się głównie na projekcie budowy przez JSW nowej kopalni na Ukrainie. 
194 Przyjętym uchwałą Zarządu nr 349/VII/2015 z 16 czerwca 2015 r. 
195 Funkcjonujący w ramach Biura Nadzoru Właścicielskiego i Strategii Kapitałowej JSW. 
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co spowodowane było tym, że remonty maszyn (za wyjątkiem kombajnów) zlecane były 
spółce JZR, w której JSW posiadała 100% udziałów.  

Zadania identyfikowania i wskazywania Zarządowi kierunków zmian procesów  
i organizacji Spółki, a także nadzoru nad tworzeniem i aktualizacją finansowych planów 
długoterminowych przypisano Dyrektorowi Biura Controllingu, a kierowanej przez niego 
komórce opracowywanie informacji o rynku i sektorze węgla kamiennego w Polsce  
oraz sytuacji JSW na tle tego sektora w podstawowych obszarach działalności Spółki.  
Do obowiązków BC należało również analizowanie realizacji dokumentów planistycznych 
Spółki, w tym osiąganych efektów finansowo-ekonomicznych oraz ocenianie przebiegu 
procesów biznesowych i efektywności organizacyjnej. 

 [Dowód: akta kontroli str. 947] 

W związku z nieosiąganiem zakładanych w poszczególnych strategiach rezultatów,  
Zarząd podejmował działania korygujące, które w szczególności znajdowały 
odzwierciedlenie w aktualizacjach lub korektach do PTE. Ponadto, na skutek trudnej 
sytuacji spółki, opracowano programy dostosowawcze i restrukturyzacyjne, których 
głównym zadaniem była poprawa sytuacji JSW.  

Podejmowane działania dotyczyły wszystkich obszarów funkcjonowania Spółki. Zarząd 
Spółki stwierdził, że zatwierdzając kolejne PTE, wartości poszczególnych wskaźników 
dostosowywano do możliwości Spółki w odniesieniu do aktualnie panujących warunków 
rynkowych. 

[Dowód: akta kontroli str. 1137 – 1292] 

3.5 Reakcja Zarządu na pogorszenie sytuacji Spółki w 2009 r. 

W związku z kryzysową sytuacją gospodarczą w Polsce i na świecie w 2009 r., w tym 
dekoniunkturą na produkowany przez JSW węgiel, Zarząd podjął decyzję o realizacji 
programu oszczędności i poprawy efektywności w zakresie obniżenia kosztów produkcji. 
Jego realizacja doprowadzić miała do utrzymania istniejących w Spółce miejsc pracy oraz 
do zapewnienia długoterminowej konkurencyjności polskiego węgla koksującego196. 
Ograniczenia wydatków nie obejmowały planowanych inwestycji, zmierzających  
do udostępnienia pól „Bzie Dębina 1 - Zachód” i „Pawłowice 1”, rozbudowy nowych 
poziomów wydobywczych kopalń i przygotowania nowych ścian eksploatacyjnych.  

Zastosowane działania miały – wg szacunków JSW - przynieść w 2009 r. następujące 
oszczędności: 

� ok. 100 mln zł - zmniejszenie stanu zatrudnienia poprzez maksymalne wykorzystanie 
możliwości rozwiązania umów z pracownikami posiadającymi uprawnienia 
emerytalne w celu optymalizacji stanu i struktury zatrudnienia197; 

� ok. 170 mln zł - zmniejszenie zakresu drążenia wyrobisk korytarzowych i robót 
zbrojeniowo-likwidacyjnych wykonywanych przez firmy obce na rzecz wykonawstwa 
własnego; 

� ok. 35 mln zł - ograniczenie do niezbędnego minimum pracy w soboty i niedziele 
oraz rekompensowania pracy podjętej w tych dniach w formie udzielenia dnia 
wolnego od pracy; 

� ok. 47 mln zł - realizacja węgla deputatowego z własnych kopalń; 

� ok. 30 mln zł - ograniczenie do minimum zleceń dla firm zewnętrznych na czynności 
obsługowe, remontowe i serwisowe; 

� ok. 79 mln zł - ograniczenie do minimum planowanych remontów i nakładów 
inwestycyjnych; 

� ok. 4 mln zł - ograniczenie kosztów administracji poprzez redukcję szkoleń do 
zakresu niezbędnego oraz ograniczenie wydatków na cele reprezentacji i reklamy. 

Zaplanowano także następujące działania techniczno-organizacyjne mające skutkować 
poprawą efektywności: 

                                                      
196 Informację o powyższych działaniach i ich efektach zostały przedstawione w pismach JSW do Departamentu Górnictwa 
Ministerstwa Gospodarki o nr EA.o34-11/09 z 25 lutego 2009 r. 
197 Nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia o 1.397 osób. 
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� opracowanie i wdrożenie przepisów wewnętrznych pozwalających na elastyczne  
i szybkie przemieszczanie załóg między kopalniami w celu optymalnego ich 
wykorzystania oraz skutkujące poprawą wydajności pracy; 

� wykorzystanie okresu dekoniunktury na wykonanie planowych remontów, 
przeglądów i napraw maszyn i urządzeń; 

� ograniczenie dni z produkcją198 

� sprzedaż w 2009 r. około 1 mln ton odpadów wydobywczych celem zwiększenia 
przychodów Spółki. 

[Dowód: akta kontroli str. 577-585] 

W pismach199 informujących Ministerstwo Gospodarki o efektach prowadzonych przez  
JSW w pierwszym półroczu 2009 r. działań oszczędnościowych, przedstawiano także 
dodatkowe zamierzenia Zarządu Spółki, w tym: 

� dalsze ograniczenie planu inwestycyjnego o 102 mln zł, 

� ograniczenie liczby dni produkcyjnych (skrócenie czasu wydobycia z pięciu  
do czterech dni w tygodniu w okresie maj-czerwiec), 

� dostosowanie czasu pracy energochłonnych urządzeń do stref czasowych  
z najtańszą energią, 

� efektywniejsze gospodarowanie energią bierną. 

Stwierdzono również, że w pierwszym półroczu 2009 r. realizacja programu 
oszczędnościowego przyniosła zmniejszenie kosztów produkcji węgla o 132 mln zł  
w stosunku do wielkości przewidywanej w PTE za ten okres200.  

W pismach tych wskazywano również na ograniczenia prawne w realizacji niektórych 
działań, np. brak możliwości rozwiązania umowy z pracownikiem posiadającym uprawnienia 
emerytalne bez jego zgody lub to, że zwolnienia w ramach restrukturyzacji powodują dla 
pracodawcy dodatkowe koszty. Przedstawiano w nich także aktualną sytuację na rynku 
węgla, koksu i stali oraz działania Zarządu mające na celu zrównoważenie wydatków  
i przychodów Spółki oraz poprawę jej wyniku finansowego. Podkreślono też, że prognozy 
finansowe Spółki ulegają poprawie. 

[Dowód: akta kontroli str. 587-593, 948] 

3.6 Działania antykryzysowe podejmowane przez Zarząd JSW w latach 2013-2015 

W latach 2013-2015 Zarząd podejmował działania mające na celu ograniczenie 
negatywnych skutków gwałtownego spadku cen węgla na rynkach światowych201,  
a co za tym idzie znacznego zmniejszenia się przychodów Spółki. Opis tych działań  
wraz z określeniem poszczególnych celów, metod oraz spodziewanych efektów, znalazł 
odzwierciedlenie w czterech przyjętych przez Zarząd w tym okresie programach 
restrukturyzacyjnych: 

1) „Program Działań Antykryzysowych w Grupie Kapitałowej JSW i związane z nim procedury 
w drugim półroczu 2013 r.”202 – przyjęty uchwałą Zarządu z dnia 23 lipca 2013 r.203 

W dokumencie tym wskazano, że najważniejszymi celami przewidzianymi do realizacji  
w II półroczu 2013 r. jest m.in.:  

− obniżenie jednostkowego kosztu produkcji węgla w JSW (po wyłączeniu amortyzacji  
i kosztów pracy) o 5% na koniec 2013 r. w stosunku do 2012 r.;  

− realizacja w 2013 r. produkcji węgla na poziomie minimum 13.742,2 tys. ton; 

− optymalizacja ilości robót korytarzowych, w celu udostępnienia frontu wydobywczego 
bieżącego oraz perspektywicznego, prowadzących do maksymalizacji uzysku węgla 
o najwyższej cenie sprzedaży; 

                                                      
198 Dni 30 kwietnia, 4 i 9 maja ustanowiono dniami bez wydobycia. 
199 Pisma o numerach EA.034-36/09 z 30 czerwca 2009 r. i EA.034-49/09 z 12 sierpnia 2009 r. 
200 Szacowano, że do końca roku działania te przyniosą zmniejszenie kosztów o ok. 260 mln zł. 
201 Np. ceny węgla typu „hard” obniżyły się z 172 USD/t w II kw. 2013 r. do 89 USD/t w IV kw. roku 2015. 
202 Zwany dalej „PA2013”. 
203 Uchwała nr 109/VIII/2013 Zarządu JSW S.A z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Działań Antykryzysowych 
w Grupie Kapitałowej JSW i związanej z nim procedury w drugim półroczu 2013 r. 
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− wzrost wolumenu sprzedaży węgla wyprodukowanego w GK JSW do poziomu 
14.304 tys. ton za 2013 rok; 

− ograniczenie wydatków na inwestycje GK JSW do kwoty 1,7 mld zł za cały rok 2013; 

− optymalizacja kosztów pracy; 

− utrzymanie płynności GK JSW na optymalnym poziomie; 

− intensyfikacja działań w celu pozyskania kapitału obcego w finansowaniu inwestycji; 

− utrzymanie wysokich standardów bezpieczeństwa i higieny pracy w całej GK JSW. 

Według zawartych w PA2013 prognoz, w wyniku wprowadzenia działań antykryzysowych 
Grupa powinna do końca 2013 r. osiągnąć: 

− wzrost sprzedaży węgla do poziomu 14.304 tys. t, tj. o 200 tys. t. (3%) więcej  
niż prognozowano204, przy niezmienionym poziomie wydobycia (13.742 tys. t); 

− wzrost sprzedaży koksu do poziomu 4.133 tys. t, tj. o 130 tys. t (6,7%) więcej  
niż prognozowano205; 

− wzrost wykonania robót korytarzowych do poziomu 80.033 mb, tj. o 5.042 mb 
(13,3%) więcej niż zakładano206; 

− spadek prognozowanej straty netto z (-)361.616 tys. zł do (-)295.260 tys. zł,  
tj. o 66.356 tys. zł. 

Natomiast w samej JSW działania antykryzysowe powinny skutkować: 

− wzrostem przychodów do poziomu 9.359.363 tys. zł, tj. o 135.345 tys. zł (3%) więcej 
niż prognozowano207; 

− wzrostem EBITDA208 do poziomu 851.379 tys. zł, tj. o 25.090 tys. zł (11,6%) więcej 
niż prognozowano209; 

− obniżeniem poziomu straty do -187.793 tys. zł, tj. o 25.090 tys. zł (8%) mniej niż 
prognozowano210; 

− obniżeniem kosztów administracyjnych do poziomu 491.007 tys. zł, tj. o 1.780 tys. zł  
(-0,7%) mniej niż prognozowano211; 

− obniżeniem kosztów pracy do poziomu 3.061.160 tys. zł, tj. o 9.940 tys. zł (-0,7%) 
mniej niż prognozowano212. 

PA2013 przewidywał również – w przypadku dalszego pogorszania sytuacji rynkowej – 
możliwość podejmowania kolejnych działań ograniczających tendencję pogarszania się 
wyniku finansowego na koniec 2013 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1403 - 1409) 

2)  „Program Działań Dostosowawczych do aktualnej sytuacji rynkowej w obszarze kosztów 
działalności JSW S.A.”213 – przyjęty uchwałą Zarządu z 16 czerwca 2014 r. 

Zgodnie z postanowieniami tego dokumentu Zarząd planował podjąć m.in. następujące 
działania: 

− obniżenie pozapłacowych kosztów działalności w okresie do 31 grudnia 2014 r.  
w stosunku do obowiązującego w 2014 r. PTE o następujące wartości:  
KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie – redukcja o 77 mln zł, KWK Budryk – o 19 mln zł, 
KWK Krupiński – o 22 mln zł, a KWK Pniówek – o 33 mln zł; 

− ograniczenie liczby dniówek sobotnio-niedzielnych; 

                                                      
204 14.104 tys. t. 
205 4.003 tys. t. 
206 74.991 mb. 
207 9.224.018 tys. zł. 
208 EBITDA – zysk operacyjny przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań oprocentowanych (kredytów, 
obligacji), podatków, amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych. 
209 826.289 tys. zł. 
210 -212.883 tys. zł. 
211 492.787 tys. zł. 
212 3.071.100 tys. zł. 
213 Zwany dalej „PD2014” 
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− zamawianie pracowników do pracy w godzinach nadliczbowych wyłącznie 
w uzasadnionych sytuacjach, po uzgodnieniu z Biurem Produkcji i uzyskaniu  
zgody Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Technicznych; 

− w ramach działania systemu Zarządzania Przez Cele dokonanie modyfikacji celów  
i wielkości nagród, a ich wypłaty uzależnić od sytuacji i płynności finansowej JSW; 

− podjęcie rozmów ze stroną społeczną o ograniczeniu, bądź zawieszeniu niektórych 
składników kosztów płac. 

[Dowód: akta kontroli str. 1410 – 1415, 1947] 

3) Dwa „Programy Restrukturyzacji Grupy Kapitałowej JSW S.A na lata 2015-2021”214 – 
przyjęte uchwałami Zarządu z 9 czerwca i 5 sierpnia 2015 r. 

W ramach obydwu tych dokumentów zdefiniowane zostały: 

− kierunki niezbędnych działań, w tym m.in. restrukturyzacja: strategiczna, operacyjna, 
organizacyjna i zarządzania oraz finansowa; 

− cele do osiągnięcia, w tym m.in.: wykorzystanie potencjału segmentu węglowego 
i maksymalizacja produkcji węgla typu „hard”, integracja segmentu koksowniczego  
i pełne wykorzystanie efektu synergii, stabilność i rozwój, trwała redukcja kosztów 
działalności; 

− a także kluczowe działania, harmonogramy, wykazy osób odpowiedzialnych oraz 
plany finansowe, które zostały oparte o określonych założeniach. 

Celem podejmowanych działań było, zdaniem autorów, stworzenie podstaw dla rozwoju  
GK JSW w dłuższej perspektywie czasu, realizacja oszczędności w gospodarowaniu 
zasobami gotówkowymi i zapewnienie płynności, niezbędnej do utrzymania działalności 
Grupy, a także wzrost wartości i uzyskanie przez akcjonariuszy wyższej ceny za akcję przy 
jednoczesnym utrzymaniu gwarancji zatrudnienia, co zdaniem JSW było bardzo istotnym 
elementem społecznym w regionie w sytuacji planowanych redukcji w sektorze górniczym. 

Po upływie ok. 2,5 miesiąca od przyjęcia drugiego z programów, Zarząd uchylił go uchwałą 
z 21 października 2015 r.215 

[Dowód: akta kontroli str. 1416 – 1418, 1947] 

3.7 Działania podejmowane przez Zarząd na rzecz zmiany otoczenia prawnego 

W kwietniu 2012 r. działając na zlecenie JSW, zespół autorski „The Boston Consulting 
Group” sporządził opracowanie pt. „Udział Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A 
w kształtowaniu przyszłości polskiego sektora górniczego”216, w którym zawarta  
została m.in. analiza dotycząca scenariuszy rozwoju dla polskiego górnictwa oraz  
opis potencjalnych opcji zaangażowania JSW w ten sektor. 

W opracowaniu tym wskazano m.in. na takie czynniki jak:  

− stopniowy spadek udziału sektora górniczego w polskim PKB; 

− spadek zatrudnienia w gwk; 

− postępujący wzrost kosztów w sektorze (ok. 10% rocznie tj. trzy razy szybciej niż 
inflacja); 

− stabilny poziom popytu na węgiel koksowy (roczny wzrost na poziomie ok. 1,4%) 
przy jednoczesnym uzależnieniu sytuacji węgla energetycznego od polityki 
energetycznej Polski; 

− konieczność przygotowania się do spadków cen węgla; 

− niedoinwestowanie niektórych kopalń i złóż; 

− konieczność efektywnego alokowania nakładów inwestycyjnych zapewniających 
długoterminowy rozwój krajowych aktywów, przy jednoczesnym wygaszaniu 
aktywów strukturalnie nierentownych. 

                                                      
214 Zwanymi dalej odpowiednio „PRestr.06.15” i „PRestr.08.15”. 
215 Uchwała nr 544/VIII/2015 Zarządu JSW z 21 października 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 425/VIII/2015 Zarządu 
JSW z 5 sierpnia 2015 r. 
216 Zwany dalej „Raportem BCG”. 
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Jako potencjalne opcje zaangażowania JSW w polski sektor górnictwa wskazano 
w szczególności:  

− kontynuację rozwoju własnych aktywów i działań zmierzających do poprawy 
efektywności; 

− łączenie efektywnych aktywów na Górnym Śląsku; 

− rozwój złóż w Lubelskim Zagłębiu Węglowym; 

− w dalszej perspektywie czasowej – rozwój w oparciu o atrakcyjne aktywa w regionie 
Europy Środkowej i Wschodniej217. 

[Dowód: akta kontroli str. 1947] 

Ponadto, w latach 2008-2015 Zarząd wielokrotnie występował z inicjatywami dotyczącymi 
zmian w obowiązujących w poszczególnych okresach przepisach prawa, w szczególności  
dotyczącymi218:  

− podatku od nieruchomości (dot. problemów interpretacyjnych związanych  
z obciążaniem podatkiem od nieruchomości wyrobisk górniczych traktowanych jako 
budowle w świetle przedmiotowej ustawy); 

− dochodów gmin górniczych; 

− regulacji związanych z wpłatami na Fundusz Likwidacji Zakładów Górniczych  
(w przypadku osiągnięcia wartości docelowej, zwiększenie możliwości wykorzystania 
ww. funduszu np. w celu finansowania kopalń, w których okresowo zaprzestano 
wydobycia); 

− przywilejów dla pracowników górnictwa (uznanie za nieobowiązujące postanowienia 
Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników zakładów górniczych z 21 grudnia  
1991 r. oraz wszelkich porozumień i regulaminów, których stroną są pracodawcy  
z branży górniczej z większościowym udziałem Skarbu Państwa i zobowiązanie ww. 
pracodawców do podjęcia rokowań w celu zawarcia nowych porozumień); 

− regulaminów pracy i ZFŚS (wprowadzenia możliwości zmieniania i uchylania 
regulaminów ZFŚS, pracy i wynagradzania, wprowadzenie u każdego pracodawcy 
systemów czasu pracy przewidzianych przez kodeks pracy, które aktualnie 
wymagają uzgodnienia ze związkami zawodowymi, wprowadzenia możliwości 
odmowy udzielenia urlopu na żądanie, w sytuacji gdy może to spowodować 
zakłócenie normalnego funkcjonowania zakładu); 

− zasad odprowadzania składek na związki zawodowe przez pracodawcę  
(zniesienia tego obowiązku z pracodawcy, podwyższenie procentowego progu 
reprezentatywności organizacji związkowej w przypadku, gdy pracodawca zatrudnia 
kilka tysięcy pracowników, ograniczenia uprawnień organizacji związków 
zawodowych niereprezentatywnych, likwidacji związkowych etatów na koszt 
pracodawcy, odstąpienia od obowiązku zwolnienia działaczy związkowych  
ze świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia przez okres 
pełnienia funkcji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej oraz odstąpienia  
od możliwości oddelegowań doraźnych); 

− przepisów dot. zamówień publicznych (uproszczenie i zmniejszenie czasochłonności 
postępowań, wprowadzenie większej elastyczności wyboru kontrahentów, 
zmniejszenie istotności kryterium ceny, rewizja środków ochrony prawnej 
przysługujących wykonawcom); 

− przepisów dot. ochrony prawnej udokumentowanych złóż kopalin o strategicznym 
znaczeniu dla państwa (wprowadzenie regulacji nakładających na gminy obowiązki 
ochrony złoża w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego, 
ułatwienia i przyspieszenia procesu uzyskiwania wymaganych prawem koncesji  

                                                      
217 Wg informacji przekazanych przez Zarząd, raport ten został przekazany do Ministerstwa Gospodarki. 
218 W kilku przypadkach inicjatywy dot. zmian w sektorze górnictwa węgla kamiennego zgłaszane były wspólnie przez Zarządy 
JSW, Kompanii Węglowej, Katowickiego Holdingu Węglowego oraz Tauron Wydobycie (pisma z 22 lipca, 19 sierpnia,  
13 października, 7 listopada 2014 r. oraz z 24 marca i 23 września 2015 r.). 
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na wydobywanie kopalin ze złóż poprzez ograniczenie możliwości oprotestowania 
tego procesu przez samorządy oraz stowarzyszenia); 

− regulacji związanych z uprawnieniami emerytalnymi (zobligowanie do skorzystania  
z uprawnień emerytalnych przez uprawnione do tego osoby, pod rygorem możliwości 
utraty tych uprawnień); 

− wprowadzenia możliwości sądowej weryfikacji zasadności żądań, jako przedmiotu 
sporu zbiorowego, w trybie przyspieszonym (7 dni); 

− wprowadzenia dopuszczalności prowadzenia sporów zbiorowych z pracodawcą 
jedynie przez organizacje związkowe działające u tego pracodawcy, mające 
uprawnienia zakładowej organizacji związkowej, wprowadzenia zastrzeżenia, że 
strajk nie może być prowadzony w podziemnych zakładach górniczych na 
stanowiskach zlokalizowanych pod ziemią.  

Spółka argumentowała, że uzasadnieniem przedmiotowych propozycji była możliwość 
przeprowadzenia tych zmian w formie ustawy, ponieważ sprzeciw związków zawodowych 
uniemożliwiał wprowadzenie ich w inny sposób. Zdaniem Spółki zmiany te powinny 
uelastycznić uregulowania wprowadzone w innym systemie prawnym i przyczynić się do 
zwiększenia efektywności pracy, a także dostosować przywileje w górnictwie do przywilejów 
pracowników innych gałęzi gospodarki. Ponadto, zdaniem Zarządu celem wprowadzenia 
ww. zmian było zwiększenie efektywności i konkurencyjności funkcjonowania spółek 
wydobywczych oraz zachowanie miejsc pracy w branży górniczej, między innymi poprzez 
uelastycznienie zasad świadczenia pracy w zakładach górniczych, a także zmotywowanie 
pracowników do bardziej efektywnej pracy z zachowaniem najwyższych standardów 
bezpieczeństwa. Jak podkreślono, część zmian pozwolić miała na dostosowanie 
ukształtowanego przez lata w górnictwie poziomu przywilejów i dodatków do wynagrodzeń 
do systemów płac stosowanych w innych gałęziach gospodarki, a także znacząco wpłynąć 
na efektywność zarządzania największą grupą kosztów stałych, tj. kosztami pracy. 

Z inicjatywy Zarządu JSW, w pierwszym półroczu 2014 r. spółki węglowe podjęły wspólne 
prace nad przygotowaniem propozycji zmian w projektach nowych przepisów, których celem 
było stworzenie podstaw prawnych dla znaczącego obniżenia kosztów funkcjonowania 
górnictwa węgla kamiennego, zwiększenia jego efektywności i konkurencyjności, przy 
zachowaniu miejsc pracy i utrzymaniu właściwego poziomu bezpieczeństwa,  
a jednocześnie poprawa jakości przepisów górniczych. 

W ramach tej inicjatywy zostały opracowane i przesłane do Ministerstwa Gospodarki 
propozycje zmian w projektach rozporządzeń Ministra Gospodarki w sprawie: 

� szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów 
górniczych, 

� ratownictwa górniczego, 

� szczegółowych wymagań dotyczących przechowywania i używania środków 
strzałowych i sprzętu strzałowego w ruchu zakładu górniczego. 

Pismem z dnia 18 kwietnia 2016 r. Dyrektor Departamentu Górnictwa w Ministerstwie 
Energii poinformował o uwzględnieniu części propozycji w zakresie ww. przepisów, których 
wejście w życie spodziewane jest od 1 lipca 2016 r. Zdaniem proponujących ww. zmiany, 
w wyniku ich wprowadzenia w życie, kopalnie JSW nie poniosą kosztów w wysokości 
100,25 mln zł rocznie i jednorazowo w wysokości 35 mln zł219. 

[Dowód: akta kontroli str. 1395 – 1402, 1947] 

I. W ocenie NIK, z uwagi na aktualną sytuację ekonomiczną Spółki oraz prognozy dla gwk  
w Polsce i na świecie, nakłady inwestycyjne jakie w latach 2007-2015 zostały poniesione  

                                                      
219 Na powyższe kwoty składają się oszczędności m.in. z tytułu rezygnacji z: wprowadzenia automatycznej ewidencji osób 
zatrudnionych w zakładzie górniczym, wprowadzenia rozbudowanego „Projektu eksploatacji złoża, pokładu lub ich części”, 
stałego nadmuchu sprężonego powietrza do dolnej przestrzeni przenośnika ścianowego, obowiązku przewietrzania 
niezależnym prądem powietrza rozdzielnic na napięcie większe niż 1 kV, konieczności uzyskiwania pozytywnej opinii 
rzeczoznawcy dla stosowania różnych typów obudów zmechanizowanych w każdej ścianie, a także wyłączenia „urządzeń 
i układów przewozu ludzi w wyrobiskach poziomych oraz pochyłych o nachyleniu nie większym niż 450” z wykazu 
podstawowych obiektów, maszyn i urządzeń zakładu górniczego, zwiększenia z 15 m3CH4/min do 20 m3CH4/min metanowości 
wentylacyjnej w ścianach przewietrzanych wzdłuż calizny węglowej. 

Ocena cząstkowa 
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w KWK Krupiński należy uznać za w znacznym stopniu utracone, do czego przyczyniły się 
wielokrotnie w tym okresie zmieniane decyzje co do dalszego funkcjonowania tej kopalni,  
a co za tym idzie opóźnienia w zakresie wykonania dostatecznej liczby wyrobisk 
udostępniających i przygotowawczych, pozwalających na prowadzenie efektywnego 
wydobycia w nowych polach eksploatacyjnych. 

II. Najwyższa Izba Kontroli nie wnosi uwag do wykorzystania pomocy publicznej zyskanej 
przez Spółkę w badanym okresie. 

III. Zarząd JSW był w wystarczającym stopniu informowany o czynnikach wpływających na 
sytuację finansową Spółki, w tym o sytuacji w kraju i za granicą na rynku węgla, stali  
i energii. Zakres tych informacji był – zdaniem NIK – wystarczający do podjęcia przez 
Zarząd działań pozwalających na skuteczne przeciwdziałanie ewentualnym kryzysom na 
rynku węgla koksowego, takim jaki miał miejsce w 2009 r. i latach 2013-2015. Zauważyć 
jednak należy, że większość pojawiających się wówczas prognoz błędnie diagnozowało 
sytuację istniejącą na rynku węgla koksowego, a zwłaszcza w zakresie spodziewanego  
w najbliższych latach popytu na węgiel koksowy i poziomu jego cen. W efekcie, Zarząd  
nie podejmował wyprzedzająco dostatecznych działań pro-oszczędnościowych,  
co w połączeniu ze znacznymi wydatkami inwestycyjnymi, w tym na zakup KWK K-Sz, 
doprowadziło Spółkę do bardzo trudnej sytuacji finansowej. Wymusiła ona wprowadzanie  
od 2013 r. kolejnych programów restrukturyzacyjnych, które jednak do początku 2015 r. - ze 
względu na opór strony społecznej - nie przynosiły oczekiwanych efektów w zakresie 
ograniczenia kosztów osobowych. Dopiero znalezienie się Spółki na granicy utraty 
płynności finansowej doprowadziło do ograniczenia tych kosztów, a w efekcie do niewielkiej 
poprawy sytuacji JSW.  

4. Nabycie KWK Knurów-Szczygłowice 
4.1 Proces nabycia zakładu górniczego KWK K-Sz 

O zamiarze podjęcia czynności związanych z zakupem od Kompani Węglowej SA zakładu 
górniczego KWK K-Sz, Zarząd poinformował MG pismem z dnia 3 października 2013 r.  
W uzasadnieniu wskazano m.in., że jej nabycie pozwoli na:  

� realizację jednego z celów strategicznych Spółki, polegającego na utworzeniu  
na bazie JSW grupy węglowo–koksowej; 

� uzyskanie dostępu do znajdującego się pomiędzy należącą do JSW kopalnią Budryk, 
a KWK K-Sz zasobów węgla koksowego zalegającego w złożu „Dębieńsko” oraz 
możliwość jego eksploatacji bez konieczności ponoszenia dodatkowych, wysokich 
nakładów finansowych związanych z budową nowej kopalni; 

� wykonanie połączenia wentylacyjnego z KWK Budryk, które jest niezbędne  
do udostępnienia północno-zachodniej partii złoża tej kopalni. 

[Dowód: akta kontroli str. 1503 – 1511] 

W efekcie przeprowadzonych w dniu 29 października 2013 r. rozmów pomiędzy 
przedstawicielami KW i JSW opracowany został projekt listu intencyjnego określającego 
uzgodnienia dotyczące sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci 
KWK K-Sz.  

[Dowód: akta kontroli str. 1512 – 1529] 

Zgodnie z postanowieniami listu intencyjnego, uruchomienie procedury nabycia KWK K-Sz, 
wymagało przeprowadzenia działań poprzedzających decyzję ostateczną o dokonaniu 
zakupu. Do takich czynności należał m.in.: wspólny z KW wybór i zawarcie umowy 
z ekspertami do spraw:  

� oceny aktywów geologiczno-górniczych;  

� dokonania wyceny KWK K-Sz co najmniej dwoma metodami, w tym metodą 
dochodową;  

� wykonania due diligence prawnego, finansowego, podatkowego, środowiskowego  
i technicznego KWK K-Sz; 

� wykonania analiz prawnych do kompleksowej obsługi tej transakcji. 

Opis stanu 
faktycznego 
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W celu prowadzenia ww. prac w JSW powołane zostały następujące zespoły projektowe:  

� Komitet Sterujący (Zarząd); 

� Zespół projektowy (Pełnomocnik Zarządu ds. wdrożeń innowacyjnych, Dyrektor 
Biura Finansów, Kierownik Zespołu Strategii Kapitałowej); 

� Kierownik Projektu (p.o. Dyrektora Biura Rozwoju Strategicznego). 

[Dowód: akta kontroli str. 1512 – 1514] 

Treść listu intencyjnego w sprawie zakupu KWK K-Sz została zaakceptowana przez Zarząd 
w dniu 8 listopada 2013 r. i tego samego dnia, list ten został podpisany przez zarządy 
obydwu spółek węglowych. O rozpoczęciu działań w procesie nabycia KWK K-Sz RN 
poinformowana została 13 listopada 2013 r. 

[Dowód: akta kontroli str. 1530 – 1541] 

Zarząd wyjaśnił, że przyczyną poinformowania RN o procesach związanych z nabyciem 
KWK K-Sz w opisanych wyżej terminach było to, że zgodnie z obowiązującym w tamtym 
czasie Statutem, posiedzenia RN odbywały się co najmniej raz na dwa miesiące,  
co w przypadku ww. działań miało miejsce w dniach 19 września i 22 listopada 2013 r.  
Nie mniej jednak, o pracach związanych z nabyciem nowej kopalni pracownicy Spółki  
na bieżąco informowali Przewodniczącego RN, kierując do jego wiadomości pisma w tej 
sprawie. 

[Dowód: akta kontroli str. 1515 – 1529] 

W dniu 29 listopada 2013 r., tj. zgodnie z postanowieniami zawartymi w liście intencyjnym, 
zostały zawarte pomiędzy KW i JSW, a doradczą firmą PwC Polska Sp. z o.o.220 oraz 
Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk221 umowy 
w sprawie zlecenia wykonania due diligence oraz oceny bazy zasobowej, infrastruktury 
technicznej i perspektyw funkcjonowania oraz wyceny KWK K-Sz. 

[Dowód: akta kontroli str. 1542 – 1543] 

Uchwałą z 24 marca 2014 r. Zarząd przyjął projekt przedwstępnej umowy kupna-sprzedaży 
KWK K-Sz oraz postanowił wystąpić do RN z wnioskiem o jego zaakceptowanie. 
Ostateczny projekt tej umowy został przyjęty przez Zarząd 8 kwietnia 2014 r. 222, a przez RN 
9 kwietnia 2014 r.223 

[Dowód: akta kontroli str. 1544 – 1554] 

W dniu 10 kwietnia 2014 r. pomiędzy zarządami KW i JSW została zawarta przedwstępna 
umowa kupna-sprzedaży KWK K-Sz, a 22 maja 2014 r. na przedmiotową transakcję wyraził 
zgodę Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

[Dowód: akta kontroli str. 1555 – 1583] 

W celu zapewnienia finansowania zakupu KWK K-Sz, Zarząd zwrócił się 16 czerwca  
2014 r. do WZA o wyrażenie zgody na wdrożenie programu emisji obligacji224 wraz  
z ustanowieniem wszelkich zabezpieczeń z tym związanych. W dniu 17 czerwca 2014 r.  
RN pozytywnie zaopiniowała wyżej opisany wniosek, a 16 lipca 2014 r. WZA podjęło w tej 
sprawie uchwałę. Postanowiono w niej, że łączna wartość nominalna emisji obligacji będzie 
nie wyższa niż 1.175 mln zł oraz 390 mln USD.  

W efekcie przeprowadzonej przez Spółkę emisji obligacji, pozyskała ona środki w łącznej 
wysokości 1,2 mld zł (700 mln zł i 163,75 mln USD), tj. o blisko połowę mniej niż pierwotnie 
zakładano. Łączne koszty, jakie poniosła JSW w związku z emisją obligacji wyniosły 
2.649.828,70 zł, z czego 2.310.103,05 zł w 2014 r. i 339.725,65 zł w 2015 r. 

[Dowód: akta kontroli str. 1584 – 1602, 2147-2148] 

Zarząd wyjaśnił, że „Uzasadnieniem rozpoczęcia procesu pozyskania finansowania na 
rynku krajowym była strategia Spółki związana z realizacją planów akwizycyjnych  
i operacyjnych. Jednym z jej elementów było nabycie KWK K-Sz i szeroko zakrojony proces 
inwestycyjny zarówno w KWK K-Sz, jak i w pozostałych kopalniach JSW, a także 

                                                      
220 Zwanej dalej „PwCP”. 
221 Zwany dalej „IGSME PAN”. 
222 Uchwała Zarządu nr 220/VIII/2014 z 8 kwietnia 2014 r. 
223 Uchwała RN nr 120/VIII/2014 z 9 kwietnia 2014 r. 
224 W zł i USD. 
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zapewnienie finansowania działalności operacyjnej w stale pogarszających się warunkach 
rynkowych. Wobec braku wystarczających środków własnych (…) kluczowe znaczenie dla 
pozytywnego sfinalizowania projektu miało pozyskanie przez JSW finansowania dłużnego”. 
W ocenie zarówno Zarządu, jak i doradców zewnętrznych, otrzymane środki miały zostać 
przeznaczone na zakup KWK K-Sz oraz wydatki inwestycyjne, w tym drążenie wyrobisk 
korytarzowych ruchowych bezpośrednio związanych z udostępnieniem pól eksploatacyjnych 
w KWK K-Sz i innych kopalniach JSW225.  

Zarząd wyjaśnił również, że „Warunki rynkowe, w tym stale spadające ceny węgla nie 
sprzyjały pozytywnej ocenie sektora przez banki. (…) Spółka pozyskała finansowanie na 
poziomie i warunkach możliwych do osiągnięcia w danym momencie na rynku. (…) 
Większość instytucji finansowych zaproszonych do procesu nie było zainteresowane 
pożyczeniem kapitału na realizację inwestycji strategicznych w sektorze górniczym. 
Dodatkowo możliwości polskich instytucji finansowych były w znaczący sposób 
niewystarczające w kontekście planowanej przez Spółkę struktury i okresu finansowania 
(wnioskowany przez Spółkę okres finansowania skorelowany z procesami inwestycyjnymi  
w spółce i okresami ich zwrotu nie spełniał warunków stawianych przez banki). (…). Opinie 
Zarządu były oparte również na rekomendacjach wyspecjalizowanego w tym zakresie 
doradcy finansowego”.226 

[Dowód: akta kontroli str. 1515 – 1529] 

Dnia 21 lipca 2014 r. Zarząd podjął uchwałę w sprawie nabycia od KW zakładu górniczego 
KWK K-Sz oraz wystąpienia do RN o zaakceptowanie treści umowy sprzedaży. 
Przedłożone dokumenty zostały zaakceptowane przez RN 30 lipca 2014 r. 

Umowa kupna-sprzedaży zakładu górniczego KWK K-Sz za kwotę 1,49 mld zł została 
podpisana 31 lipca 2014 r. Zamieszczono w niej m.in.: wykazy aktywów wchodzących  
w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa KWK K-Sz oraz określono sposób 
płatności; procedurę wydania przedmiotu umowy, zakresy obowiązków i odpowiedzialności 
każdej ze stron. 

[Dowód: akta kontroli str. 1603 – 1655] 

Informując o czynnościach jakie po nabyciu KWK K-Sz podejmowano celem umożliwienia 
eksploatacji złoża „Dębieńsko”, Zarząd wyjaśnił, że aktualnie koncesja na eksploatację tego 
złoża znajduje się w posiadaniu spółki „Karbonia PL” sp. z o.o., która zgodnie z jej 
warunkami powinna zakończyć budowę zakładu górniczego do 1 stycznia 2018 r., co wg 
oceny Zarządu JSW jest niemożliwe, z uwagi na niepodjęcie przez nią robót. Zaznaczono 
przy tym, że w ramach czynności zmierzających do przejęcia tego złoża, Zarząd sporządził 
wstępną dokumentacją studyjną227 wskazującą na możliwość jego eksploatacji z KWK 
Budryk i KWK K-Sz ruch „Szczygłowice”. Zdaniem Zarządu, w przypadku przejęcia koncesji 
przez JSW, rozpoczęcie wydobycia węgla typu 34 i 35 ze złoża „Dębieńsko” możliwe będzie 
w przeciągu niespełna 2 lat. 

W sprawie prac inwestycyjnych mających na celu wykonanie połączenia wentylacyjnego  
do KWK Budryk, którego celem byłoby udostępnienie północno-zachodniej części obszaru 
górniczego tej kopalni, Zarząd wyjaśnił, że rozpoczęcie prac w tym obszarze jak na razie 
okazało się niemożliwe z powodu kryzysu finansowego, który dotknął sektor polskiego 
górnictwa węglowego. 

[Dowód: akta kontroli str. 1515 – 1529] 

4.2 Ocena aktywów geologiczno-górniczych KWK K-Sz 

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w liście intencyjnym, jednym z warunków 
poprzedzających transakcję zakupu KWK K-Sz było wykonanie przez IGSME PAN  
raportu mającego na celu ocenę bazy zasobowej i infrastruktury technicznej oraz 
perspektyw funkcjonowania tej kopalni, dokonaną zgodnie z zasadami badania podmiotów 

                                                      
225 KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie, KWK Budryk, KWK Krupiński i KWK Pniówek. 
226 Negocjacje prowadzono z 16 bankami i instytucjami finansowymi. 
227 Koncepcja udostępnienia i zagospodarowania części złoża „Dębieńsko 1” umownie nazwanej „Dębieńsko 3” 
z wykorzystaniem infrastruktury KWK K-Sz. 
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gospodarczych due diligence228. W sporządzonym dokumencie zespół autorski wykazał 
m.in. że: 

− występujący w KWK K-Sz węgiel to głównie węgiel gazowo-koksowy typ 34 oraz 
węgiel ortokoksowy typ 35, a w mniejszych ilościach węgiel płomienny i gazowy; 

− zasoby bilansowe w pokładach przewidzianych do eksploatacji, na których bazują 
założenia przyszłej produkcji wynoszą 460,4 mln t, a wielkość zasobów bilansowych 
dla całej kopalni wynosi łącznie 1.259,8 mln t; 

− planowane wydobycie rzędu 4,5 mln Mg/rok jest możliwe do osiągnięcia po roku 
2020, choć wymagać będzie istotnego wysiłku tak organizacyjnego i inwestycyjnego; 

− zapewnienie stabilnego wydobycia nastąpi dopiero po roku 2018, kiedy uruchomiona 
zostanie stacja wentylatorów głównych przy szybie „VI” i wybudowana centralna 
klimatyzacja w obu ruchach; 

−  jedynie konsekwentne wdrożenie kosztownych inwestycji stworzy warunki 
do utrzymania stabilnego wydobycia po 2020 roku; 

− „należy pozytywnie ocenić kształtowanie kosztów operacyjnych zarówno całkowitych 
jak i gotówkowych w KWK „Knurów-Szczygłowice” w okresie 2010-2013”. 

[Dowód: akta kontroli str. 1656 – 1668, 1947] 

4.3 Wycena KWK K-Sz 

Dnia 29 listopada 2013 r. przez JSW i KW zostało zlecone firmie PwCP dokonanie 
oszacowania rynkowej wartości KWK K-Sz, co najmniej dwoma metodami, w tym metodą 
dochodową,. Raport w tej sprawie przedłożony został zamawiającym 14 marca 2014 r. 

Wyceny wartości rynkowej przedsiębiorstwa dokonano, wg stanu na dzień 30 września 
2013 r. (dzień wyceny), z uwzględnieniem wniosków z badania due diligence finansowego, 
podatkowego, prawnego oraz środowiskowego i technicznego, z zastosowaniem dwóch 
podejść: dochodowego (metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych DCF) oraz 
porównawczego (metoda mnożników rynkowych i transakcyjnych). 

Wartość rynkowa KWK K-Sz oszacowana na podstawie analiz w oparciu o podejście 
dochodowe, na dzień 30 września 2013 r. wyniosła 1.741 mln zł, a sporządzona w oparciu  
o podejście porównawcze – od 1.301 mln zł do 1.908 mln zł. 

Dokonując wyceny KWK K-Sz autorzy uwzględnili charakterystykę przedsiębiorstwa, 
wskazując m.in. na: 

− wysokość rocznego wydobycia (4,4 i 3,8 mln t węgla handlowego w 2011 i 2012 r.); 

− prognozę wzrostu wydobycia do poziomu ok. 4,5 mln t rocznie przy średnim 
wydobyciu dobowym na poziomie 18 tys. ton; 

− wzrost wydobycia węgla koksowego w Polsce w latach 2009-2012 z 8,5 mln ton 
do 11,7 mln ton (tj. o ok. 32%) przy jednoczesnym wzroście jego sprzedaży w tym 
okresie z 9 mln ton do niemal 11,5 mln ton (tj. o ok. 27%). Zauważono przy tym, że 
krajowe zużycie ww. węgla w tym okresie, przewyższało łączne wydobycie w Polsce, 
pomimo spadku o ok. 7% zapotrzebowania na węgiel koksujący w latach 2010-2012; 

− presję na obniżanie cen węgla koksowego z powodu światowego spowolnienia 
gospodarczego, wysokiego stanu zapasów tego surowca w Chinach, wysokiej 
podaży węgla importowanego z Australii i Ameryki Północnej oraz obniżenie cen 
rudy żelaza; 

− deficyt na rynku krajowym węgla typu 35; 

− wielkość zasobów operatywnych węgla kopalni (ok. 373 mln ton) możliwych  
do wydobycia obecnym systemem eksploatacji, co pozwala szacować, że żywotność 
kopalni - przy wydobyciu netto rzędu 4,5 mln ton rocznie - wyniesie ok. 84 lat; 

− następował będzie stały wzrost cen węgla, np. typ 34 z 384,8 zł/t w 2013 r.  
do 450 zł/t w roku 2023; 

                                                      
228 Analiza pod względem kondycji handlowej, finansowej, prawnej i podatkowej, w celu identyfikacji szans i ryzyk, przed 
podjęciem właściwych negocjacji dotyczących transakcji kapitałowej. 
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− dojdzie do obniżenia w koszcie jednostkowym udziału kosztów pracowniczych  
z 54% w 2013 r. do 45% w 2023 r.; 

− wzrost wynagrodzeń następował będzie zgodnie z zakładanym wskaźnikiem wzrostu 
płac odpowiadającym poziomowi inflacji. 

[Dowód: akta kontroli str. 1669 – 1674, 1947] 

4.4 Uwarunkowania zakupu KWK K-Sz 

W przyjętym w listopadzie 2010 r. „Planie Rozwoju GK JSW na lata 2010-2020”229 
przewidywano m.in., że w celu umocnienia pozycji lidera na rynku węgla koksowego  
w Europie, planowane jest rozszerzenie bazy zasobowej złóż węgla koksowego  
poprzez pozyskanie i eksploatację nowych złóż. Założono, że GK JSW podda analizie 
możliwość rozwoju poza obecną bazą zasobową. Przewidziano w związku z tym potrzebę 
monitorowania kierunków rozwoju bazy zasobowej konkurentów i analizy możliwości 
ekspansji geograficznej Grupy, jako dodatkowego bodźca pozwalającego w znaczącym 
stopniu zwiększyć skalę jej działalności oraz – w sensie strategii defensywnej – 
zabezpieczenie jej pozycji w regionie poprzez ograniczenie możliwości rozwoju 
konkurencyjnym grupom spoza Europy230. 

Pragnąc zrealizować ww. cele strategiczne Spółka dwukrotnie podejmowała działania 
mające na celu rozpoznanie i określenie zasadności inwestycji w aktywa zagraniczne, 
ponosząc w związku z nimi łączne koszty w wysokości 2.261.542,43 zł. I tak: 

1. W latach 2011-2013 analizowano możliwość inwestycji polegającej na kupnie udziałów  
w spółce posiadającej koncesję na wydobycie węgla kamiennego w zachodniej Ukrainie 
we Lwowsko-Wołyńskim Zagłębiu Węglowym. Celem tego zakupu miała być budowa 
nowej kopalni, a następnie prowadzenie w niej działalności wydobywczej. 

Łączna wartość poniesionych przez JSW na ten projekt kosztów wyniosła  
1.085.781,49 zł. Przedsięwzięcie to nie doszło jednak do skutku, gdyż wg oceny 
Zarządu, charakteryzowało się małą atrakcyjnością biznesową i wysokim ryzykiem 
związanym z kryzysem politycznym na Ukrainie w latach 2013 i 2014. 

2. W 2013 r. JSW analizowała wzięcie udziału w transakcji sprzedaży przez New World 
Resourses N.V. pakietu 100% akcji spółki OKK Koksovny a.s.231 z siedzibą w Ostrawie.  

Łączna wartość poniesionych przez JSW na ten projekt kosztów wyniosła  
1.175.760,94 zł netto. Wg wyjaśnień złożonych przez Zarząd, przedsięwzięcie to nie 
doszło do skutku, gdyż w swojej ofercie - za 100% akcji OKK - JSW zaoferowała niższą 
kwotę niż czeska spółka z grupy METALIMEX, której ostatecznie sprzedano koksownię. 
Ponadto, w złożonej ofercie JSW zastrzegła, że jest zainteresowana kupnem wyłącznie 
położonej w Ostravie Koksowni Svoboda, po jej uprzednim wydzieleniu ze spółki OKK. 
Wynikało to z faktu, że w skład OKK wchodziły również nieczynne już wtedy inne 
koksownie i ich nabycie wiałoby się z koniecznością poniesienia wysokich kosztów na 
rekultywację zdegradowanych terenów pokoksowniczych. 

 [Dowód: akta kontroli str. 845-847] 

W kwietniu 2012 r., działając na zlecenie JSW zespół autorski „The Boston Consulting 
Group” opracował dokument pn. „Udział Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA w kształtowaniu 
przyszłości polskiego sektora górniczego”, w którym zawarte zostały m.in.: analiza 
scenariuszy rozwoju dla polskiego sektora górniczego oraz potencjalne opcje 
zaangażowania JSW w polski sektor górnictwa. W podsumowaniu232 wskazano m.in. że: 

− „W celu obiektywnej oceny opcji inwestycyjnych i wyboru tych najbardziej atrakcyjnych 
dla JSW dokonano gruntownej analizy aktywów górniczych w Polsce 
(przeanalizowano ok. 130 aktywów)”; 

− „W wyniku priorytetyzacji wytypowano 9 złóż najciekawszych dla JSW, należących 
głównie do Kompanii Węglowej i znajdujących się na Górnym Śląsku (poza LW 

                                                      
229 W części dotyczącej strategii inwestycyjnej Grupy. 
230 Zapisy te zostały powtórzone w przyjętej przez Zarząd Spółki w marcu 2011 r. „Strategii Funkcjonowania Grupy Kapitałowej 
JSW SA na lata 2010-2020”. 
231 Zwanej dalej „OKK”. 
232 W części dotyczącej potencjalnych opcji zaangażowania JSW w polski sektor górnictwa. 
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Bogdanka). Wśród działających kopalni, najatrakcyjniejszym złożem są Szczygłowice 
(KW), które dzięki dużej zawartości WK233 w złożu (41% WK35, 50% WK34) mają 
potencjał istotnej zyskowności oraz możliwość realizacji synergii przez połączenie  
z Dębieńskiem i Budrykiem w zespoloną kopalnię węgla koksowego. Knurów (KW) 
posiada pokłady WK (87% zasobów złoża) o dużej miąższości (65% grubsze niż 1,5m) 
i podobnie jak Szczygłowice ma relatywnie niski koszt wydobycia (ok. 265 zł/t)”. 

[Dowód: akta kontroli str. 1702 – 1712, 1947] 

W sporządzonym w marcu 2013 r. przez firmę CRU Strategies opracowaniu „A proposal 
produced for JSW” stwierdzono m.in. że: 

− „W 2012 r. największym eksporterem [koksu] w skali regionalnej była Europa 
Wschodnia, a w szczególności Polska, która wyeksportowała ok. 7 mln ton 
(35% całego rynku). Eksport ten ma wzrosnąć o ok. 1 mln ton do 2017 r.”; 

− „Europa zużywa więcej węgla koksowego, niż produkuje. Duża część zapotrzebowania 
na węgiel koksowy wielu krajów zaspokajana jest zakupami z zagranicy”; 

− „Polska jest jedynym znaczącym eksporterem koksu w Europie; z 9,5 mln. ton koksu 
wyeksportowanego w regionie na Polskę przypadało 6,5 mln. ton. Prognozuje się,  
że do roku 2017 polski eksport zwiększy się do 7,3 mln. ton rocznie i  będzie stanowił 
68% łącznego eksportu w Europie.”; 

− „Oczekuje się, że do roku 2017 cena węgla koksowego typu hard (HCC) FOB Australia 
wyniesie średnio 224 USD/t.”; 

− „CRU oczekuje, że cena australijskiego węgla koksowego typu hard (HCC) osiągnie 
poziom 341 dolarów za tonę do roku 2030. Wynika to z założenia, że realne ceny będą 
dążyć do poziomu długoterminowego kosztu krańcowego, który będzie rósł w tempie 
rocznym o 0,25% powyżej inflacji, przy oczekiwanej inflacji średniorocznej 2,5%  
w okresie od 2010 do 2030 r.” 

[Dowód: akta kontroli str. 1713 – 1722] 

Kolejny raport dotyczący problematyki sektora górniczego, opublikowany w listopadzie 
2013 r. przez firmę Roland Berger Strategy Consultants nosił tytuł „Poprawa efektywności  
w spółkach sektora węgla kamiennego”. W jego części dotyczącej analizy otoczenia 
rynkowego scharakteryzowane zostały m.in. zagadnienia dotyczące popytu, podaży i cen,  
a także opcje strategiczne sektora wraz z charakterystyką sprzedaży oraz czynników 
prawno-regulacyjnych warunkujących wdrożenie inicjatyw poprawy efektywności. Odrębna 
część opracowania poświęcona była zagadnieniom JSW, w tym w analizie funkcji 
sprzedaży, efektywności operacyjnej wraz z opisem podejmowanych przez nią inicjatyw. 

Wśród wielu założeń opisanych w ww. opracowaniu wskazano w szczególności, że: 

− „Popyt na węgiel w przemyśle będzie stabilny, z wyjątkiem sektora chemicznego gdzie 
zachodzą zmiany technologii (przejście na gaz)”; 

− „Popyt na stal w Europie Środkowej będzie rosnąć średnio o 1% rocznie, napędzany 
głównie popytem w branży budowlanej i maszynowej”; 

− „Wolumen wydobycia węgla koksowego wzrośnie w perspektywie do 2030 – Wzrost 
będzie napędzany przez JSW”; 

− „Po załamaniu cen węgla koksowego w 2013, oczekiwany jest wzrost nominalnych  
i realnych cen w kolejnych latach234”; 

Wśród wielu opcji strategicznych dla sektora górniczego, jako najbardziej perspektywiczne 
wskazane zostały m.in.: unifikacja strategii energetyki i górnictwa, ukierunkowanie jej 
na węgiel i przypisanie praw do emisji do źródeł pochodzenia paliwa. Uznano przy tym,  
że kupno/sprzedaż aktywów, rozpatrywane w kontekście zakupu KWK K-Sz przez JSW, 
należy ocenić jako „wysoce atrakcyjne” pod względem wpływu na poprawę  
rentowności spółek górniczych oraz łatwości wdrożenia oraz za „wysoce atrakcyjne”  
w zakresie wymaganych nakładów inwestycyjnych i kosztów społecznych. Wskazano,  

                                                      
233 Węgla koksującego. 
234 Węgiel typu 35 - od 496 zł/t w 2013 r. do 649 zł/t w 2030 r., a węgiel typu 34 od 341 zł/t w 2013 r. do 446 zł/t w 2030 r.  
(wg cen realnych). 
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że przeprowadzenie takiej transakcji umożliwi pozyskanie przez KW środków finansowych, 
a JSW – portfela produkcyjnego, co powinno doprowadzić do jednorazowej poprawy 
płynności finansowej KW, ułatwiającej sfinansowanie działań restrukturyzacyjnych oraz 
docelowo – zmniejszenie podaży węgla energetycznego, a zwiększenie węgla koksowego. 
W sporządzonym podsumowaniu przeprowadzenia takiej operacji wskazano jednak,  
że „Sprzedaż KWK Knurów-Szczygłowice przez KW na rzecz JSW jest uzasadniona jeżeli  
w wyniku inwestycji, na które KW dzisiaj nie ma środków, potencjał produkcyjny kopalni 
zostanie skierowany na wzrost produkcji węgla koksowego, przy ograniczeniu podaży 
miałów energetycznych”. 

[Dowód: akta kontroli str. 1723 – 1732] 

Również w Strategii nr 6, jako jeden z celów segmentu węglowego, przyjęto rozwój bazy 
zasobowej poprzez ewentualne akwizycje. Szczegółowy opis planowanych inwestycji  
w nowo nabytej kopalni KWK K-Sz przedstawiony został także w przyjętej w czerwcu 
2014 r. Strategii nr 7, gdzie zawarto zarówno harmonogram jak i charakterystykę 
kluczowych projektów inwestycyjnych w tej kopalni. 

[Dowód: akta kontroli str. 1675 – 1683, 1684 – 1687, 
1688 – 1697, 1698 – 1701, 1947] 

Również eksperci finansowi związani z rynkiem giełdowym – przed nabyciem KWK K-Sz 
przez JSW - podzielali opinie, że poprzez nabycie tej kopalni JSW istotnie zwiększy swoje 
zasoby i potencjał produkcji węgla, a także umocni swoją pozycję strategiczną.  
Zwracali jednak uwagę na pogorszenie wizerunku Spółki, na skutek dużego ryzyka tej 
transakcji związanego z m.in. wysoką ceną zakupu, postępującym spadkiem cen węgla, 
spadkiem wartości akcji JSW, ryzykiem bilansowym, obniżeniem płynności finansowej, 
wzrostem zadłużenia, koniecznością poniesienia znacznych nakładów inwestycyjnych oraz 
spodziewanym aspektem społeczno-politycznym takiej transakcji. I tak: 

� Zdaniem ekspertów Domu Maklerskiego PKO BP235: 

− „Dzięki przejęciu kopalni Knurów JSW zwiększy zasoby i produkcję, zwłaszcza 
węgla koksowego oraz poprawi swoją strategiczną sytuację, ale za wysoką cenę 
(w relacji do obecnych cen węgla) i zdecydowaną zmianę profilu ryzyka (bilans, 
płynność). Obecnie relatywna wrażliwość wyceny i wyników finansowych na ceny 
węgla jest ogromna, co zdecydowanie zwiększa ryzyko inwestycji”; 

− „Kolejne kwartały bez poprawy pogrążą wyniki i spowodują przyrost długu. 
W scenariuszu płaskich cen węgla na poziomie 130 USD/t dług zbliży się do  
5 mld PLN w ciągu 2 lat. Oznacza to, że zapotrzebowanie JSW na kapitał może 
być bardzo wysokie.”; 

− „Po przejęciu kopalnia Knurów wymaga co najmniej 1,5 mld PLN CAPEX do 
2020 r., w tym inwestycję w zakład przeróbki węgla. Przy obecnych cenach węgla 
plan CAPEX w Grupie JSW jest naszym zdaniem nie do utrzymania, (…). Jednak 
w ciągu najbliższych lat można zapomnieć o dywidendzie z JSW”. 

� Wg Espirito Santo Investment Bank Research236 „potencjalna akwizycja wpłynie na 
obniżenie już i tak słabego wskaźnika FCF237 Spółki”. Zdaniem autorów ww. raportu, 
JSW zmierza w odwrotnym kierunku niż światowe koncerny górnicze, które są 
skoncentrowane na wydajności, redukcji nadmiernych wydatków inwestycyjnych 
(CAPEX238) oraz poprawie dochodów udziałowców. 

� W raporcie Raiffeisen Centrobank239 zwrócono uwagę m.in. na polityczny aspekt 
przedmiotowej transakcji, która zdaniem analityków może zrodzić ryzyko, że cena 
nabycia – oscylująca w przedziale 1,3-1,5 mld zł – będzie wygórowana. 

                                                      
235 Raport z 15 kwietnia 2014 r. 
236 Raport sporządzony w marcu 2014 r. 
237 Wolnych przepływów przedsiębiorstwa. 
238 CAPEX (wydatki inwestycyjne) – typ wydatków tworzących przyszłe korzyści. Wydatek inwestycyjny jest ponoszony,  
gdy przedsiębiorstwo przeznacza środki na zakup aktywów lub na zwiększenie ich użyteczności, a przez to także ich wartości. 
Ten typ wydatków jest ponoszony w celu utrzymania lub zwiększenia zakresu działalności przedsiębiorstwa. Są to nie tylko 
wydatki inwestycyjne na rozwój produktu lub wdrożenie systemu, mogą obejmować np. naprawę dachu czy budowę nowej 
fabryki. [żródło: Encyklopedia Governica.com]. 
239 Przygotowanym w lutym 2014 r. 
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� W opinii Deutsche Bank Markets Research240 „nabycie KWK K-Sz nawet w bardzo 
atrakcyjnej cenie nie spowoduje wzrostu wartości JSW”. Zwrócono również uwagę,  
że JSW dysponuje gotówką w kwocie 1,8 mld zł (bufor finansowy) i w przypadku braku 
jakiejkolwiek aktywności inwestycyjnej bufor ten zmniejszy się do 0,9 mld zł na koniec 
2015 r., a nabycie przez spółkę KWK K-Sz doprowadzi Spółkę do bardzo trudnej 
sytuacji finansowej. 

[Dowód: akta kontroli str. 1733 – 1741] 

4.5 Wpływ zakupu KWK K-Sz na sytuację finansową JSW 

Zgodnie z przyjętymi przez Spółkę założeniami, włączenie KWK K-Sz w struktury JSW 
miało pozwolić na osiągnięcie takich celów strategicznych jak: „Umocnienie pozycji lidera 
na rynku węgla koksowego w Europie”, „Zwiększenie zdolności produkcyjnych z bieżącej 
bazy zasobowej”, „Zwiększenie udziału węgla typu hard w strukturze wydobycia”, 
„Zwiększenie efektywności operacyjnej wydobycia” oraz „Rozwój bazy zasobowej”. O ile 
ww. transakcja przyczyniła się do poprawy zarówno bazy zasobowej spółki jak i jej  
pozycji – jako lidera - na rynku węgla koksowego w Europie, to pozostałe cele do końca 
roku 2015 nie zostały osiągnięte. I tak: 

1. „Zwiększenie zdolności produkcyjnych z bieżącej bazy zasobowej” – zgodnie 
z zapisami Strategii nr 6 - w 2014 r. planowano wyprodukować łącznie 15.716.330 ton 
węgla (netto), a w roku 2015 o 2.251.270 ton więcej, tj. 17.967.600 ton241. Żadne  
z tych założeń nie zostało jednak osiągnięte. Do końca 2014 r. wyprodukowano 
13.946.594 ton, a do końca roku 2015 – 16.312.845 ton, tj. łącznie o 3.424.491 ton 
mniej niż przyjęto w ww. Strategii242 i o 220.455 ton mniej niż zaplanowano  
w przyjętym przez Zarząd w czerwcu 2015 r. PRestr.06.15243. 

Pomimo nabycia nowej kopalni, do końca 2015 r. JSW nie zwiększyła znacząco  
swojej produkcji. Do chwili przejęcia KWK K-Sz przez JSW, jej roczne wydobycie 
wyniosło ok. 3.705,6 tys. ton (2013 r.), a wszystkich kopalń należących do JSW – 
13.626.844 ton. W pierwszym okresie po nabyciu ww. kopalni (na koniec 2014 r.) 
wielkość produkcji JSW pozostała na porównywalnym do 2013 r. poziomie 
(13.946.594 ton), a na koniec 2015 r. – pomimo zwiększenia – wciąż Spółka 
nie osiągnęła poziomu wydobycia odpowiadającego sumie wydobycia każdego z tych 
podmiotów w 2013 r. 

2. „Zwiększenie udziału węgla typu hard w strukturze wydobycia” – udział węgla 
koksowego w strukturze wydobycia Spółki – zamiast rosnąć - systematycznie spadał,  
z 72,2% w 2013 r., poprzez 70,9% w 2014 r. do 68,4% w roku 2015. Ilość wydobytego 
w latach 2014-2015 węgla koksowego była niższa niż założono w Strategii nr 6 
o 1.108.560 ton w 2014 r. i o 971.068 ton w 2015 r.244. Poziom produkcji węgla 
koksowego, który został określony w PRestr.08.15 również nie został w 2015 r. 
osiągnięty, a niedobór wyniósł 555.740 ton245. Zakup KWK K-Sz nie miał też wpływu 
na poprawę sytuacji JSW w zakresie produkcji węgla typu hard, gdyż w latach  
2014-2015 takie węgla tam nie wydobywano. 

3. „Zwiększenie efektywności operacyjnej wydobycia” – wydajność przeliczona 
na jednego pracownika Spółki w latach 2013-2015 stale wzrastała, z 625,7 t/osobę  
w 2013 r., poprzez 637,5 t/osobę w 2014 r. do 662 t/osobę w roku 2015. Mimo to 
Spółka nie osiągnęła wydajności przewidzianej w Strategii nr 6, która w latach  
2014 i 2015 wynieść miała odpowiednio 698,7 i 706,6 t/osobę rocznie.  

[Dowód: akta kontroli str. 1742 – 1754, 1947] 

Jak wynikało z prognoz przygotowanych przez firmy zewnętrzne246 na lata 2014 i 2015 ceny 
węgla typu hard kształtować się miały na poziomie:  

                                                      
240 Sporządzonego w styczniu 2014 r. 
241 Dotyczy wszystkich kopalń JSW. 
242 O 1 769 736 ton w roku 2014 i o 1 654 755 ton w 2015 r. 
243 Przyjęty tam poziom wydobycia w roku 2015 określono na poziomie 16 533 300 ton 
244 Zgodnie ze Strategią, w 2014 r. planowano wydobyć 10 990 095 ton a faktycznie wyprodukowano 9 881 535 ton, a w roku 
2015 odpowiednio – 12 122 280 ton i 11 151 212 ton. 
245 zgodnie z Programem, planowano wydobyć 11 706 952 ton. 
246 CRU, Coke Market Survey, CIMB Group, Deloitte Access Economics, Credit Suisse, Deutsche Bank i inne 
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− od 144 USD/t do 173,8 USD/t w 2014 r. (wg prognoz z IV kwartału 2013 r.),  

− od 110,5 USD/t do 142,5 USD/t w roku 2015 (wg prognoz z IV kwartału 2014 r.). 

Analiza porównawcza (benchmark) cen węgla typu hard w latach 2013-2015 wskazywała 
na spadkową tendencję cen (pomimo kilku pojedynczych wzrostów) i kształtowała się  
w przedziale od 172 USD/t w II kwartale 2013 r. do 89 USD/t w IV kwartale 2015 r.  

Na przełomie lat 2013 i 2014, tj. w okresie bezpośrednio poprzedzającym zakup KWK K-Sz, 
cena węgla typu hard wykazywała tendencję spadkową i wynosiła od 152 USD/t w IV kw. 
2013 r. do 143 USD /t w I kw. 2014 r. W III kw. roku 2014, tj. w chwili zakupu KWK K-Sz, 
„benchmarkowe” ceny ww. węgla spadły do kwoty 120 USD /t i wraz z upływem czasu 
ulegały dalszym spadkom, by w I kw. 2016 r. ukształtować się na poziomie 81 USD /t. 

[Dowód: akta kontroli str. 1947] 

Odnosząc się do ceny zakupu KWK K-Sz, Zarząd wyjaśnił, że wartość wyceny została 
ustalona w oparciu o dwie różne metody przez zewnętrznego doradcę. Ponadto, Spółka 
uzyskała pozytywną opinię o wartości godziwej zorganizowanej części przedsiębiorstwa 
(tzw. „Fairness opinion”), która została sporządzona przez zewnętrznego, niezależnego 
doradcę (Citigroup Global Markets Ltd.) w lipcu 2014 r. Opinia ta wskazała, że cena nabycia 
w kwocie 1,49 mld zł, która została wypłacona przez JSW w ramach ww. transakcji,  
z punktu widzenia finansowego jest godziwa. 

Zgodnie ze sporządzonym przez firmę Deloitte dnia 9 sierpnia 2014 r. „Raportem 
z uzgodnionych procedur polegających na weryfikacji poprawności rachunkowego 
rozliczenia nabycia KWK Knurów-Szczygłowice na dzień 31 lipca 2014 roku przez 
Jastrzębską Spółkę Węglową SA”, zysk z okazjonalnego nabycia KWK K-Sz wynosił 
297.362 tys. zł i odpowiadał różnicy pomiędzy wartością aktywów netto kopalni, a ceną 
zakupu ustaloną w umowie. 

[Dowód: akta kontroli str. 1515 – 1529, 2149-2224] 

Na pytanie dotyczące przesłanek, które zadecydowały o zakupie KWK K-Sz za kwotę  
1.490 mln zł, sprawujący funkcję Prezesa Zarządu do stycznia 2015 r. wyjaśnił, że zarządy 
obu spółek węglowych uznały, że zawarta w wycenie wartość KWK K-Sz satysfakcjonowała 
obie strony. Zauważył również, że właścicielem obydwu podmiotów był Skarb Państwa,  
w związku z czym Spółka miała ograniczone możliwości negocjacyjne. Podkreślił ponadto, 
że podejmując decyzję o zakupie KWK K-Sz uwzględniono także fakt, że właściciel obu 
podmiotów (JSW i KW) mógł podjąć inne decyzje, skutkujące np. przeznaczeniem 
zgromadzonych na rachunkach JSW środków finansowych na inne cele, dużo mniej 
korzystne w skutkach dla JSW. Dodał również, że przed sfinalizowaniem transakcji nie 
opracowano innych, niż wycena PwC, dokumentów dotyczących wyceny KWK K-Sz. 

Stwierdził również, że dokonując zakupu KWK K-Sz - pomimo spadku cen sprzedaży węgla 
- określona w wycenie cena nie była poddana dalszym negocjacjom. Zaznaczył też,  
że jednym z elementów związanych z zakupem tej kopalni były decyzje polityczne 
(potwierdzane np. w wypowiedziach ówczesnego Wiceministra Gospodarki), których celem 
było pozyskanie środków z JSW i przeznaczenie ich na rzecz innych spółek węglowych, 
które znajdowały się w złej kondycji finansowej. Ponadto, ww. transakcja obarczona była 
także presją, spowodowaną tym, że KW nie dysponowała w tym okresie wystarczającą 
ilością środków zabezpieczających jej bieżące funkcjonowanie. 

[Dowód: akta kontroli str. 1390 – 1394] 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że zakup KWK K-Sz – jakkolwiek trafny z punktu widzenia 
długoterminowych celów strategicznych JSW – jak dotąd nie wpłynął pozytywnie ani na 
zdolności produkcyjne Spółki, a zwłaszcza wielkość wydobycia węgla koksowego typu hard, 
ani na wartość Spółki. Wprawdzie uzyskanie dostępu do bogatych złóż węgla koksowego 
wydłużyło zdolności eksploatacyjne JSW, jednak efekt ten nie zrekompensował - jak do tej 
pory - wysokiej ceny jaką za tę kopalnię zapłaciła Spółka, ani kosztów pozyskania środków 
na jej zakup.  

Zauważyć jednak należy, że do powyższej transakcji i ustalenia ceny zakupu KWK K-Sz, 
doszło w niekorzystnej dla Spółki sytuacji gospodarczej i rynkowej. Do transakcji tej doszło 
bowiem w okresie stale pogarszającej się koniunktury na rynku węgla koksującego (przy 
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stałych trendach spadkowych cen tego węgla) i spadku przychodów ze sprzedaży węgla,  
co wiązało się z koniecznością pozyskania przez JSW zewnętrznych źródeł finansowania,  
a w konsekwencji konieczności ponoszenia z tego tytułu znacznych kosztów, które istotnie 
pogorszyły sytuację ekonomiczno-finansową Spółki. 

Nałożyła się na to również ogólna sytuacja całego górnictwa węgla kamiennego w Polsce,  
a zwłaszcza fakt, akcjonariuszem spółki sprzedającej i kupującej był Skarb Państwa,  
co w związku z bardzo trudną sytuacją finansową KW i zaangażowaniem MG w jej 
ratowanie, mogło wpłynąć zarówno na decyzję Zarządu o zakupie tej kopalni, jak i na cenę 
jej nabycia. Świadczyć o tym może fakt, po uzyskaniu od MG zgody na zawarcie transakcji, 
Zarząd JSW nie podejmował prób negocjacji cenowych i aktualizacji wyceny kopalni, mimo 
że od dnia, na który sporządzona została wycena do momentu podpisania umowy minął 
blisko rok, a w tym okresie ceny węgla koksowego znacząco spadły, co istotnie wpłynęło  
na możliwości inwestycyjne JSW.  

5. Realizacja planów prywatyzacji Spółki 
Prywatyzacja JSW była przedmiotem kontroli NIK nr P/12/054, zakończonej w I kwartale 
2013 r. Z jej ustaleń wynikało, że przygotowanie oraz przeprowadzenie prywatyzacji Spółki 
zostało przeprowadzone sprawnie, w ciągu niespełna sześciu miesięcy. Zarząd JSW 
prawidłowo określił strukturę organizacyjną odpowiedzialną za realizację oraz zakres 
zlecanych prac doradczych, a proces zbywania akcji Spółki uprawnionym pracownikom 
przebiegał bez zakłóceń. Nieprawidłowość polegała na zawarciu i realizacji umowy  
o prowadzenie obsługi prawnej procesu zbywania akcji pracowniczych w kształcie 
niezabezpieczającym interesów Spółki, ze względu na brak faktycznej kontroli nad kosztami 
jej realizacji. 

 [Dowód: akta kontroli str. 774-775] 

W Programie rządowym (pkt 5.2) zapisano, że proces prywatyzacji może być prowadzony 
przez giełdę w celu pozyskania kapitałów na rozwój i modernizację prywatyzowanego 
przedsiębiorstwa. Również w Strategiach nr 1 do 4 zakładano, że środki pochodzące  
z upublicznienia akcji Spółki na GPW przeznaczone będą na zasilenie kapitałowe JSW.  
Pomimo tego, w opracowanej w marcu 2011 r. Strategii nr 5 usunięto zapis dotyczący 
zasilenia kapitałowego JSW w wysokości 3,5 mld z pierwszej emisji akcji JSW, 
pozostawiając jedynie stwierdzenie, że emisja akcji spółki na giełdzie jest coraz częściej 
spotykaną formą pozyskania kapitału przez przedsiębiorstwa, oraz że w JSW istnieje 
potrzeba stworzenia bufora finansowego na okres dekoniunktury. W protokole  
z posiedzenia Zarządu z 29 marca 2011 r. zapisano, że zmiany te zostały dokonane w celu 
dostosowania strategii JSW do uwag Ministra Skarbu Państwa. 

Dyrektor Biura GK JSW wyjaśnił, że prawem właściciela Spółki było podjęcie decyzji  
o sprzedaży 39.496.196 akcji serii A i B, bez zasilenia kapitałowego Spółki. 

Potwierdził to Prezes Zarządu JSW w latach 2007-2015, który dodatkowo wyjaśnił, że ceny 
węgla koksowego i koksu były wówczas na tak wysokim poziomie, że uzyskiwane przez 
JSW przychody pokrywały wszystkie jej potrzeby inwestycyjne, a stan środków finansowych 
na kontach JSW okresowo sięgał kwoty ok. 2,5 mld zł i w związku z tym, uzyskanie 
wówczas i utrzymywanie kolejnych 3,5 mld zł nie miało – z punktu widzenia Zarządu Spółki 
- uzasadnienia. Stwierdził również, że rysująca się przed Spółką przyszłość (okres 2-3 lat) 
nie wskazywała na potrzebę kumulacji tak dużych środków, ponieważ JSW funkcjonowała 
bez zakłóceń, a z analiz które zlecała Spółka wynikało, że powinna ona utrzymywać na 
swoich kontach rezerwę na wypadek dekoniunktury na poziomie około 1 mld zł, gdyż 
posiadanie na rachunkach zbyt dużych środków postrzegane było przez inwestorów jako 
potencjalne zagrożenie (ryzyko). Wskazał, że nie przewidywano wówczas, że sytuacja na 
rynku zmieni się na tyle, by w sposób systemowy zakłócić normalne funkcjonowanie Spółki 
oraz że „Nie bez znaczenia jest również fakt, że posiadanie zbyt dużej ilości środków 
finansowych może generować tzw. „apetyt” na wydawanie pieniędzy w sposób często 
nieuzasadniony, np. na wypłaty dodatkowych nagród z zysku”.  

 [Dowód: akta kontroli str. 172- 192, 695-696, 1394 12]  

Opis stanu 
faktycznego 
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Dnia 19 listopada 2010 r. RN pozytywnie zaopiniowała247 wniosek Zarządu skierowany  
do WZA, w sprawie upoważnienia Zarządu do podjęcia działań mających na celu 
przygotowanie pierwszej oferty publicznej sprzedaży akcji JSW, a 8 lutego 2011 r. Zarząd 
powołał Komitet Sterujący, odpowiedzialny za koordynację procesu IPO. W dniu 10 lutego 
2011 r. WZA podjęło uchwałę upoważniającą Zarząd do podjęcia działań mających na celu 
przygotowanie procesu oferty publicznej sprzedaży akcji Spółki, w tym do zatrudnienia 
niezbędnych w tym procesie doradców, a 12 maja 2011 r. uchwałę w sprawie ubiegania  
się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji JSW do obrotu na rynku regulowanym, 
dematerializacji akcji i upoważnienia Zarządu do zawarcia stosownej umowy z Krajowym 
Depozytem Papierów Wartościowych SA248. 

 [Dowód: akta kontroli str. 775-778]. 

Również 12 maja 2011 r., do Komisji Nadzoru Finansowego249 złożono prospekt emisyjny 
sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji oraz wprowadzeniem i dopuszczeniem akcji 
JSW do obrotu publicznego na rynku podstawowym prowadzonym przez GPW. Dnia  
7 czerwca 2011 r. KNF zatwierdziła przedstawiony prospekt emisyjny. 

W dniu 9 czerwca 2011 r. została zawarta umowa o świadczenie usług finansowych  
w związku z ofertą, która stanowiła potwierdzenie udzielenia przez Akcjonariusza 
Sprzedającego (Skarb Państwa) i Spółkę zlecenia wykonywania obowiązków: globalnych 
współkoordynatorów i współprowadzących księgę popytu, współprowadzącego księgę 
popytu i oferującego, współprowadzących księgę popytu oraz współmenedżerów - na rzecz 
konsorcjów banków inwestycyjnych (domów maklerskich) obsługujących proces IPO.  

W ww. umowie określono także podział pomiędzy Skarbem Państwa i JSW kosztów 
związanych z IPO. Do kosztów ponoszonych przez JSW zaliczono koszty: doradcy 
prawnego, druku (w tym koszty druku prospektu i International Offering Circullar), opłat 
rejestracyjnych w KNF, opłat związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji do 
obrotu na GPW, opłat KDPW, konsultantów w zakresie public relations, reklamy, 
dystrybucji, ogłoszeń i ich publikacji, tłumaczeń, przygotowania i przeprowadzenia 
prezentacji typu pilot fishing250, organizacji i przeprowadzenia road show251, giełdowych 
opłat rozliczeniowych związanych z ofertą publiczną akcji Spółki oraz przygotowania raportu 
eksperta ds. złóż. W procesie IPO uczestniczyło też konsorcjum banków inwestycyjnych 
(biur maklerskich) obsługujących ten proces, które zostały wybrane i zatrudnione przez 
Ministerstwo Skarbu Państwa. 

 [Dowód: akta kontroli str. 778-779] 

Dnia 28 czerwca 2011 r. pomiędzy JSW, Skarbem Państwa i bankami koordynatorami 
podpisano tzw. „Pricing Agreement”, w którym ustalono cenę sprzedaży akcji i ostateczną 
liczbę akcji oferowanych w ramach oferty poszczególnym kategoriom inwestorów. Piątego 
lipca 2011 r. Zarząd GPW podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia akcji JSW do obrotu 
giełdowego, w efekcie czego 6 lipca 2011 r. nastąpił debiut JSW na GPW, a ze sprzedaży 
akcji JSW serii A i B Skarb Państwa uzyskał ostatecznie 5.371.482,66 tys. zł. Środki te nie 
zasiliły jednak Spółki. 

 [Dowód: akta kontroli str. 765-766] 

W związku z emisją akcji na giełdzie i ich utrzymaniem Spółka poniosła w latach 2011-2015 
koszty w łącznej wysokości 336 482 374,02 zł, z czego: 

� 293 089 050 zł - koszty związane z emisją akcji serii C (pakiet akcji pracowniczych), 
przy czym kwota 292.990.127 zł stanowiła wartość godziwą tych akcji, a 98 923 zł 
stanowiły koszty podwyższenia kapitału zakładowego,  

� 37 707 624,10 zł - koszty związane z IPO, upublicznieniem i utrzymaniem na giełdzie 
JSW252, 

                                                      
247 Uchwałą nr 98A/II/2010 
248 Zwana dalej „KDPW”. 
249 Zwana dalej „KNF”. 
250 Zorganizowanie serii wstępnych spotkań z inwestorami instytucjonalnymi. 
251 W tym koszty przejazdów i zakwaterowania doradców i innych przedstawicieli Spółki, druku materiałów oraz rezerwacji  
i wynajmu sal konferencyjnych. 
252 W tym wynagrodzenie dla PKO BP SA z tytułu pełnienia funkcji sponsora emisji, koszty przejazdów i zakwaterowania 
doradców i innych przedstawicieli Spółki, druku materiałów oraz rezerwacji i wynajmu sal konferencyjnych. 
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� 5.252.491,51 zł – utrzymanie Biura Relacji Giełdowych w Warszawie253 i Zespołu 
Relacji Giełdowych254 w JSW, 

� 433.208,41 zł – nagrody dla pracowników JSW biorących udział w procesie IPO. 

Powyższa kwota obejmuje także koszty związane pośrednio z procesem upubliczniania  
akcji serii C, tj. koszty realizacji umowy z kancelarią prawną na obsługę procesu 
przekazywania akcji aktualnym i byłym pracownikom JSW i spółek zależnych, uprawnionych 
do nieodpłatnego nabycia akcji na mocy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji  
i prywatyzacji255 oraz uprawnionym na mocy uchwały WZA z 12 maja 2011 r. (około 67 tys. 
osób), które do końca 2015 r. wyniosły 17.245.063,10 zł. 

 [Dowód: akta kontroli str. 694-702]  

W ramach realizacji kontroli nr P/12/054, NIK zwracał w 2013 r. uwagę, że umowę na 
obsługę procesu przekazywania akcji aktualnym i byłym pracownikom GK JSW: 

� zawarto w trybie bezprzetargowym256, bez przeprowadzenia rozeznania rynku i bez 
określenia w niej maksymalnej kwoty wynagrodzenia; 

� należność za obsługę punktów informacyjno-konsultacyjnych płacono za pełnienie 
dyżurów przez pracowników kancelarii, a nie za udzielone porady i wyjaśnienia 
prawne; 

� sposób rozliczenia umowy nie pozwalał - w większości przypadków - ocenić  
i zweryfikować rzeczywistej pracochłonności wykonanych czynności. 

W związku z powyższymi ustaleniami NIK, do powyższej umowy zostały zawarte przez JSW 
dwa aneksy, w których m.in. ograniczone zostały kwoty wynagrodzenia za świadczone 
przez kancelarię prawną usługi. 

Odpowiedzialny za realizację przedmiotowej umowy Wiceprezes Zarządu ds. Pracy  
i Polityki Społecznej wyjaśnił, że podpisanie tej umowy oraz poniesienie na jej podstawie 
znacznych kosztów wynikało z tego, że w Polsce nie było dotychczas prywatyzacji o skali 
porównywalnej z prywatyzacją JSW, podczas której miała miejsce weryfikacja listy około  
67 tys. uprawnionych osób. Jej obszerność wynikała z faktu, że do komercjalizacji Spółki 
doszło w 1993 r. tj. 18 lat przed prywatyzacją. Było to procesem bardzo skomplikowanym 
prawnie, wymagającym wielokrotnego rozstrzygania o uprawnieniach osób będących 
następcami prawnymi pracowników lub byłych pracowników z nieistniejących już kopalń. 
Tak skomplikowanego procesu, zdaniem Wiceprezesa, Spółka nie była w stanie 
poprowadzić samodzielnie, z uwagi na brak odpowiedniego potencjału prawników 
obsługujących sprawy bieżące spółki oraz braku doświadczenia dotyczącego rynku 
kapitałowego. Wskazał też, że prywatyzacja została przeprowadzona po referendum,  
w którym 95% załogi wypowiedziało się przeciwko niej, a sprawne przeprowadzenie 
procesu wydawania akcji pracownikom było warunkiem zaakceptowania tego procesu przez 
stronę społeczną. Warunek ten został nałożony na Spółkę przez ówczesnego jedynego 
akcjonariusza Spółki – Skarb Państwa. 

[Dowód: akta kontroli str. 694-702, 761-841, 957-958] 

Nie kwestionując przytoczonych przez Wiceprezesa Zarządu faktów, NIK zwraca uwagę,  
że w większości przypadków proces udostępniania akcji pracownikom nie miał 
skomplikowanego charakteru i mógł być – zdaniem NIK - skutecznie wykonywany przez 
odpowiednio przeszkolonych pracowników Spółki, pod nadzorem profesjonalnych 
konsultantów, co – z całą pewnością – skutkowałoby niższymi kosztami tego procesu. 

Ocena prywatyzacji JSW, która była przedmiotem kontroli NIK nr P/12/054, zakończonej 
w I kwartale 2013 r., została przedstawiona na wstępie punktu 5 niniejszego wystąpienia.  

 

                                                      
253 1.287.682,84 zł w latach 2011-2015 – koszty zatrudnienia pracowników. 
254 3.964.808,67 zł w latach 2011-2015 – koszty zatrudnienia pracowników. 
255 Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 ze zm. 
256 Na podstawie § 5 ust. 3 obowiązującego w JSW Regulaminu zamówień publicznych nie objętych ustawą Pzp. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności 

Ocena cząstkowa 
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IV. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK, kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo 
zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 
21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do Dyrektora Delegatury NIK  
w Katowicach. 
 
Katowice, dnia 29 września 2016 r. 
 
 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Katowicach 

Kontrolerzy  
Michał Kapek 

Główny specjalista k.p. 

 
..................................... 

 
 

  
  
  

Marta Florczykiewicz-Cymara 
Główny specjalista k.p. 
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Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


