Funkcjonowanie górnictwa węgla kamiennego
w latach 2007-2015
na tle założeń programu rządowego

Najwyższa Izba Kontroli
Warszawa, czerwiec 2017 r.

01 Dlaczego podjęliśmy kontrolę?
 Program działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce
w latach 2007-2015, przyjęty w lipcu 2007 r., podobnie jak sześć
poprzednich programów rządowych (po 1989 r.) nie doprowadził
do trwałej rentowności sektora.
 Realizację ww. Programu rozpoczynano w korzystnych warunkach,
co stwarzało możliwości dokończenia restrukturyzacji oraz efektywnej
prywatyzacji górnictwa.
 W ostatnim roku trwania Programu kondycja finansowa oraz
efektywność funkcjonowania głównych producentów węgla była
gorsza niż na początku jego realizacji.
 W latach 2007-2015 roczne zużycie węgla obniżyło się w kraju o 16%
- z ponad 85 mln ton do niecałych 72 mln ton, a w UE o 26%
- z ok. 467 mln ton do 346 mln ton.

02 Dlaczego podjęliśmy kontrolę? – rys historyczny
Obecny stan górnictwa to skutek braku determinacji kolejnych
rządów w rozwiązaniu negatywnych zjawisk w tym sektorze
od początku lat dziewięćdziesiątych. Rządowy program dotyczący
polityki gospodarczej państwa wobec górnictwa na lata 2007-2015
nie rozwiązał starych problemów sektora.
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

03 Dlaczego podjęliśmy kontrolę? – model z 2000 r.
Zalecany model górnictwa (z 2000 r.):
Sprzedaż węgla: 60 - 90 mln ton przy zatrudnieniu: 50 - 60 tys. osób
Obecna sytuacja górnictwa (2016 r.):
Sprzedaż węgla: 73 mln ton przy zatrudnieniu: 85 tys. osób
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.
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04 Co kontrolowaliśmy?
Celem kontroli była ocena przyjętych założeń i wytycznych
oraz realizowanych w latach 2007-2015 działań pod kątem zapewnienia
konkurencyjności górnictwa węgla kamiennego w Polsce.
Zagadnienia objęte kontrolą:






Wytyczne i założenia funkcjonowania górnictwa
Realizacja przyjętych planów działania
Czynniki oddziałujące na funkcjonowanie górnictwa
Działania podejmowane w związku z niestabilną sytuacją górnictwa
Prywatyzacja podmiotów górniczych
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Kogo kontrolowaliśmy?


Ministerstwo Energii



Ministerstwo Skarbu Państwa



Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach



Węglokoks S.A. w Katowicach



Kompania Węglowa S.A. w Katowicach (KW)



Katowicki Holding Węglowy S.A. w Katowicach (KHW)



Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. w Jastrzębiu Zdroju (JSW)
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Stwierdzony stan
Wytyczne i założenia funkcjonowania górnictwa
 Program rządowy dla górnictwa na lata 2007-2015 oraz strategie
działalności poszczególnych spółek zostały opracowane nierzetelnie.
 Dokumenty te oparto na mało realistycznych założeniach i prognozach
- nieznajdujących rynkowego i ekonomicznego uzasadnienia.
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Stwierdzony stan – wytyczne i założenia funkcjonowania górnictwa
Prognoza i rzeczywista sprzedaż w kraju węgla pochodzącego
od krajowych producentów [mln ton]
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

W 2016 r. sprzedaż węgla
w kraju wyniosła 64,2 mln ton,
tj. była o 0,5% niższa niż w 2015 r.

08 Stwierdzony stan
Realizacja przyjętych planów działania
 Minister Gospodarki nie ustosunkował się do większości strategii
spółek węglowych – do których odwoływał się Program rządowy,
ani nie monitorował stopnia ich realizacji.
 Spółki węglowe działały głównie w oparciu o plany roczne, a nie
wieloletnie strategie. Działania restrukturyzacyjne zostały zaniechane
bądź były niewystarczające i nieskuteczne.

09 Stwierdzony stan – realizacja przyjętych planów działania
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.
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Stwierdzony stan – realizacja przyjętych planów działania
Wydajność wydobycia w kopalniach spółek węglowych
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

2011

2012

2013

2014

2015

11 Stwierdzony stan – realizacja przyjętych planów działania
Zmiany przeciętnego wynagrodzenia w Kompanii Węglowej S.A.
na tle zmian wydajności w spółce
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

12

Stwierdzony stan – realizacja przyjętych planów działania
Łączne nakłady inwestycyjne w spółkach węglowych: KW, KHW i JSW
na tle ich wyników finansowych netto [mld zł]
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

13 Stwierdzony stan
Rozpoznanie czynników oddziałujących na górnictwo

 Ministrowie nadzorujący górnictwo oraz zarządy spółek dysponowali
bieżącymi informacjami o sytuacji finansowej podmiotów górniczych.
 Wiedza o uwarunkowaniach funkcjonowania sektora górnictwa węgla
kamiennego nie została efektywnie wykorzystana przez Ministra
Gospodarki i zarządy spółek.
 Organy państwowe oraz ZUS nie dysponowały wiedzą o skali
niedoboru środków ze składek na wypłaty emerytur i rent górniczych.
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Stwierdzony stan – rozpoznanie czynników oddziałujących
na górnictwo
Wsparcie dla sektora górnictwa węgla kamiennego [mld zł]
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

Pokrycie deficytu FUS na wypłaty emerytur i rent górniczych

Dotacje budż. na pomoc sektorową + monitoring i zadania ZUS
Dokapitalizowanie bezpośr. lub pośr. podmiotów gwk

15

Stwierdzony stan – rozpoznanie czynników oddziałujących
na górnictwo
Zrealizowane płatności publicznoprawne podmiotów
górnictwa węgla kamiennego [mld zł]
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.
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16 Stwierdzony stan
Działania podejmowane w związku z niestabilną sytuacją górnictwa

 Działania zainicjowane przez Ministra Gospodarki w 2013 r. związane
z radykalnym pogorszeniem sytuacji górnictwa były spóźnione
oraz nieadekwatne do zagrożeń.
 Działania Pełnomocnika Rządu ds. restrukturyzacji gwk z 2015 r.,
zapobiegające upadłości spółek węglowych, z uwagi na ich pilność,
były realizowane w oderwaniu od Programu rządowego, pomimo że
miały charakter strategiczny, a ich skutki były długookresowe.

 Rozdzielenie w 2015 r. kompetencji właścicielskich wobec spółek od:
nadzoru nad Programem, pomocy publicznej i zapewnienia
bezpieczeństwa energetycznego - nie sprzyjało koordynacji działań
oraz transparentności odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
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Stwierdzony stan – działania podejmowane
w związku z niestabilną sytuacją górnictwa
Stan zapasów węgla na koniec roku w energetyce i w górnictwie na tle stanu
zapasów obowiązkowych wg Prawa energetycznego [mln ton]
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

18 Stwierdzony stan
Prywatyzacja podmiotów górniczych
 Nie wykorzystano efektywnie okresu dobrej koniunktury na węgiel
na skuteczną prywatyzację polskiego górnictwa.

 Prywatyzacji nie sprzyjało przyjęcie w Programie jedynie ogólnego
założenia o możliwości „ewentualnej prywatyzacji” bez odniesienia się
do prywatyzacji konkretnych podmiotów.
 Prywatyzacji nie sprzyjała niewielka aktywność Ministra Gospodarki,
który uzależniał plany prywatyzacyjne od stanowiska górniczych
związków zawodowych.
 Prywatyzacja LW Bogdanka zapewniła dopływ środków na inwestycje,
a jej późniejsze wyniki dowodzą, że udane zmiany własnościowe mogą
wpłynąć na jakość funkcjonowania przedsiębiorstwa górniczego.
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Stwierdzony stan – prywatyzacja podmiotów górniczych

20 Stwierdzony stan
Prywatyzacja podmiotów górniczych
 Prywatyzację górnictwa po 1990 r. prowadzono w sposób
częściowy i wybiórczy. Sprywatyzowano niemal wszystkie podmioty
okołogórnicze, podczas gdy spółki prowadzące działalność
wydobywczą pozostały w rękach Skarbu Państwa.
 Decyzja Ministra Gospodarki o braku zgody na zakup przez
Węglokoks S.A. akcji REMAG S.A. skutkowała drastycznym wzrostem
kosztów dzierżaw kombajnów chodnikowych ponoszonych przez spółki
węglowe po przejęciu tej firmy przez prywatnego inwestora.

21 Ocena ogólna
Nierzetelne założenia działalności podmiotów sektora górnictwa, ujęte
w Programie rządowym oraz w strategiach spółek węglowych, a także zaniechanie
działań restrukturyzacyjnych w okresie koniunktury na rynku węgla, skutkowały
brakiem efektywności oraz konkurencyjności spółek, w których akcje posiadał
Skarb Państwa.
Minister Gospodarki oraz zarządy spółek nie wykorzystały właściwie posiadanych,
bieżących informacji o sytuacji i funkcjonowaniu przedsiębiorstw górniczych,
a podejmowane działania naprawcze były spóźnione i początkowo także
nieadekwatne do zagrożeń.
Okresu dobrej koniunktury na węgiel nie wykorzystano właściwie na korzystną
dla budżetu państwa i spółek węglowych prywatyzację i systemowe zmiany
dostosowujące te podmioty do funkcjonowania w warunkach zmiennego
otoczenia rynkowego.
W rezultacie braku dbałości o niskie koszty produkcji węgla oraz ukierunkowania
działań na utrzymanie spokoju społecznego w spółkach węglowych, a także
w wyniku braku prawidłowego nadzoru nad przebiegiem Programu rządowego
- jego cele nie zostały osiągnięte.

22 Wnioski
Oczekiwane działania Ministra Energii:
 Zakończenie prac nad programem działalności górnictwa po 2015 r. oraz
nad polityką energetyczną Polski oraz zapewnienie zgodności ich założeń.
 Określenie jednostek odpowiedzialnych za monitoring i nadzór nad nowym
programem, w tym nad realizacją strategii spółek węglowych.
 Zapewnienie zatwierdzania strategii spółek węglowych przez organy
stosowne do struktury właścicielskiej tych podmiotów.
 Zakończenie restrukturyzacji górnictwa w terminach umożliwiających
wykorzystanie wsparcia Państwa - przewidzianego w uregulowaniach UE.

 Sfinalizowanie przekształceń własnościowych podmiotów górniczych,
w sposób umożliwiający pozyskanie kapitału na modernizację i rozwój.
Oczekiwane działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
w porozumieniu z Ministrem Energii:
 Wdrożenie rozwiązań zmierzających do ograniczenia deficytu FUS
w zakresie świadczeń wypłacanych osobom wykonującym pracę górniczą.

23 Uwagi końcowe – proponowane kierunki działań
 Zapewnienie zgodności założeń restrukturyzacji górnictwa
z założeniami polityki energetycznej.

 Inwestycje w kopalnie zapewniające rentowną działalność
- likwidacja pozostałych.
 Przekształcenia własnościowe i organizacyjne - pozyskanie kapitału
na modernizację i rozwój.
 Powiązanie skali zatrudnienia i systemu wynagrodzeń z wydajnością
i osiąganymi wynikami - zapewnienie trwałych podstaw
dla funkcjonowania sektora w zmiennych warunkach gospodarczych.

Zdjęcie czarno-białe

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Katowicach

