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STRESZCZENIE. W artykule tym przedstawiono uwarunkowania przyznawania pomocy na inwestycje
pocz¹tkowe w oparciu o Rozporz¹dzenie Rady WE 1407/2002. Omówiono pomoc na inwestycje
pocz¹tkowe udzielon¹ Wielkiej Brytanii i S³owacji. Ponadto w zwi¹zku z planowan¹ do udzie-
lenia pomoc¹ na inwestycje pocz¹tkowe dla polskiego górnictwa wêgla kamiennego, przed-
stawiono równie¿ projektowane procedury udzielania takiej pomocy w Polsce, zakres rzeczowy
inwestycji zawarty w przygotowanych przez spó³ki wêglowe strategiach funkcjonalnych na lata
2007–2015 oraz efekty wynikaj¹ce z realizacji inwestycji pocz¹tkowych.

S£OWA KLUCZOWE: bezpieczeñstwo energetyczne, inwestycje pocz¹tkowe, pomoc dla górnictwa wêgla
kamiennego

Wprowadzenie

Bezpieczeñstwo energetyczne ka¿dego kraju jest spraw¹ priorytetow¹. Na œwiecie znajduj¹
siê znaczne zasoby tradycyjnych noœników energii, których udzia³ w strukturze wytwarzania
energii jest coraz wiêkszy. Wêgiel jako najbardziej dostêpne Ÿród³o energii, odgrywa³ trady-
cyjnie g³ówn¹ rolê w zapewnieniu bezpieczeñstwa energetycznego. Obecnie dziêki zastoso-
waniu nowych technologii i praktyk staje siê bardziej czystszym Ÿród³em energii.
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Aktualnie wêgiel pokrywa ca³kowite zapotrzebowanie na energiê pierwotn¹ na œwiecie
w ponad 25%. Oko³o 38% ogólnej produkcji energii elektrycznej i 70% produkcji stali pochodzi
z wêgla. Udzia³ wêgla w produkcji energii elektrycznej w poszczególnych krajach oraz na
œwiecie przedstawia siê nastêpuj¹co:
� Polska – 95%,
� RPA – 93%,
� Australia – 78%,
� Chiny – 78%,
� Indie – 75%,
� USA – 56%,
� Niemcy – 51%,
� UE – 20%,
� Œwiat – 38%.

W UE, ze wzglêdu ochrony œrodowiska, w ci¹gu ostatnich lat stopniowo odchodzono od
produkcji energii na bazie wêgla. Sytuacja taka doprowadzi³a do uzale¿nienia siê pañstw UE od
zewnêtrznych dostaw noœników energii pierwotnej. Jednak w obliczu du¿ej niepewnoœci dostaw
ze wzglêdu na ryzyko polityczne i stale wzrastaj¹ce ceny, a co za tym idzie, zagro¿enie zaufania
do importu energii pierwotnej, podjêto kroki w kierunku utrzymania tradycyjnych noœników
w strukturze energii. Reakcj¹ UE na bie¿¹c¹ sytuacjê energetyczn¹ by³o wydanie 8 marca
2006 r. Zielonej Ksiêgi, która w bardzo dobitny sposób formu³uje trzy zasadnicze cele:
� zrównowa¿ony rozwój,
� konkurencyjnoœæ,
� bezpieczeñstwo dostaw.

Poniewa¿ paliwa kopalne stanowi¹ istotn¹ czêœæ koszyka energetycznego w UE i na œwiecie,
g³ównym kierunkiem rozwoju energetyki na œwiecie, jak i w UE, w kontekœcie zaspokajania
czêœci potrzeb energetycznych przez paliwa kopalne, jest wzrost sprawnoœci elektrowni
wêglowych przy jednoczesnym spe³nieniu wymogów ochrony œrodowiska, a zw³aszcza
radykalnym ograniczeniu emisji dwutlenku wêgla. Jednoczeœnie musi zostaæ zapewniona
wysoka dyspozycyjnoœæ i niezawodnoœæ elektrowni, przy akceptowalnych kosztach
wytwarzania energii elektrycznej.

Uwzglêdniaj¹c d³ugookresowe prognozy zak³adaj¹ce prawie dwukrotny wzrost
zapotrzebowania na energiê do 2030 roku wa¿nym jest, aby produkcja wêgla kamiennego
pozosta³a istotnym elementem we wzmacnianiu bezpieczeñstwa energetycznego Unii, które
podkreœla generalna zasada ostro¿noœci. W zwi¹zku z powy¿szym – jak wskazano w wy-
mienionej Zielonej Ksiêdze, uwzglêdniaj¹c ryzyko bezpieczeñstwa w tym sektorze konieczne
jest podjêcie œrodków, które umo¿liwi¹ zagwarantowanie dostêpu do zasobów wêgla i stad
potencjaln¹ jego dostêpnoœæ.
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1. Pomoc na dostêp do zasobów wêgla

w œwietle aktualnie obowi¹zuj¹cego Rozporz¹dzenia Rady (WE)

1407/2002 z dnia 23 lipca 2002

Ze wzglêdu na fakt, i¿ Wspólnota staje siê coraz bardziej uzale¿niona od zewnêtrznego
zaopatrzenia w Ÿród³a energii pierwotnej, konieczne by³o podjêcie dzia³añ które umo¿liwia³y
zagwarantowanie dostêpu do zasobów wêgla kamiennego.

Reakcj¹ na tê sytuacjê by³o wejœcie w ¿ycie dnia 24 lipca 2002 r. Rozporz¹dzenia Rady
(WE) 1407/2007 w sprawie pomocy pañstwa dla przemys³u wêglowego. Rozporz¹dzenie to
w odró¿nieniu od poprzednio obowi¹zuj¹cej Decyzji 3632/EWWiS z dnia 28 grudnia 1993 r.
ustanawiaj¹cej wspólnotowe regu³y pomocy pañstwa dla przemys³u wêglowego (decyzji
w sprawie wêgla) wprowadzi³o now¹ kategorie pomocy tj pomoc na dostêp do zasobów wêgla
(art. 5). W artykule tym okreœlono rodzaje i warunki przyznania pomocy na utrzymanie dostêpu
do zasobów wêgla, w ramach której wprowadzono zapis dotycz¹cy pomocy na inwestycje
pocz¹tkowe. Uwarunkowania otrzymania tego rodzaju pomocy s¹ nastêpuj¹ce:
� jest przeznaczona dla istniej¹cych jednostek produkcyjnych, które nie otrzyma³y pomocy

w trybie art. 3 decyzji nr 3632/93/EWWiS lub j¹ otrzyma³y po wykazaniu, ¿e by³y zdolne
osi¹gn¹æ konkurencyjne ceny w stosunku do producentów z pañstw trzecich,

� jednostki produkcyjne opracuj¹ plany operacyjne i finansowe, w których wyka¿¹, ¿e projekt
inwestycyjny bêd¹cy przedmiotem pomocy zapewni tym jednostkom rentownoœæ eko-
nomiczn¹,

� pomoc nie przekroczy 30% ogólnych kosztów projektu inwestycyjnego, który pozwoli na
osi¹gniêcie konkurencyjnoœci cenowej w stosunku do producentów z pañstw trzecich.
Pomoc przyznana w tej formie mo¿e byæ udzielona najpóŸniej do 31.12.2010 r., a wielkoœæ

tej pomocy bêdzie mia³a charakter malej¹cy.
W rozporz¹dzeniu za³o¿ono, ¿e prowadz¹c do jej znacznego ograniczenia, nie prze-

kroczy kwoty zatwierdzonej przez Komisjê na podstawie art. 3 i 4 Decyzji 3632/93/EWWiS
na 2001 r.1.

Pomoc pañstwa dla utrzymania dostêpu do rezerw wêgla w celu zapewnienia bezpieczeñ-
stwa energetycznego powinna byæ przeznaczona dla jednostek produkcyjnych, które mog³yby
przyczyniæ siê do realizacji tego celu na satysfakcjonuj¹cych ekonomicznie warunkach.
Uznano, i¿ minimalny poziom produkcji wêgla wspólnie z innymi œrodkami, szczególnie
promocj¹ Ÿróde³ energii odnawialnej, pomo¿e utrzymaæ udzia³ krajowych Ÿróde³ energii pier-
wotnej, które znacz¹co zwiêksz¹ bezpieczeñstwo energetyczne Unii.
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Aktualnie WE liczy 11 pañstw cz³onkowskich, które produkuj¹ wêgiel objêty rozporz¹-
dzeniem wêglowym. Udzia³ pañstw korzystaj¹cych z tej kategorii pomocy jest bardzo niewielki.
Do dnia dzisiejszego Komisja Europejska zatwierdzi³a plany dostêpu do rezerw dla Niemiec,
Wêgier, Wielkiej Brytanii i S³owacji. Z uwagi jednak na fakt, i¿ pomoc na inwestycje przypadku
Niemiec i Wêgier zosta³a zatwierdzona w ramach jednej decyzji dotycz¹cej pomocy dla
przemys³ów wêglowych tych krajów, w niniejszym artykule omówiono zakres pomocy udzie-
lonej na inwestycje pocz¹tkowe dla Wielkiej Brytanii i S³owacji, gdy¿ podlega³y one odrêbnym
notyfikacjom do KE.

Wielka Brytania i S³owacja ograniczy³y swoje dotacje na pomoc inwestycyjn¹ przyznawan¹
na podstawie art. 5 ust 2 rozporz¹dzenia wêglowego. Oba te kraje ca³kowicie sprywatyzowa³y
swoje kopalnie bêd¹ce poprzednio w³asnoœci¹ pañstwa. Proces restrukturyzacji przemys³u
górnictwa wêgla kamiennego w tych krajach jest zakoñczony w takim stopniu, ¿e wszystkie
kopalnie, które by³y dalekie od osi¹gniêcia progu rentownoœci, zniknê³y z rynku. Jednak¿e
wymienione pañstwa cz³onkowskie postanowi³y, ¿e w ramach swojej ogólnej strategii energe-
tycznej, chc¹ utrzymaæ na rynku kopalnie wêgla, które maj¹ szanse na osi¹gniecie rentownoœci
bez stosowania pomocy operacyjnej.

TABELA 1. Pomoc inwestycyjna zatwierdzona zgodnie z artyku³em 5 (2) Rozporz¹dzenia 1407/2002

TABLE 1. Investment aid approved under Article 5 (2) Council Regulation 1407/2002 [mln euro]

Rok Wielka Brytania S³owacja Ogó³em

2003 22,0 0 22,0

2004 29,5 0 29,5

2005 36,7 1,8 38,5

2006 0 4,1 4,1

2007 0 3,3 3,3

2008 0 3,2 3,2

2009 0 2,3 2,3

2010 0 0,7 0,7

�ród³o: Annex to Commission Report on the Application of Council Regulation 1407/2002/EC

1.1. Pomoc na inwestycje dla górnictwa wêgla kamiennego
Wielkiej Brytanii

Wielka Brytania na mocy Rozporz¹dzenia Rady (WE) 1407/2007 w sprawie pomocy
pañstwa dla przemys³u wêglowego jako pierwsze w UE skorzysta³a z nowej formy pomocy dla
sektora górnictwa wêgla kamiennego, tj. pomocy na inwestycje pocz¹tkowe. W dniu 24 czerwca
2003 r., Komisja uzna³a za zgodn¹ ze wspólnym rynkiem pomoc na pokrycie kosztów in-
westycji zg³oszonych przez w³adze Wielkiej Brytanii w wysokoœci 86,1 mln euro.
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Program ten mia³ na celu wsparcie rentownych projektów inwestycyjnych które pomog³yby
w utrzymaniu dostêpu do rezerw wêgla w kopalniach, posiadaj¹cych perspektywy co do dalszej
eksploatacji oraz zabezpiecza³yby miejsca pracy na obszarach dotkniêtych restrukturyzacj¹.
Ponadto skierowana by³a do jednostek celem pokrycia sta³ych kosztów kapita³owych bezpo-
œrednio zwi¹zanych z pracami infrastrukturalnymi lub wyposa¿eniem koniecznym do wydoby-
wania zasobów wêgla w istniej¹cych kopalniach. Beneficjentami tej pomocy by³y przedsiê-
biorstwa wêglowe w Wielkiej Brytanii, które wykaza³y i¿ projekt inwestycyjny zabezpieczy
dostêp do rezerw wêgla które mog¹ byæ eksploatowane w sposób uzasadniony ekonomicznie
oraz udowodni¹, i¿ w przypadku jej braku, nie bêdzie mo¿liwoœci ich eksploatacji. Pomoc ta
by³a skierowana do jednostek, które s¹ rentowne lub bliskie uzyskania rentownoœci, przy
uwzglêdnieniu ryzyka ze strony warunków geologicznych celem realizacji inwestycji tech-
nicznych koniecznych do utrzymania ich konkurencyjnoœci w warunkach œredniej rentownoœci
oraz zagwarantowania dostêpu do rezerw wêgla.

Udzielona pomoc pokrywa³a koszty zwi¹zane z zabezpieczeniem dostêpu do rezerw ale
nie pokrywa³a kosztów zwi¹zanych z eksploatacj¹ tych zasobów, tym samym beneficjenci
nie otrzymali pomocy na bie¿¹c¹ produkcjê. Zgodnie z Rozporz¹dzeniem 1407/2002 kwota
pomocy wynios³a maksymalnie 30 % ogólnych kosztów wskazanego projektu inwestycyjnego
i wyp³acona zosta³a w 3 kolejnych okresach, tj. w 2003, 2004, 2005, przy czym termin jej
wykorzystania ostatecznie up³ywa z dniem 31 grudnia 2008 r. Wybór inwestycji pocz¹tkowych
które zosta³y dofinansowane dotacj¹ nast¹pi³o w drodze konkursu, na podstawie z³o¿onych
przez przedsiêbiorstwa wêglowe wniosków. Dofinansowanie wymienionych wysokoœci pro-
jektów inwestycyjnych objê³o kopalnie w Anglii, Szkocji i Wali.

Projekty realizowanych zadañ z tytu³u inwestycji pocz¹tkowych dotyczy³y przede wszystkim:
� udostêpniania zasobów z³o¿a,
� budowy i rozbudowy poziomów wydobywczych,
� udostêpniana z³ó¿ w kopalniach odkrywkowych,
� prowadzenia robót chodnikowych,
� dr¹¿enia wyrobisk,
� modernizacji zak³adów przeróbki mechanicznej.

W efekcie realizacji wymienionych zadañ stworzono dodatkowo 106 nowych miejsc pracy
i 4530 zabezpieczono.

1.2. Pomoc na inwestycje
dla górnictwa wêgla kamiennego S³owacji

Obecnie w S³owacji funkcjonuj¹ trzy przedsiêbiorstwa wêglowe, Bana Zahoruie, pro-
dukuj¹ce 350 0002 ton na rok, Hornonitrianske Bane Prievidza, 2 544 000 ton na rok oraz Bana
Dolina, produkuj¹ce 227 000 ton na rok. Kopalnia Bana Zahorie jest w trakcie czêœciowej
likwidacji, która trwa od lutego 2005 r. Wszystkie trzy kopalnie przechodz¹ proces restruk-
turyzacji i racjonalizacji. S³owacja nie eksportuje wêgla kamiennego, przy czym wêgiel po-
chodz¹cy z importu zaspokaja krajowy popyt na ten surowiec w oko³o 20%.
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W zwi¹zku z realizowanym procesem restrukturyzacji przemys³u wêglowego, w dniu
25 stycznia 2006 r., KE uznaj¹c pomoc za zgodn¹ ze wspólnym rynkiem zatwierdzi³a pomoc na
inwestycje pocz¹tkowe dla przedsiêbiorstwa wêglowego Hornonitrianske Bane Prievidza a.s
dla przemys³u wêgla kamiennego S³owacji w wysokoœci 13,9 mln euro na lata 2005–2010.

W uzasadnieniu tej decyzji KE odnios³a siê do kwestii wzmacniania wydajnoœci kopalñ, nie
w oparciu o pomoc operacyjn¹, ale w oparciu o pomoc na inwestycje pocz¹tkowe. Mimo
i¿ wyp³ata tych œrodków, podniesie konkurencyjnoœæ przedsiêbiorstwa wêglowego HBP,
Komisja uzna³a j¹ za zgodn¹ ze wspólnym rynkiem przy za³o¿eniu, ¿e nie przekroczy 30%
przewidywanych kosztów inwestycji.

2. Pomoc na inwestycje dla górnictwa wêgla kamiennego

w Polsce

Uwzglêdniaj¹c utrzymuj¹ce siê w ostatnim czasie wysokie ceny ropy naftowej i gazu, rola
wêgla kamiennego jako noœnika energii jest bardzo istotna dla bezpieczeñstwa energetycznego
Polski. Ze wzglêdu na kluczowe znaczenie tego noœnika w kontekœcie zapewnienia w d³ugo-
letniej perspektywie stabilnych dostaw, za niezwykle istotn¹ uznaje siê realizacjê przedsiêwziêæ
inwestycyjnych zwi¹zanych z odbudow¹ bazy zasobowej wêgla koksowego i energetycznego.
Jest to istotne tym bardziej, i¿ ostatni okres w dzia³alnoœci górnictwa wêgla kamiennego
charakteryzowa³ siê szeregiem istotnych zmian do których nale¿y zaliczyæ:
� obni¿enie poziomu wydobycia wêgla kamiennego (z 102,2 mln ton w roku 2000 do

87,4 mln ton w roku 2007 r.),
� wzrost zu¿ycia wêgla kamiennego w kraju (z 83,4 mln ton w roku 2000 do 85,4 mln ton

w roku 2007 r.),
� zmniejszenie d³ugoœci frontu eksploatacyjnego (z 40,1 km w roku 2000 do 26,0 km

w roku 2007.),
� zwiêkszanie siê œredniej g³êbokoœci eksploatacji (z 616 m w roku 2000 do 650 m

w roku 2007.),
� znaczny udzia³ wydobycia podpoziomowego,
� zmniejszanie siê zapasów wêgla kamiennego u producentów i u odbiorców,
� ubytek zasobów operatywnych ogó³em wêgla kamiennego (z 5 478,8 mln ton w roku 2000

do 3 702,4 mln ton w roku 2006).
W latach 2000–2006 ³¹cznemu wydobyciu wêgla kamiennego w wysokoœci 596,1 mln ton

towarzyszy³ prawie 3-krotnie wiêkszy ubytek zasobów operatywnych, co wynika³o zarówno
ze szczerpania zasobów w wyniku eksploatacji, jak równie¿ przeklasyfikowañ oraz skreœleñ
zasobów z ewidencji.

Na koniec 2006 r. stan udostêpnionych (na poziomach czynnych) zasobów operatywnych
wyniós³ 2 647,0 mln ton a zapotrzebowanie krajowe do 2030 r. na energiê pierwotn¹ z wêgla
kamiennego wyniesie ³¹cznie 1 751,8 mln ton.

Tym samym przy za³o¿eniu braku inwestowania w udostêpnianie nowych pól i pozio-
mów eksploatacyjnych, po 2030 r. do dyspozycji pozosta³oby jedynie 895,2 mln ton wêgla
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kamiennego. Oznacza, ¿e przy rocznym wydobyciu na poziomie 80 mln ton zasoby te wy-
czerpi¹ siê ca³kowicie w okresie kolejnych 11 lat.

2.1. Ramy prawne w zakresie pomocy na inwestycje w górnictwie
wêgla kamiennego w Polsce

Z dniem akcesji Polski do Unii Europejskiej, tj. 1 maja 2004 r., Polska przyjê³a ca³oœæ
prawodawstwa wspólnotowego, w tym stosowanie w polskim górnictwie zasad wynikaj¹cych
z Rozporz¹dzenia Rady (WE) nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r., oraz Decyzji Komisji
z dnia 17 paŸdziernika 2002 r., ustanawiaj¹cej wspólne ramy przekazywania informacji
potrzebnych do stosowania rozporz¹dzenia Rady (WE) nr 1407/2002 w sprawie pomocy
pañstwa dla przemys³u wêglowego dotycz¹cych udzielania pomocy publicznej podmiotom
tego sektora.

W zwi¹zku z powy¿szym w 2004 r. Polska przedstawi³a Komisji Europejskiej dokument
pt: „Plan dostêpu do zasobów wêgla kamiennego w latach 2004–2007 oraz plan zamkniêcia
kopalñ w latach 2004–2007”, uzyskuj¹c na podstawie Decyzji z dnia 22 czerwca 2005 r.
w sprawie pomocy pañstwa dla polskiego sektora wêglowego w latach 2004–2006 (K(2005)1796
wersja ostateczna), akceptacjê planowanej do udzielenia wielkoœci pomocy pañstwa oraz zasad
jej udzielania. W swej decyzji Komisja Europejska uzna³a plan restrukturyzacji polskiego
sektora górnictwa wêgla kamiennego za zgodny ze wspólnym rynkiem oraz zatwierdzi³a
wielkoœæ pomocy pañstwa dla polskiego przemys³u wêgla kamiennego w latach 2004, 2005
i 2006.W lutym 2007 r., Polska wyst¹pi³a z uproszczonym wnioskiem notyfikacyjnym do KE
o akceptacje wyd³u¿enia pomocy pañstwa na rok 2007.

Wielkoœæ pomocy pañstwa dla polskiego sektora wêglowego w latach 2004–2007 za-
akceptowana w wymienionej Decyzji KE Nr K(2005) 1796 z dnia 22 czerwca 2005 r., wynios³a
6 234 706,05 tys. z³, przy czym faktycznie udzielona pomoc wynios³a 4 410 119,2 tys. z³.

Podstawow¹ przyczyn¹ nie udzielenia pomocy w zak³adanej wysokoœci by³o ograniczenie
mo¿liwoœci bud¿etowych pañstwa, co uniemo¿liwi³o m.in. udzielenie pomocy na inwestycje
pocz¹tkowe, która w przypadku poprawy kondycji finansów publicznych podlega³aby odrêbnej
notyfikacji.

W zwi¹zku z koniecznoœci¹ kontynuacji zadañ narzuconych wczeœniejszymi uregulowa-
niami prawnymi z zakresu restrukturyzacji bran¿y górnictwa wêgla kamiennego, w tym przede
wszystkim ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa wêgla kamiennego,
Rada Ministrów przyjê³a dokumenty, które stanowi¹ podstawê prawna udzielania pomocy dla
górnictwa wêgla kamiennego tj:
� Ustawê o funkcjonowaniu górnictwa wêgla kamiennego w latach 2008–2015 z dnia

7.09.2007 r. (Dz.U. nr 192 poz 1379)
� Strategiê dzia³alnoœci górnictwa wêgla kamiennego w Polsce w latach 2007–2015 (przyjêta

przez Radê Ministrów dn. 31.07.2007 r.)
Zgodnie z zapisami wymienionych dokumentów przewiduje siê, ¿e na inwestycje po-

cz¹tkowe w górnictwie mo¿e zostaæ przyznana pomoc pañstwa w formie dofinansowania ze
œrodków bud¿etu pañstwa. Pomoc ta udzielana mo¿e byæ na zasadach okreœlonych w art. 5
ust. 2 Rozporz¹dzenia Rady (WE) nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie pomocy
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pañstwa dla przemys³u wêglowego i dotyczyæ bêdzie pokrycia pocz¹tkowych kosztów in-
westycji, tj. sta³ych kosztów kapita³owych bezpoœrednio zwi¹zanych z pracami infrastruktu-
ralnymi lub wyposa¿eniem koniecznym do wydobywania zasobów wêgla w istniej¹cych
kopalniach.

Jednak podobnie jak w przypadku notyfikowanego przez KE na lata 2004–2007 planu
restrukturyzacji pomocy dla górnictwa wêgla kamiennego nale¿y pamiêtaæ, i¿ udzielanie
pomocy pañstwa na inwestycje pocz¹tkowe w górnictwie wêgla kamiennego uzale¿nione
bêdzie od sytuacji finansów pañstwa. Minister w³aœciwy ds. finansów publicznych podczas prac
nad projektem bud¿etu pañstwa ka¿dorazowo przeprowadzi analizê mo¿liwoœci udzielenia
pomocy na dofinansowanie inwestycji pocz¹tkowych. Ewentualne udzielenie pomocy pañstwa
na inwestycje pocz¹tkowe wymagaæ bêdzie notyfikacji Komisji Europejskiej.

2.2. Planowany zakres inwestycji pocz¹tkowych w polskim górnictwie
wêgla kamiennego

W zwi¹zku z wytycznymi zawartymi w dokumencie „Strategia dzia³alnoœci górnictwa wêgla
kamiennego w Polsce w latach 2007–2015” odnoœne kszta³towania strategii poszczególnych
spó³ek, zarz¹dy spó³ek wêglowych zosta³y zobligowane do opracowania swoich strategii
dzia³alnoœci na lata 2007–2015. W strategiach tych okreœlono zakres rzeczowy i finansowy dla
inwestycji pocz¹tkowych na lata 2007–2015.

Wynika z nich, i¿ przewiduje siê realizacjê 39 zadañ inwestycyjnych w 20 kopalniach
wêgla kamiennego o ³¹cznych nak³adach finansowych 6 464,0 mln z³. Na lata 2009–2010
planowana kwota ma wynieœæ 2 864,1 mln z³, z czego przewidywana dotacja z bud¿etu
pañstwa na dofinansowanie w tym okresie (zgodnie z rozporz¹dzeniem Rady (WE)
1407/2002 – 30% ³¹cznych nak³adów na lata 2009–2010) powinna siê kszta³towaæ na po-
ziomie 859,2 mln z³.

Kwota ta winna zapewniæ realizacjê przedsiêwziêæ odtworzeniowo-modernizacyjnych
w zakresie niezbêdnym do utrzymania ci¹g³oœci ruchu zak³adów górniczych (kopalñ). Inwes-
tycje odtworzeniowo-modernizacyjne dotyczyæ bêd¹ w szczególnoœci udostêpnienia z³ó¿
z nowych poziomów wydobywczych, rozbudowy poziomów ju¿ istniej¹cych oraz modernizacji
dróg transportowych i wentylacyjnych, co decyduje o bezpieczeñstwie pracy za³óg górniczych.
W ramach prowadzonych prac inwestycyjnych realizowane bêd¹ zadania w dwudziestu ko-
palniach wêgla kamiennego i dotyczyæ bêd¹:
� udostêpniania z³ó¿ z nowych poziomów wydobywczych oraz rozbudowy poziomów ju¿

istniej¹cych – 19 zadañ,
� modernizacji szybów (wydobywczych i wentylacyjnych) – 5 zadañ,
� modernizacji zak³adów przeróbki mechanicznej wêgla kamiennego – 7 zadañ,
� zakupu wysokowydajnych kompleksów œcianowych. – 7 zadañ,
� uruchomienia centralnej klimatyzacji – 1 zadanie.

Jak wynika z powy¿szego zestawienia, prawie 50% zadañ inwestycji pocz¹tkowych obejmu-
je projekty prowadz¹ce do rozszerzenia frontu eksploatacyjnego, a co za tym idzie zwiêkszenia
bazy zasobowej w kopalniach.
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2.3. Warunki uzyskania pomocy
na inwestycje pocz¹tkowe

W zwi¹zku z faktem, i¿ dofinansowanie kosztów inwestycji pocz¹tkowych z bud¿etu
pañstwa nie by³o dotychczas uregulowane w przepisach dotycz¹cych funkcjonowania górnic-
twa wêgla kamiennego, obecnie trwaj¹ prace nad Rozporz¹dzeniem w sprawie szczegó³owych
warunków i trybu przyznawania oraz wykorzystania dotacji bud¿etowej.

W przedmiotowym rozporz¹dzeniu zawarto przepisy dotycz¹ce dofinansowania z bud¿etu
pañstwa inwestycji pocz¹tkowych do wysokoœci 30% ogó³u kosztów inwestycji, o których
mowa w art. 18 ustawy z dnia 7 wrzeœnia 2007 r. „O funkcjonowaniu... (Dz.U. nr 192,
poz. 1379).

Rozporz¹dzenie to okreœla:
� szczegó³owe warunki i tryb przyznawania oraz wykorzystania dotacji bud¿etowej, przez-

naczonej na dofinansowanie do inwestycji pocz¹tkowych,
� tryb rozliczania przyznanej dotacji bud¿etowej,
� szczegó³owe warunki powoduj¹ce cofniêcie lub czasowe wstrzymanie wyp³aty przyznanej

dotacji bud¿etowej.
W projektowanym rozporz¹dzeniu w sprawie szczegó³owych warunków trybu przyz-

nawania i wykorzystania dotacji bud¿etowej wymieniono taksatywnie rodzaje kosztów kwa-
lifikuj¹cych siê do objêcia dofinansowaniem do inwestycji pocz¹tkowych. S¹ to koszty
zwi¹zane z:
1) szybami i g³ównymi upadowymi,
2) chodnikami przewozowymi i innymi obiektami infrastruktury,
3) instalacjami i urz¹dzeniami mechanicznymi w zakresie dotycz¹cym:

a) wydobycia i obudów,
b) wyrobisk,
c) transportu,

4) nowoczesnym zarz¹dzaniem w zakresie:
a) zdalnego monitoringu,
b) komunikacji,
c) zarz¹dzania danymi,

5) zak³adami wzbogacania wêgla i instalacjami powierzchniowymi.
W zwi¹zku z faktem, i¿ Rozporz¹dzenia Rady (WE) nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r.

w sprawie pomocy pañstwa dla przemys³u wêglowego wygasa z dniem 31.12.2010 r.
a uwzglêdniaj¹c fakt, i¿ aktualnie nie przewiduje siê przed³u¿enia obowi¹zuj¹cego roz-
porz¹dzenia wêglowego, w³adze Polski powinny wyst¹piæ z wnioskiem notyfikacyjnym
do KE o akceptacjê pomocy na inwestycje pocz¹tkowe dla przedsiêbiorstw wêglowych
w jak najszerszym zakresie na podstawie przedmiotowego Rozporz¹dzenia przed up³ywem
tej daty. Je¿eli zobowi¹zania dotycz¹ce pomocy zostan¹ podjête do koñca 2010 r, wyp³ata
przyznanej pomocy mo¿e odbywaæ siê po 2010 r. Ewentualne udzielenie pomocy po tej
dacie mog³oby nast¹piæ na podstawie art. 87 ust 3 li c Traktatu WE.
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2.4. Efekty inwestycji pocz¹tkowych

Szacuje siê, ¿e efekty uzyskiwane ze zrealizowania inwestycji pocz¹tkowych które przed-
stawiono w rozdziale 2.3 zostan¹ osi¹gniête do koñca roku 2015, a do najwa¿niejszych nale¿y
zaliczyæ:
� znaczne zmniejszenie udzia³u wydobycia podpoziomowego, co zdecydowanie wp³ynie na

ograniczenie mo¿liwoœci wystêpowania niebezpiecznych zdarzeñ w kopalniach wêgla ka-
miennego,

� skrócenie dróg transportowych na dole kopalñ, co umo¿liwi sprawniejsze przemieszczanie
siê ludzi i materia³ów, poprawiaj¹c tym samym efektywnoœæ produkcji,

� modernizacjê parku maszynowego, g³ównie obudów zmechanizowanych (zwiêkszona pod-
pornoœæ, nowoczesne systemy sterowania, skrócony czas ich przebudowy),

� modernizacjê zak³adów przeróbki mechanicznej wêgla prowadz¹c¹ do poprawy parametrów
jakoœciowych wêgla handlowego,

� zwiêkszenie bazy zasobowej poprzez:
� pozyskanie wêgla z nowych rejonów i poziomów eksploatacyjnych,
� objêcie eksploatacj¹ nowych obszarów górniczych nie posiadaj¹cych dotychczas nadañ

górniczych.
Realizacja powy¿ej omówionych zadañ w zakresie inwestycji pocz¹tkowych pozwoli

na:
� udostêpnienie dodatkowo 1 184,2 mln ton zasobów operatywnych,
� zwiêkszenie bazy zasobowej po 2015 r. z 2 178,8 mln ton do 3 363,0 mln ton (o 54,4%),
� wyd³u¿enie ¿ywotnoœci tych kopalñ – w odniesieniu do wielkoœci okreœlonych w strategiach

funkcjonalnych – od 1,8 do 60,0 lat,
� zapewnienie dostawy wêgla energetycznego do energetyki zawodowej,
� utrzymanie wiod¹cej roli Polski w Unii Europejskiej jako producenta wêgla koksowego,
� zagwarantowanie bezpieczeñstwa energetycznego kraju poprzez zwiêkszenie wydobycia

wêgla kamiennego do 98,0 mln ton w 2015r.

Podsumowanie

Na podstawie przeprowadzonego przez G³ówny Instytut Górnictwa projektu badawczego,
okreœlono scenariusze rozwoju technologicznego górnictwa wêglowego do 2020 roku
w Polsce. Celem tej analizy by³o wskazanie dzia³añ i technologii priorytetowych dla funk-
cjonowania rozwoju górnictwa. Analiza przeprowadzona przez GIG wykaza³a, i¿ aby gór-
nictwo wêgla kamiennego mog³o funkcjonowaæ musi zostaæ powiêkszona baza zasobów
operatywnych, która bez inwestycji w 2020 roku bêdzie wynosi³a oko³o 2/3 aktualnie po-
siadanych zasobów. Jednak zdaniem ekspertów, niemo¿liwym jest aby taka iloœæ wystarczy³a
do zapewnienia odpowiedniego dla energetyki poziomu wydobycia. Wobec prognoz za-
k³adaj¹cych prawie dwukrotny wzrost zapotrzebowania na energiê do 2020 roku, wa¿ne jest
aby ju¿ teraz okreœliæ, jak du¿a czêœæ energii ma pochodziæ z wêgla, a w zwi¹zku z tym, i¿
odbudowa kopalñ to inwestycja kosztowna i d³ugotrwa³a, decyzje powinny zapadaæ z du¿ym
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wyprzedzeniem. Obok udostêpniania nowych z³ó¿ wœród priorytetów dla górnictwa eksperci
wskazali tak¿e m.in.
� automatyzacjê wydobycia wêgla, szczególnie w niebezpiecznych obszarach,
� wdro¿enie efektywnych systemów informatycznych,
� unowoczeœnienie robót udostêpniaj¹cych nowe pok³ady – dr¹¿enia chodników, przygoto-

wywania œcian wydobywczych itp.
Maj¹c na uwadze rolê i znaczenie rodzimych zasobów wêgla kamiennego w zaspokajaniu

potrzeb energetycznych kraju polityka pañstwa wobec sektora górnictwa wêgla kamiennego,
uwzglêdniaæ musi wymienione priorytety w kontekœcie nie tylko bezpieczeñstwa energe-
tycznego kraju, ale i UE. Ograniczone zasoby noœników energetycznych Unii Europejskiej,
takich jak ropa naftowa czy gaz, powinny utwierdzaæ decydentów politycznych w przekonaniu,
i¿ w kreowaniu polityki w sektorze wytwarzania energii przede wszystkim nale¿y uwzglêdniaæ
rodzim¹ bazê noœników energetycznych. Tym bardziej, i¿ bior¹c pod uwagê œwiatow¹ sytuacjê
na rynkach ropy naftowej oraz gazu ziemnego, cena energii elektrycznej z wêgla w œredniej
perspektywie czasowej nadal bêdzie nale¿a³a do najni¿szych w porównaniu do cen energii
pochodz¹cej z innych noœników.
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Abstract

The paper outlines the current conditions on granting of staid aid to hard coal industry with respect to
aid for initial investment in accordance with State Council Regulation (EC) 1407/2002 of 23 July 2002.
The aid for initial investment granted for UK and Slovakia has been discussed in the article. Additionally,
considering the given category of aid, to be granted to the Polish hard coal industry, both the initial
investment scope and their expected results included in the Operating Strategy prepared by the coal
companies for 2007–2015 have been presented in the article.

KEY WORDS: energy security, initial investment, aid for hard coal industry


