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przegl¹d oraz zagro¿enia i perspektywy po 2010 r.

STRESZCZENIE. W artykule tym przedstawiono pomoc publiczn¹ jaka zosta³a udzielona polskiemu
sektorowi górnictwa wêgla kamiennego od momentu wejœcia do UE tj. z dniem 1.04.2004 r.
Analizy dokonano w oparciu o obecne uwarunkowania udzielania pomocy pañstwa dla sektora
górnictwa wêgla kamiennego tj. Rozporz¹dzenie Rady (WE) 1407/2002, z uwzglêdnieniem
wielkoœci i przeznaczenia udzielonej pomocy w poszczególnych latach, w odniesieniu do jed-
nostek produkcyjnych i nieprodukcyjnych. Ponadto ze wzglêdu na fakt, i¿ udzielanie pomocy
publicznej w sektorze górnictwa wêgla kamiennego w oparciu o wymienione „rozporz¹dzenie
wêglowe” up³ywa z dniem 31.12.2010 r. i po tej dacie, odbywaæ siê bêdzie prawdopodobnie
w oparciu o ogólne zasady pomocy publicznej stosowane w UE, omówiono mo¿liwe warianty
zastosowania kategorii pomocy objêtych „rozporz¹dzeniem wêglowym” w ogólnych wytycznych
dotycz¹cych pomocy publicznej w przepisach UE. W artykule omówiono równie¿ mo¿li-
we konsekwencje stosowania pomocy publicznej na zasadach ogólnych oraz ich wp³yw na
rynek UE.

S£OWA KLUCZOWE: pomoc publiczna w górnictwie, ogólne zasady udzielania pomocy w UE, pomoc
publiczna dla polskiego sektora górnictwa wêgla kamiennego
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1. Historyczne i obecne uwarunkowania pomocy publicznej

udzielanej dla górnictwa wêgla kamiennego

U podstaw przyjêcia zasad udzielania pomocy publicznej w sektorze wêglowym leg³o wiele
przyczyn. Pierwsza, to szczególne znaczenie sektora wêglowego dla gospodarki Wspólnoty,
w szczególnoœci znaczenie tego sektora dla przemys³u stalowego i energetycznego. Kolejny
powód to wp³yw okreœlonych trudnoœci gospodarczych Wspólnoty na stan sektora wêglowego.
Na uregulowania dotycz¹ce pomocy publicznej w tym sektorze wp³yw mia³y równie¿ wahania
cen œwiatowych, które wymusza³y ochronê tego sektora przez Wspólnotê, a tym samym
powodowa³y koniecznoœæ zezwolenia na udzielenie pomocy publicznej. Zmiany strukturalne
zachodz¹ce na miêdzynarodowym i wspólnotowym rynku energii ju¿ w latach szeœædziesi¹tych
XX wieku zaczê³y oddzia³ywaæ na przemys³ wêglowy w postaci braku mo¿liwoœci skutecznego
konkurowania tego przemys³u z importowanym wêglem, jak równie¿ rosn¹cym udzia³em ropy
naftowej i gazu ziemnego w zaspokajaniu potrzeb energetycznych Wspólnoty.

W celu umo¿liwienia zorganizowanego procesu restrukturyzacji i zamykania kopalñ,
Europejska Wspólnota Wêgla i Stali („EWWiS”), póŸniejsza Wspólnota Europejska („WE”),
pozwoli³a pañstwom cz³onkowskim na przyznawanie dotacji dla ich przemys³u wêglowego. Od
1965 r. Komisja Europejska zatwierdza³a, na ró¿nej podstawie prawnej, pomoc publiczn¹
dla przemys³u wêglowego, umo¿liwiaj¹c¹ przeprowadzenie procesów restrukturyzacji we
wszystkich obszarach ni¹ dotkniêtych.

Wci¹¿ jeszcze obowi¹zuj¹c¹ podstaw¹ prawn¹ dla tych procesów jest Rozporz¹dzenie Rady
(WE) 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r, w sprawie pomocy pañstwa dla przemys³u wêglowego
(zwane dalej: „rozporz¹dzenie wêglowe”). Zosta³o ono przyjête na podstawie art. 87 ust. 3 lit. e
Traktatu WE i ustanawia wyj¹tek od ogólnego zakazu udzielania pomocy pañstwa. Pozwala ono
na udzielenie pomocy na zamykanie (art. 4), pomocy operacyjnej (art. 5 ust. 3), pomocy
inwestycyjnej (art. 5 ust. 2) oraz pomocy na odziedziczone koszty nadzwyczajne zwi¹zane
z restrukturyzacj¹ sektora (art. 7). Na podstawie tego rozporz¹dzenia Komisja zezwoli³a na
pomoc pañstwa w pañstwach cz³onkowskich.

Przez wiele lat wymieniona wy¿ej Regulacja zapewnia³a i ci¹gle zapewnia efektywny,
wydajny oraz prawnie zabezpieczony system pañstwowej pomocy dla europejskiego przemys³u
wydobywczego Jednak¿e, stosownie do artyku³u 14 (3) wymienionej Regulacji, udzielanie
pomocy na warunkach „rozporz¹dzenia wêglowego” mo¿e odbywaæ siê jedynie do 31 grudnia
2010 roku. Dlatego te¿, w perspektywie zbli¿aj¹cej siê daty wygaœniêcia Regulacji, sta³o siê
nieodzownym podjêcie dyskusji na temat przysz³oœci przemys³u wydobywczego w Unii Euro-
pejskiej, szczególnie w kontekœcie szeroko rozumianego bezpieczeñstwa energetycznego UE.
Od tej daty, przy braku nowych zasad, specyficznych dla tego sektora, pomoc pañstwa dla
przemys³u wêglowego regulowana bêdzie ogólnymi zasadami dla pomocy pañstwa zawartymi
w Traktatach WE.

Przy czym nale¿y podkreœliæ, i¿ ogólne zasady pomocy publicznej stosowane w UE nie

stanowi¹ substytutu obecnego „rozporz¹dzenia wêglowego” i nie pozwol¹ na kontynuacjê

kategorii pomocy w takim zakresie, w jakim umo¿liwia to niniejsza Regulacja.
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2. Wp³yw pomocy publicznej udzielanej

na rynek wewnêtrzny na podstawie

Rozporz¹dzenia Rady WE 1407/2002

Pomoc pañstwa dla przemys³u wêglowego w UE wp³ywa na rynki wêgla poprzez subwen-
cjonowanie przedsiêbiorstw górniczych, które bez jej pomocy musia³yby zostaæ zamkniête lub
pozostaæ nierentownymi. Jednak¿e, jak pokazuje to ostatni raport Komisji z dnia 21 maja
2007 roku, opracowany zgodnie z artyku³em 11 „rozporz¹dzenia wêglowego”, wiêkszoœæ
subwencjonowanej produkcji wêgla jest zu¿ywana na krajowych rynkach pañstw cz³onkow-
skich. Poza Polsk¹ oraz, w mniejszym stopniu, Republik¹ Czesk¹, ¿aden kraj nie eksportuje
swojego wêgla, co wskazuje i¿ bezpoœrednia konkurencja miêdzy wêglem produkowanym
w ró¿nych pañstwach cz³onkowskich jest niewielka.

W UE w 2008 roku produkcja wêgla kamiennego wynios³a 142,8 mln ton, przy czym Polska
i Niemcy s¹ zdecydowanie najwiêkszymi producentami, bowiem ich ³¹czna produkcja stanowi
oko³o dwie trzecie obecnie produkowanego wêgla w UE. Jednak w zwi¹zku z zachodz¹cymi
procesami restrukturyzacji tego sektora, wielkoœæ produkcji ulega systematycznemu spadkowi.
W stosunku do roku 2007, wielkoœæ produkcji w UE obni¿y³a siê o 9,2 mln ton, a w porównaniu
do poziomu z roku 2006 o 21,1 mln ton.

Wêgiel we wszystkich jego postaciach jest w dalszym ci¹gu wykorzystywany przede
wszystkim do produkcji energii elektrycznej, ciep³a i stali. Choæ konkretna kombinacja paliw
jest ró¿na w ró¿nych krajach UE, to w znacznym stopniu nadal opiera siê o wêgiel.
W porównaniu do œredniej produkcji energii elektrycznej na bazie wêgla, która dla ca³ej EU
wynosi 29%, w krajach bêd¹cych producentami tego surowca jego udzia³ w produkcji energii
elektrycznej jest o wiele wy¿szy. Przyk³adowo w Polsce wynosi 95% w Niemczech 50%,
w Wielkiej Brytanii 38%.

Z dziesiêciu krajów cz³onkowskich produkuj¹cych wêgiel kamienny, w szeœciu udzielana jest
przynajmniej jedna z form pomocy przewidzianych w Rozporz¹dzeniu Rady WE 1407/2002. Do
roku 2010 pomocy dla swoich przemys³ów wêglowych udzielaj¹ g³ównie Niemcy i Hiszpania,
a w mniejszym stopniu te¿ Wêgry, Polska, Rumunia i S³owacja oraz S³owenia, która zapewnia
pomoc jedynie dla ju¿ zlikwidowanych kopalñ. Przy czym kraje takie jak: Niemcy, Hiszpania,
Rumunia, Wêgry stosuj¹ w mo¿liwie szerokim zakresie pomoc operacyjn¹, natomiast Polska
i S³owacja, które zakoñczy³y ju¿ proces restrukturyzacji, w wiêkszoœci udzielaj¹ pomocy na tzw.
odziedziczone zobowi¹zania (art. 7 Rozporz¹dzenia Rady WE 1407/2002).

Bior¹c pod uwagê wszystkie rodzaje udzielanej pomocy wêgiel dotowany stanowi 68%
ca³kowitej produkcji wêgla kamiennego w UE, natomiast kiedy uwzglêdnimy jedynie pomoc
operacyjn¹, wêgiel subwencjonowany stanowi 19% ogólnej produkcji wêgla kamiennego
w UE. Niektóre kraje maj¹ bardzo wysokie koszty produkcji w porównaniu do aktualnych
i przewidywanych cen na rynku œwiatowym (wed³ug ró¿nych scenariuszy) i mo¿na st¹d
wnioskowaæ, i¿ produkcja wêgla kamiennego w tych krajach bêdzie mog³a przetrwaæ jedynie
przy kontynuacji pomocy pañstwa po roku 2010.
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3. Pomoc publiczna w polskim sektorze górnictwa wêgla

kamiennego

Proces restrukturyzacji bran¿y górniczej, który rozpocz¹³ siê w Polsce w 1989 r., mia³ na
celu dostosowanie podmiotów gospodarczych do efektywnego ekonomicznie funkcjonowania
w warunkach gospodarki wolnorynkowej i utrzymania konkurencyjnoœci oraz zaspokojenie
krajowego zapotrzebowania na wêgiel kamienny i ekonomicznie uzasadnionego eksportu, przy
zachowaniu wymogów ochrony œrodowiska i bezpieczeñstwa pracy.

Realizacja zadañ restrukturyzacyjnych w sektorze górnictwa wêgla kamiennego w Polsce, od-
bywa³a siê przy znacznej pomocy pañstwa, przynosz¹c okreœlone pozytywne efekty w wiêkszoœci
objêtych ni¹ obszarów. Najistotniejsze z nich uzyskano w latach 1998–2002 i 2003–2006.
Podobnie jak w innych krajach UE, bêd¹cych producentami wêgla kamiennego, udzielanie
pomocy dla tego sektora odbywa³o i odbywa siê w oparciu o zasady wynikaj¹ce z Roz-
porz¹dzenia Rady (WE) nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002r. w sprawie pomocy pañstwa dla
przemys³u wêglowego oraz Decyzji Komisji z dnia 17 paŸdziernika 2002 r. ustanawiaj¹cej
wspólne ramy przekazywania informacji potrzebnych do stosowania Rozporz¹dzenia Rady
(WE) 1407/2002 w sprawie pomocy pañstwa dla przemys³u wêglowego.

Nale¿y podkreœliæ, i¿ szereg celów za³o¿onych w programach restrukturyzacyjnych bran¿y
górniczej w Polsce zosta³o w znacznym stopniu osi¹gniêtych; w okresie 1998–2002 – w za-
kresie redukcji nadmiernych zdolnoœci produkcyjnych oraz zatrudnienia, a po 2003 – w za-
kresie restrukturyzacji finansowej w szczególnoœci w zakresie odd³u¿enia sektora. Uzyskana
pomoc publiczna w wymierny sposób wp³ynê³a na poprawê sytuacji ekonomiczno-finansowej
sektora, który z w³asnych œrodków nie by³by w stanie realizowaæ swoich zobowi¹zañ.
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TABELA 1. Wykorzystanie dotowanego wêgla kamiennego w UE jako odsetek wêgla przeznaczonego
do celów produkcji energii elektrycznej, cieplnej i do produkcji stali

TABLE 1. Percentage of subsidized coal in the EU as a part of coal used for electricity
and heat generation, and steel production

Kraj Produkcja energii elektrycznej [%] Produkcja stali i zastosowanie w innch przemys³ach [%]

Niemcy 9,0 22

Wêgry 3,6 –

Rumunia 7,0 –

S³owacja 13,65 –

Hiszpania 13,6 –

Polska 42,5 >90

�ród³o: Referat konsultacyjny dotycz¹cy okresu po wygaœniêciu Rozporz¹dzenia Rady (WE) nr 1407/2002



Poni¿ej przedstawiono pomoc publiczn¹ jaka zosta³a udzielona dla sektora górnictwa wêgla
kamiennego w Polsce, pocz¹wszy od dnia 1 maja 2004 tj. od dnia akcesji Polski do Unii
Europejskiej, kiedy to na Polskê zosta³ na³o¿ony obowi¹zek przyjêcia ca³oœci prawodawstwa
wspólnotowego, w tym stosowania w polskim górnictwie zasad wynikaj¹cych z Rozporz¹-
dzenia Rady (WE) nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 roku.

W okresie 2004–2008, Komisja wyda³a trzy decyzje uprawniaj¹ce Stronê Polska do udzie-
lenia pomocy. Pierwsz¹ na lata 2004–2006 N 571/2004 (z dnia 22 czerwca 2005 r.), drug¹ na rok
2007 N 84/2007 (z dnia 27 kwietnia 2007 r.) oraz trzeci¹ obecnie obowi¹zuj¹c¹ N 575/2007
(z dnia 2 kwietnia 2008).

3.1. Pomoc publiczna w latach 2004–2006

Pierwsz¹ decyzj¹ Komisji Europejskiej okreœlaj¹c¹ zasady oraz wielkoœæ pomocy pañstwa
dla polskiego sektora górnictwa wêgla kamiennego wydan¹ na podstawie przedstawionego
Komisji Europejskiej „Planu dostêpu do zasobów wêgla kamiennego w latach 2004–2006 oraz
planu zamkniêcia kopalñ w latach 2004–2007”, by³a Decyzja N 571/2004 z dnia 22 czerwca
2005 r. w sprawie pomocy pañstwa dla polskiego sektora wêglowego w latach 2004–2006.

W swej decyzji Komisja Europejska uzna³a plan restrukturyzacji polskiego sektora gór-
nictwa wêgla kamiennego za zgodny ze wspólnym rynkiem oraz zatwierdzi³a wielkoœæ pomocy
pañstwa dla polskiego przemys³u wêgla kamiennego w roku 2004, 2005 i 2006. Pomoc dla
polskiego sektora wêglowego udzielona zosta³a: Kompanii Wêglowej S.A., Katowickiej Grupie
Kapita³owej S.A., Jastrzêbskiej Spó³ce Wêglowej S.A., KWK „Budryk” S.A., LW „Bogdanka”
S.A, Spó³ce Restrukturyzacji Kopalñ S.A. oraz Bytomskiej Spó³ce Restrukturyzacji Kopalñ Sp.
z o.o. Przy czym, w przypadku pomocy udzielonej SRK S.A. oraz BSRK Sp z.o.o., KE
zasugerowa³a, i¿ œrodki publiczne kierowane do wymienionej Spó³ek nie stanowi¹ pomocy
publicznej i powinny byæ raczej traktowane jako „wsparcie”, w czêœci, w której s¹ przeznaczone
na dzia³ania nie stanowi¹ce dzia³alnoœci gospodarczej a jedynie zwi¹zane z wype³nianiem misji
pañstwa.

Poni¿ej przedstawiono pomoc publiczn¹ udzielan¹ przedsiêbiorstwom górnictwa wêgla
kamiennego w wymienionych latach w podziale na jednostki produkcyjne i nieprodukcyjne. Dla
celów niniejszego artyku³u do grupy jednostek produkcyjnych zaliczono: Kompaniê Wêglow¹
S.A., Katowick¹ Grupê Kapita³owej S.A., wraz z KWK „Katowice-Kleofas”, Jastrzêbsk¹
Spó³kê Wêglow¹ S.A., KWK „Budryk” S.A., LW „Bogdanka” S.A, natomiast do grupy
jednostek nieprodukcyjnych zaliczono: SRK S.A., BSRK Sp. z o.o., KWK Siemianowice –
ZG „Rozalia” w upad³oœci, KWK „Niwka-Modrzejów” Sp. z o.o. w upad³oœci.

Planowana wielkoœæ pomocy pañstwa dla polskiego sektora wêglowego w latach 2004–
–2006, zaakceptowana na podstawie wymienionej Decyzji, wynosi³a 6 071 194,42 tys. z³, przy
czym faktycznie wynios³a 3 986 019,30 tys. z³. Podstawow¹ przyczyn¹ nie udzielenia pomocy
w zak³adanej wysokoœci by³y ograniczone mo¿liwoœci bud¿etowe pañstwa i wynikaj¹ce z nich
zaniechanie udzielania pomocy na inwestycje pocz¹tkowe.

Nale¿y zauwa¿yæ, i¿ wiêkszoœæ wyp³aconych œrodków na cele zwi¹zane z restrukturyzacj¹
sektora, stanowi¹cych pomoc publiczn¹, by³a przekazywana w formie dotacji bud¿etowej.
W latach 2004–2006 forma ta stanowi³a 61,4% udzielonej pomocy. Dotacja bud¿etowa,
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TABELA 2. Pomoc publiczna udzielona jednostkom produkcyjnym produkcyjnym w latach 2004–2006
w oparciu w latach 2004–2006 w oparciu o Decyzje N 571/2004 z dnia dnia 22 czerwca 2005 r.

[tys. z³]

TABLE 2. State aid granted to production units in 2004–2006 on the base of Decision N 571/2004
on 22nd June of 2005

Lp. Wyszczególnienie

Pomoc 2004-2006

planowana udzielona
ró¿nica

(plan – wykonanie)

0 1 2 3 4

1
Pomoc na pokrycie inwetycji poc¿atkowych
art. 5 ust 2 rozp 1407/2002

171 809,60 0,00 171 809,60

2 Pomoc dla jednostek produkcyjnych 4 098 881,29 2 393 620,30 1 705 260,99

2.1 Likwidacja kopalñ i dzia³ania polikwidacyjne 43,00 0,00 43,00

2.2

w tym

Restrukturyzacja zatrudnienia 1 536 296,23 1 058 183,16 478 113,07

2.3 Naprawa szkód górniczych 104 081,00 79 333,68 24 747,32

2.4 Umorzenia, odroczenia 728 508,78 394 208,94 334 299,84

2.5 Dokapitalizowanie 900 000,00 483 987,62 416 012,38

2.6 Pozosta³e 829 952,28 377 906,90 452 045,38

RAZEM 4 270 690,89 2 393 620,30 1 877 070,59

�ród³o: opracowanie w³asne

Rys. 1. Pomoc publiczna udzielona jednostkom produkcyjnym w latach 2004–2006 na podstawie
Decyzji N 571/2004 z dnia dnia 22 czerwca 2005 r.

�ród³o: opracowanie w³asne

Fig. 1. State aid granted to production units in 2004–2006 on the base of Decision N 571/2004
on 22 nd June of 2005
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TABELA 3. Pomoc publiczna udzielona jednostkom nieprodukcyjnym w latach 2004–2006
na podstawie Decyzji N 571/2004 z dnia 22 czerwca 2005 r.

TABLE 3. State aid granted to the non-production units in 2004–2006 on the base of Decision N
571/2004 on 22 nd June of 2005

Lp. Wyszczególnienie

Pomoc w 2004–2006.

planowana udzielona
ró¿nica

(plan – wykonanie)

0 1 2 3 4

1. Pomoc dla jednostek nieprodukcyjnych 1 800 503,93 1 592 399,01 208 104,92

1.2

w tym

Likwidacja kopalñ i dzia³ania
polikwidacyjne

745 761,70 709 019,78 189 834,48

1.3 Naprawa szkód górniczych 243 854,90 105 797,11 138 057,79

1.4 Restrukturyzacja zatrudnienia 290 909,00 239 132,31 51 776,69

1.5

Ekwiwalenty pieniê¿ne za deputaty
wêglowe dla emerytów i rencistów z kopalñ
ca³kowicie likwidowanych, wyp³acane
przez ZUS wraz z kosztem ich obs³ugi

240 000,00 259 039,20 –19 039,20

1.6 Umorzenia, odroczenia 143 477,40 158 269,12 –14 791,72

1.7 Pozosta³e 136 500,93 121 141,49 15 359,44

RAZEM 1 800 503,93 1 592 399,01 208 104,92

�ród³o: opracowanie w³asne

Rys. 2. Pomoc publiczna udzielona jednostkom nieprodukcyjnym a latach 2004–2006
na podstawie Decyzji N 571/2004 z dnia 22 czerwca 2005 r.

�ród³o: opracowanie w³asne

Fig. 2. State aid granted to the non-production units in 2004–2006 on base of Decision N 571/2004
on 22 nd June of 2005



przekazywana by³a w ramach pomocy na pokrycie kosztów powstaj¹cych lub powsta³ych
w wyniku racjonalizacji i restrukturyzacji przemys³u wêgla kamiennego (art. 7 „rozporz¹dzenia
wêglowego”), które nie s¹ zwi¹zane z bie¿¹c¹ produkcj¹. Nale¿a³y do nich koszty poniesione
i zaplanowane przez przedsiêbiorstwa, które prowadzi³y lub prowadz¹ proces restrukturyzacji,
zwi¹zane z:
� likwidacj¹ kopalñ oraz dzia³aniami polikwidacyjnymi,
� restrukturyzacj¹ zatrudnienia i roszczeniami pracowniczymi,
� napraw¹ szkód górniczych.

Odnosz¹c siê do pomocy udzielonej w podziale na jednostki produkcyjne i nieprodukcyjne
nale¿y zauwa¿yæ, i¿ pomoc udzielona jednostkom produkcyjnym stanowi³a 61% ca³kowitej
kwoty udzielonej pomocy, natomiast dla przedsiêbiorstw nieprodukcyjnych – 39%. Pomoc
w przypadku jednostek produkcyjnych udzielana by³a w formie dotacji bud¿etowej na pokrycie
kosztów restrukturyzacji zatrudnienia (45%), oraz naprawê szkód górniczych (2%). Ponadto,
w 2005 roku wyp³acono udzielon¹ 27 kwietnia 2004 roku, pomoc w formie dokapitalizowania
dla Kompani Wêglowej S.A. Pomoc ta stanowi³a 20% ogólnej kwoty udzielonej pomocy
jednostkom produkcyjnym. Do pozosta³ych form pomocy w okresie 2004–2006 dla wymie-
nionej grupy jednostek nale¿a³y: umorzenia zobowi¹zañ publicznoprawnych, odroczenia zobo-
wi¹zañ publicznoprawnych oraz zaniechanie poboru wp³at z zysku od niektórych jedno-
osobowych spó³ek Skarbu Pañstwa.

W przypadku jednostek nieprodukcyjnych, najwiêksz¹ czeœæ œrodków w ramach tej grupy
jednostek przeznaczono na zadania dotycz¹ce likwidacji kopalñ (44%), restrukturyzacjê za-
trudnienia (15%) i naprawê szkód górniczych (7%).

3.2. Pomoc publiczna w 2007 r.

Maj¹c na celu koniecznoœæ kontynuacji przez przedsiêbiorstwa górnicze niektórych dzia³añ
zwi¹zanych z decyzjami podjêtymi w latach poprzednich oraz w zwi¹zku z trwaj¹cymi
w 2007 roku pracami nad Strategi¹ dla sektora górnictwa wêgla kamiennego, Strona Polska
wyst¹pi³a do Komisji Europejskiej o zaakceptowanie przed³u¿enia realizacji dotychcza-
sowego Programu, na tych samych zasadach i dla tych samych podmiotów do dnia 31 grudnia
2007 r.

Decyzj¹ z dnia 27 kwietnia 2007 r. N 84/2007, KE wyrazi³a zgodê na udzielenie pomocy
publicznej w wysokoœci 623 294,4 tys. z³ (ca³oœæ w ramach artyku³u 7 „rozporz¹dzenia
wêglowego” tj. pomoc na pokrycie kosztów nadzwyczajnych). Jednak z powodu ograniczonych
mo¿liwoœci bud¿etu, wielkoœæ faktycznie udzielonej pomocy wynios³a 400 217,2 tys. z³.
Poni¿ej przedstawiono zestawienie planowanej i udzielonej pomocy w 2007 roku, w podziale
jak wy¿ej.

W 2007 roku udzielona pomoc publiczna jednostkom nieprodukcyjnym stanowi³a a¿ 90%
ogólnej kwoty pomocy tj. 362 608,20 tys. z³. Jak wy¿ej wspomniano, pomoc w 2007 roku
udzielana by³a g³ównie w formie dotacji bud¿etowej na likwidacjê kopalñ i dzia³ania polikwi-
dacyjne, restrukturyzacjê zatrudnienia i roszczenia pracownicze oraz usuwanie szkód gór-
niczych. Pomoc ta stanowi³a odpowiednio 59%, 10% i 7% ogólnej kwoty wyp³aconych œrodków
jednostkom nieprodukcyjnym.
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Rys. 3. Pomoc publiczna udzielona jednostkom produkcyjnym w 2007 roku
na podstawie Decyzji N 84/07 z dnia 27 kwietnia 2007 r.

�ród³o: opracowanie w³asne

Fig. 3. State aid granted to production units in 2007 on the base of Decision N 84/2007
on 27 th April of 2007

TABELA 4. Pomoc publiczna udzielona jednostkom produkcyjnym w 2007 roku
na podstawie Decyzji N 84/07 z dnia 27 kwietnia 2007 r. [tys. z³]

TABLE 4. State aid granted to production units in 2007 on the base of Decision N 84/2007
on 27 th April of 2007

Lp. Wyszczególnienie

Pomoc w 2007 r.

planowana udzielona
ró¿nica

(plan – wykonanie)

0 1 3 4 5

1.
Pomoc na pokrycie inwestycji poczatkowych
art. 5 ust.2 rozp.1407/2002

0,00 0,00 0,0

2. Pomoc dla jednostek produkcyjnych 152 325,50 37 609,00 114 716,5

2.1

w tym

Likwidacja kopalñ i dzia³ania
polikwidacyjne

2 100,00 0,00 2 100,0

2.2 Restrukturyzacja zatrudnienia 17 570,10 15 348,10 2 222,0

2.3 Naprawa szkód górniczych 18 100,00 22 258,90 –4 158,9

2.4 Roz³o¿enie zobowi¹zañ na raty 4 583,70 0,00 4 583,7

2.5 Umorzenia, odroczenia 94 357,70 2,00 94 355,7

2.6 Pozosta³e 15 614,00 0,00 15 614,0

RAZEM 152 325,50 37 609,00 114 716,5

�ród³o: opracowanie w³asne
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TABELA 5. Pomoc publiczna udzielona jednostkom nieprodukcyjnym w 2007 roku
na podstawie Decyzji N 84/07 z dnia 27 kwietnia 2007 r. [tys. z³]

TABLE 5. State aid granted to non-production units in 2007 on the base of Decision N 84/2007
on 27 th April of 2007

Lp. Wyszczególnienie

Pomoc w 2007 r.

planowana udzielona
ró¿nica

(plan – wykonanie)

0 1 2 3 4

1. Pomoc dla jednostek nieprodukcyjnych 470 968,90 362 608,20 108 360,70

1.1

w tym

Likwidacja kopalñ i dzia³ania
polikwidacyjne

265 866,70 213 480,40 11 000,80

1.2 Naprawianie szkód górniczych 31 900,00 25 365,60 6 534,40

1.3 Restrukturyzacja zatrudnienia 41 592,00 37 125,60 4 466,40

1.4

Ekwiwalenty pieniê¿ne za deputaty wêglowe
dla emerytów i rencistów z kopalñ
ca³kowicie likwidowanych, wyp³acane przez
ZUS wraz z kosztem ich obs³ugi

90 000,00 86 014,30 3 985,70

1.5 Umorzenia, odroczenia 41 000,00 6,40 40 993,60

1.6 Dokapitalizowanie 0,00 0,00 0,00

1.7 Pozosta³e 610,20 615,90 –5,70

RAZEM 470 968,90 362 608,20 108 360,70

�ród³o:opracowanie w³asne

Rys. 4. Pomoc publiczna udzielona jednostkom nieprodukcyjnym w 2007 roku
na podstawie Decyzji N 84/07 z dnia 27 kwietnia 2007 r.

�ród³o:opracowanie w³asne

Fig. 4. State aid granted to non-production units in 2007 on the base of Decision N 84/2007 on 27 th April of 2007



Ogó³em w latach 2004–2007 za³o¿ono udzielenie pomocy publicznej na poziomie
6 234 706,05 tys. z³. Wielkoœæ faktycznie udzielonej pomocy i wsparcia dla jednostek
produkcyjnych i nieprodukcyjnych w tych latach wynios³a 4 379 817,3 tys. z³., co stanowi³o
70,2% zaplanowanych œrodków na cele zwi¹zane z restrukturyzacj¹ górnictwa wêgla ka-
miennego.

3.3. Pomoc publiczna w latach 2008–2010

Ze wzglêdu na koniecznoœæ kontynuacji zadañ, wynikaj¹cych zarówno z aktualnych po-
trzeb, jak i wczeœniejszych uregulowañ prawnych z zakresu restrukturyzacji bran¿y górnictwa
wêgla kamiennego, Rada Ministrów przyjê³a kolejne dwa dokumenty umo¿liwiaj¹ce udzielanie
pomocy pañstwa, 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 (przyjêt¹

przez Radê Ministrów dn. 31.07.200 r.).
Powy¿sze uregulowania stanowi³y podstawê wyst¹pienia Strony Polskiej do Komisji

Europejskiej o akceptacjê planowanej pomocy na lata 2008–2010. Decyzj¹ KE z dnia
2 kwietnia 2008 roku, nr N 575/2007, Polska otrzyma³a akceptacje planowanej pomocy.
Planowana wielkoœæ pomocy na lata 2008–2010 dla polskiego górnictwa wêgla kamien-
nego wynosi: 1 305 598,54 tys. z³. Zgodnie z t¹ Decyzj¹, pomoc publiczna udzielana jest
w formie:
� dotacji,
� zwolnieñ z obowi¹zkowych op³at i kar,
� roz³o¿eñ na raty sp³aty zobowi¹zañ publicznoprawnych.

3.3.1. Pomoc publiczna udzielona w 2008 r.

Podobnie jak w latach ubieg³ych, sektor górnictwa wêgla kamiennego w Polsce nie uzyski-
wa³ pomocy publicznej na ograniczenie dzia³alnoœci (art. 4), pokrycie bie¿¹cych strat pro-
dukcyjnych (art. 5 ust 3) oraz pomocy na pokrycie inwestycji pocz¹tkowych (art. 5 ust. 2)
Rozporz¹dzenia Rady (WE). Pomoc udzielana by³a na pokrycie kosztów nadzwyczajnych
w ramach art. 7, tj. na pokrycie kosztów restrukturyzacji przemys³u wêglowego. Udzielon¹
pomoc w 2008 roku, przedstawiono analogicznie do poprzednich rozdzia³ów tj. w rozbiciu na
jednostki produkcyjne i nieprodukcyjne.

W 2008 r. wielkoœæ udzielonej pomocy publicznej dla górnictwa wêgla kamiennego ukszta³-
towa³a siê na poziomie 100,97% pomocy planowanej na ten rok i wynios³a 589 085,42 tys. z³.

G³ównym powodem przekroczenia planowanej pomocy by³a zmiana wielkoœci stopy refe-
rencyjnej w 2008 r. w stosunku do 2007 r., w odniesieniu do wyliczenia pomocy z tytu³u
odroczeñ zobowi¹zañ wobec Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych. Otó¿, w trakcie przygoto-
wywania dokumentów planistycznych, czyli w 2007 roku, do wyliczeñ by³a wykorzystana stopa
referencyjna dla roku 2007 (5,94%), zaœ dla celów sprawozdawczych – stopa referencyjna
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Rys. 5. Pomoc publiczna udzielona jednostkom produkcyjnym w 2008 roku
na podstawie Decyzji N 575/2007 z dnia 2 kwietnia 2008 r.

�ród³o:opracowanie w³asne

Fig. 5. State aid granted to production units in 2008 on the base of Decision N 575/2007 on 2 nd April of 2008

TABELA 6. Pomoc publiczna udzielona jednostkom produkcyjnym w 2008 roku
na podstawie Decyzji N 575/2007 z dnia 2 kwietnia 2008 r. [tys. z³]

TABLE 6. State aid granted to production units in 2008 on the base of Decision N 575/2007
on 2 nd April of 2008

Lp. Wyszczególnienie

Pomoc w 2008r.

Planowana Udzielona
Ró¿nica
(plan –

wykonanie)

0 1 3 4 5

1.
Pomoc na pokrycie inwestycji poczatkowych
art. 5 ust.2 rozp.1407/2002

0,00 0,00 0,0

2. Pomoc dla jednostek produkcyjnych 233 273,82 240 450,97 –7 177,1

2.1

w tym

Zadania dotyczace likwidacji koplañ oraz
dzia³añ dzia³añ wykonywanych po zakoñczeniu
ca³kowitej likwiadcji kopalñ realizowanych
w przedsiebiorstwach górniczych

19 032,00 16 776,45 2 255,6

2.2 Naprawa szkód górniczych 13 200,00 6 483,32 6 716,7

2.3 Umorzenia, odroczenia 201 041,82 217 191,20 –16 149,4

2.4 Pozosta³e 0,00 0,00 0,0

RAZEM 233 273,82 240 450,97 –7 177,1

�ród³o: opracowanie w³asne
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TABELA 7. Pomoc publiczna udzielona jednostkom nieprodukcyjnym w 2008 roku
na podstawie Decyzji N 575/2007 z dnia 2 kwietnia 2008 r. [tys. z³]

TABLE 7. State aid granted to non-production units in 2008 on the base of Decision N 575/2007
on 2 nd April of 2008

Lp. Wyszczególnienie

Pomoc w 2008 r.

planowana udzielona
ró¿nica

(plan – wykonanie)

0 1 2 3 4

1. Pomoc dla jednostek nieprodukcyjnych 350 163,22 348 634,45 1 528,77

1.1

w tym

Zadania dotyczace likwidacji koplañ oraz
dzia³añ dzia³añ wykonywanych po zakoñczeniu
ca³kowitej likwiadcji kopalñ realizowanych
w przedsiebiorstwach górniczych

180 000,00 186 710,45 4 609,98

1.2 Naprawa szkód górniczych 16 800,00 15 746,15 1 053,85

1.3 Restrukturyzacja zatrudnienia 40 968,00 37 411,87 3 556,13

1.4

Ekwiwalenty pieniê¿ne za deputaty wêglowe
dla emerytów i rencistów z kopalñ ca³kowicie
likwidowanych, wyp³acane przez ZUS
wraz z kosztem ich obs³ugi

90 000,00 97 256,39 –7 256,39

1.5 Umorzenia, odroczenia 8 319,22 7 572,97 746,25

1.6
Zaleg³e koszty w zakresie wyp³aty œwiadczeñ,
o których mowa w art. 17 ustawy,
wyp³acane do dnia 31 grudnia 2008 r.

2 000,00 667,69 1 332,31

1.7 Pozosta³e 12 076,00 3 268,93 8 807,07

RAZEM 350 163,22 348 634,45 1 528,77

�ród³o: opracowanie w³asne

Rys. 6. Pomoc publiczna udzielona jednostkom nieprodukcyjnym w 2008 roku
na podstawie Decyzji N 575/2007 z dnia 2 kwietnia 2008 r.

�ród³o:opracowanie w³asne

Fig. 6. State aid granted to non-production units in 2008 on the base of Decision N 575/2007 on 2 nd April of 2008



obowi¹zuj¹ca w roku 2008 (6,42%), co zawy¿y³o kwotê udzielonej pomocy w 2008 roku
o ponad 15,4 mln z³.

Pomoc publiczna udzielona w 2008 r. w podziale na jednostki produkcyjnie i niepro-
dukcyjne, stanowi³a odpowiednio 40% i 60% ogólnej wartoœci wyp³aconej pomocy. W przy-
padku jednostek produkcyjnych, najwiêksz¹ czêœæ udzielonej pomocy stanowi³a pomoc z tytu³u
odroczeñ, bo a¿ 90% ogólnej kwoty pomocy w tej grupie jednostek, natomiast w przypadku
jednostek nieprodukcyjnych – zadania dotycz¹ce likwidacji kopalñ – 59%. Pomoc publiczna
wyp³acona z tytu³u roszczeñ pracowniczych w obu grupach wynios³a odpowiednio 7% i 11%
ogólnej kwoty pomocy.

3.4. Pomoc publiczna udzielona sektorowi górnictwa wêgla kamiennego
w latach 2004–2008

W latach 2004–2008 dla sektora górnictwa wêgla kamiennego zaplanowano œrodki
w wysokoœci 7 277 926,26 tys. z³. Kwota udzielonej pomocy publicznej w tym okresie by³a
o 2 302 604,33 tys. z³ ni¿sza w stosunku do kwoty pomocy planowanej, bowiem wynios³a
4 975 321,93 tys. z³. W zwi¹zku z tym, wielkoœæ udzielonej pomocy ukszta³towa³a siê na poziomie
68,3% pomocy planowanej na lata 2004–2008. Znacz¹c¹ przyczyn¹ niewykorzystania przyznanej
kwoty, by³o m.in. zaniechanie udzielenia pomocy publicznej na inwestycje pocz¹tkowe, co wy-
nika³o z ograniczonych mo¿liwoœci bud¿etowych.

Poni¿ej przedstawiono syntetyczne zestawienie planowanej i udzielonej pomocy w podziale
na jednostki produkcyjne i nieprodukcyjne, w latach stosowania zasad udzielania pomocy
publicznej wynikaj¹cych z obowi¹zywania Rozporz¹dzenia Rady WE 1407/2002, z dnia
23 lipca 2002 r.

Nale¿y zauwa¿yæ, i¿ w ca³ym analizowanym okresie tj. 2004–2008, pomoc wyp³acona
jednostkom produkcyjnym by³a 368 038,61 tys. z³, tj. o 17% wy¿sza w stosunku do jednostek
nieprodukcyjnych. Je¿eli chodzi o strukturê udzielonej pomocy publicznej, to w przypadku
jednostek produkcyjnych najwiêksz¹ kwotê œrodków publicznych przekazano na cele zwi¹zane
z restrukturyzacj¹ zatrudnienia (41%), natomiast w przypadku drugiej grupy, by³a to likwidacja
kopalñ i dzia³ania polikwidacyjne (49%).

W strukturze wydatków na pomoc dla jednostek nieprodukcyjnych, znaczny udzia³ stanowi¹
œrodki wyp³acane przez ZUS z tytu³u ekwiwalentów pieniê¿nych za deputaty wêglowe dla
emerytów i rencistów z kopalñ ca³kowicie zlikwidowanych – 19%. Beneficjentami tej pomocy
(oko³o 89 000 osób) s¹ to byli pracownicy kopalñ zlikwidowanych.

Pomoc wyp³acona na usuwanie szkód górniczych w przypadku obydwu grup jednostek
ukszta³towa³a siê na podobnym poziomie i stanowi³a odpowiednio 4% i 6% ogólnej kwoty
pomocy.
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Rys. 7. Pomoc publiczna udzielona jednostkom produkcyjnym w sektorze górnictwa wêgla kamiennego
w latach 2004–2008

�ród³o: opracowanie w³asne

Fig. 7. State aid granted to production units in hard coal industry in 2004–2008

TABELA 8. Pomoc publiczna udzielona jednostkom produkcyjnym w sektorze górnictwa wêgla
kamiennego w latach 2004–2008 [tys. z³]

TABLE 8. State aid granted to production units in hard coal industry in 2004–2008

Lp. Wyszczególnienie

Pomoc ogó³em 2004–2008

planowana udzielona
ró¿nica

(plan – wykonanie)

0 1 2 3 4

1.
Pomoc na pokrycie inwestycji poczatkowych
art. 5 ust. 2 rozp. 1407/2002

171 809,60 0,00 171 809,60

2. Pomoc dla jednostek produkcyjnych 4 484 480,61 2 671 680,27 1 812 800,3

2.1

w tym

Likwidacja kopalñ i dzia³ania polikwidacyjne 2 143,00 0,00 2 143,0

2.2 Restrukturyzacja zatrudnienia 1 572 898,33 1 090 307,71 482 590,6

2.3 Naprawa szkód górniczych 135 381,00 108 075,90 27 305,1

2.4
Umorzenia, odroczenia, ro³zo¿enie
zobowi¹zañ na raty

1 023 908,30 611 402,14 412 506,2

2.5 Dokapitalizowanie 900 000,00 483 987,62 416 012,4

2.6 Pozosta³e* 850 149,98 377 906,90 472 243,1

RAZEM 4 656 290,21 2 671 680,27 1 984 609,9

* Pozosta³e obejmuj¹: Sp³atê po¿yczek z FGŒP i FP, umorzenie po¿yczek z FGŒP, dotacje z NFOŒ, umorzenia
niezwróconej dotacji, sprzeda¿ udzia³ów, zwolnienie z obowi¹zkowych skladek na PFRON, konwersja wierzytelnoœci
na udzia³y i ich sprzeda¿ .

�ród³o:opracowanie w³asne
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Rys. 8. Pomoc publiczna udzielona jednostkom nieprodukcyjnym w sektorze górnictwa wêgla kamiennego
w latach 2004–2008

�ród³o:opracowanie w³asne

Fig. 8. State aid granted to the non production units in hard coal industry in 2004–2008

TABELA 9. Pomoc publiczna udzielona jednostkom nieprodukcyjnym w sektorze górnictwa wêgla
kamiennego w latach 2004–2008 [tys. z³]

TABLE 9. State aid granted to the non-production units in hard coal industry in 2004–2008

Lp. Wyszczególnienie

Pomoc ogó³em 2004–2008

planowana udzielona
ró¿nica

(plan – wykonanie)

0 1 2 3 4

1 Pomoc dla jednostek nieprodukcyjnych 2 621 636,05 2 303 641,66 317 994,4

1.2 Likwidacja kopalñ i dzia³ania polikwidacyjne 1 191 628,40 1 109 210,63 82 417,8

1.3

w tym

Restrukturyzacja zatrudnienia 373 469,00 313 669,78 59 799,2

1.4

Ekwiwalenty pieniê¿ne za deputaty wêglowe
dla emerytów i rencistów z kopalñ ca³kowicie
likwidowanych, wyp³acane przez ZUS
wraz z kosztem ich obs³ugi

420 000,00 442 309,89 –22 309,9

1.5 Naprawa szkód górniczych 292 554,90 146 908,86 145 646,0

1.6
Umorzenia odroczenia, ro³zo¿enie zobowi¹zañ
na raty

192 796,62 165 848,49 26 948,1

1.7
Zaleg³e koszty w zakresie wyp³aty œwiadczeñ,
o których mowa w art. 17 ustawy, wyp³acane
do dnia 31 grudnia 2008 r.

2 000,00 667,69 1 332,3

1.8 Pozosta³e* 149 187,13 125 026,32 24 160,8

RAZEM 2 621 636,05 2 303 641,66 317 994,4

* Pozosta³e obejmuj¹: Sp³atê po¿yczek z FGŒP i FP, umorzenie pozyczek z FGŒP, dotacje z NFOŒ, umorzenia
niezwróconej dotacji, sprzeda¿ udzia³ów, zwolnienie z obowi¹zkowych skladek na PFRON, konwersja wierzytelnoœci
na udzia³y i ich sprzeda¿

�ród³o: opracowanie w³asne



4. Stosowanie ogólnych zasad udzielania pomocy publicznej

w odniesieniu do aktualnie obowi¹zuj¹cych kategorii pomocy

w sektorze górnictwa wêgla kamiennego

Rozporz¹dzenie Wêglowe wygasa w dniu 31 grudnia 2010 roku. Przy braku nowych ram
prawnych opartych o artyku³ 87 (3) (e) Traktatu, zezwalaj¹cych na specyficzne zasady udzie-
lania pomocy pañstwa dla przemys³u wêglowego, pañstwa cz³onkowskie mog³yby udzielaæ
pomocy jedynie w ramach ogólnych zasad pomocy publicznej stosowanych dla wszystkich
sektorów. W porównaniu do obecnych re¿imów ogranicza to mo¿liwoœæ pomocy publicznej, dla
przemys³u wêglowego. Mo¿liwe zastosowanie zasad ogólnych w odniesieniu do poszcze-
gólnych kategorii pomocy zawartych w Rozporz¹dzeniu Rady 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r.
przedstawia³oby siê nastêpuj¹co:
1. Pomoc operacyjna, która towarzyszy procesowi zamykania przedsiêbiorstw by³a

przewidziana w innych sektorach, takich jak przemys³ stoczniowy i przemys³ stalowy, ale
jest ona znacznie ograniczana. Stosowane zasady udzielania pomocy operacyjnej w innych
sektorach s¹ du¿o bardziej rygorystyczne w porównaniu z obecnie obowi¹zuj¹cymi w ra-
mach Rozporz¹dzenia Rady 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. Przyznanie pomocy
operacyjnej po 2010 roku mog³oby siê na przyk³ad odbywaæ w oparciu o art. 87 ust 3, lit c
Traktatu WE (przy czym konieczne jest uchylenie obecnie obowi¹zuj¹cego wy³¹czenia
górnictwa z zasad ogólnych stosowania pomocy publicznej w UE) Zasady ogólne „krajowej
pomocy regionalnej” zawarte w „Wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej
(2006/C 54/08) na lata 2007–2013”, dopuszczaj¹ pomoc dla konkretnych regionów w celu
wyrównania ró¿nic regionalnych. Jednak przyznanie pomocy operacyjnej mo¿e jedynie
nast¹piæ w regionach kwalifikuj¹cych siê do otrzymania pomocy na podstawie odstêpstwa
okreœlonego w art. 92 ust. 3 lit. a), pod warunkiem, ¿e:
� jest ona uzasadniona w kategoriach jej wk³adu w rozwój regionalny i jej charakteru,
� jej poziom jest proporcjonalny do niedostatków, które powinna zniwelowaæ1.
Ponadto, pomoc operacyjna przewidziana w ramach wymienionych „Wytycznych w spra-
wie krajowej pomocy regionalnej” nie przewiduje d³u¿szego finansowania nierentownej
produkcji, a w przypadku górnictwa taka produkcja mo¿e byæ prowadzona z uwagi na
utrzymanie dostêpu do zasobów wêgla.
W zwi¹zku z powy¿szym, spe³nienie wy¿ej wymienionych warunków udzielania pomocy
operacyjnej nie jest adekwatne do warunków, które musz¹ spe³niæ przedsiêbiorstwa górni-
cze w oparciu o aktualne „rozporz¹dzenie wêglowe”. Inn¹ mo¿liwoœci¹ jest rozwa¿enie
skorzystania ze Wspólnotowych ram dotycz¹cych pomocy pañstwa w formie rekompensaty
z tytu³u œwiadczenia us³ug publicznych (2005/C 297/04)2. Jednak, nale¿y pamiêtaæ, i¿ ¿adna
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1 Pomoc operacyjna przyjmuje w szczególnoœci formê zwolnieñ podatkowych oraz obni¿enia wysokoœci sk³adek
na ubezpieczenie spo³eczne.

2 Aktualnie ramy te maj¹ zastosowanie do rekompensaty z tytu³u œwiadczenia us³ug publicznych przyznanej
przedsiêbiorstwom w zwi¹zku z prowadzeniem dzia³alnoœci, które s¹ regulowane Traktatem WE (na chwilê obecn¹
górnictwo podlega podmiotowemu wy³¹czeniu). Nale¿a³oby rozwa¿yæ, czy przedsiêbiorstwa sektora wêglowego po
wygaœniêciu Rozporz¹dzenia 1407/2002, mog³yby spe³niaæ wymogi okreœlone w tym dokumencie.



z prezentowanych mo¿liwoœci, nie oferuje udzielania pomocy publicznej w takim zakresie
jak obecnie obowi¹zuj¹ce „rozporz¹dzenie wêglowe”.

2. Pomoc inwestycyjna mo¿e byæ uprawniona w regionach, które odpowiadaj¹ wymogom
zgodnie z wymienionymi przepisami „Wytycznych dla Pomocy Regionalnej na lata 2007–
–2013” (w których aktualnie do czasu obowi¹zywania „rozporz¹dzenia wêglowego” górnic-
two podlega podmiotowemu wykluczeniu). O ile pomoc w ramach wymienionej„Krajowej
pomocy regionalnej na lata 2007–2010” obejmuje takie dzia³ania jak np: rozbudowa istnie-
j¹cych firm, dywersyfikacja produkcji przedsiêbiorstw ukierunkowana na nowe, dodatkowe
produkty lub zmianê ca³ego procesu produkcyjnego istniej¹cego przedsiêbiorstwa, to nie-
stety wyklucza siê inwestycje odtworzeniowe. W zwi¹zku z tym, nie wszystkie inwestycje
w istniej¹cych kopalniach odpowiada³yby tym kryteriom. Tak wiêc, mo¿liwoœci oferowane
przez przepisy dotycz¹ce ogólnej pomocy publicznej, równie¿ w zakresie pomocy na
inwestycje, znacznie bardziej ogranicza³yby mo¿liwoœci kopalñ w dostêpie to tego rodzaju
pomocy w porównaniu z obecnie oferowanymi przez „rozporz¹dzenie wêglowe”.

3. Je¿eli chodzi o pomoc publiczn¹ na odziedziczone zobowi¹zania, nale¿y wskazaæ dwa
obszary, w których mog³yby zostaæ zastosowane przepisy ogólne udzielania pomocy pub-
licznej w UE. S¹ to obszary:

� ³agodzenia skutków spo³ecznych restrukturyzacji,
� ³agodzenia skutków oddzia³ywania na œrodowisko naturalne w wyniku prowadzonej dzia-

³alnoœci górniczej.
W przypadku pomocy na ³agodzenie spo³ecznych skutków restrukturyzacji, uwzglêdniaj¹c
podobne œrodki istniej¹ce dla sektorów stalowego i stoczniowego (dotyczy to odpraw dla
zwalnianych pracowników lub przechodzenia na wczeœniejsze emerytury przed osi¹g-
niêciem normalnego wieku emerytalnego oraz koszty przeszkoleñ zawodowych), po usu-
niêciu obecnie obowi¹zuj¹cego wykluczenia sektora górnictwa z zasad ogólnych pomocy
publicznej w UE, pewne kategorie pomocy mog³yby odpowiadaæ zasadom pomocy na
podstawie art.87 ust 3, lit c TWE. Stosowanie wymienionych form pomocy mog³oby siê
odbyæ poprzez przyjêcie wspólnych zasad udzielania takiej pomocy, które stosowane s¹
w sektorach takich jak stalowy czy stoczniowy. Natomiast w przypadku pomocy maj¹cej na
celu ³agodzenie skutków oddzia³ywania na œrodowisko naturalne powsta³e w wyniku pro-
wadzonej dzia³alnoœci górniczej, zasady dotycz¹ce pomocy regionalnej (na podstawie
„Nowych wytycznych w sprawie pomocy pañstwa na ochronê œrodowiska”3), pozwalaj¹ na
uwzglêdnienie problematyki rozwoju regionalnego w by³ych regionach przemys³u wêglo-
wego. Przepisy w ramach pomocy na rekultywacjê zanieczyszczonych terenów (rozdzia³
3.1.104) umo¿liwiaj¹ udzielenie pomocy w przypadku, kiedy „osoba odpowiedzialna za

zanieczyszczenie nie jest okreœlona lub nie jest w stanie ponosiæ kosztów”.

W chwili obecnej w Polsce przedsiêbiorstwa górnicze pokrywaj¹ koszty zwi¹zane

z ochron¹ œrodowiska g³ównie ze œrodków w³asnych.

Mimo mo¿liwoœci stosowania pewnych alternatywnych form pomocy, w przypadku ko-
niecznoœci udzielania pomocy publicznej w sektorze wêgla kamiennego w oparciu o ogólne
zasady, nale¿y pamiêtaæ, ¿e zasady te (zawarte w Traktatach WE) stawia³yby przed przed-
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3 Nowe wytyczne w sprawie pomocy na ochronê œrodowiska ( 2008/C 82/01 z 1.04.2008 r).
4 Nowe wytyczne w sprawie pomocy na ochronê œrodowiska ( 2008/C 82/01z 1.04.2008 r).



siêbiorstwami górniczymi dodatkowe wymogi, których spe³nienie mog³oby siê okazaæ trudne
do osi¹gniêcia. Miêdzy innymi nale¿¹ do nich: spe³nienie kryteriów przedsiêbiorstwa zagro-
¿onego, wykazanie przez przedsiêbiorstwo mo¿liwoœci powrotu do rentownoœci w stosunkowo
krótkim czasie, czy te¿ koniecznoœæ przygotowania planu restrukturyzacji. Nale¿y pamiêtaæ
równie¿, i¿ w przypadku koniecznoœci stosowania ogólnych zasad pomocy publicznej dla
sektora górnictwa wêgla kamiennego, Komisja musi uchyliæ, w ka¿dej z regulacji okreœlaj¹cej
dopuszczalnoœæ stosowania pomocy publicznej na zasadach ogólnych, obowi¹zuj¹ce w chwili
obecnej wykluczenie dla górnictwa wêgla kamiennego.

4.1. Mo¿liwe konsekwencje stosowania pomocy publicznej
na podstawie zasad ogólnych i ich wp³yw na rynek UE

Przy braku nowych, specyficznych dla sektora ram prawnych i zastosowaniu ogólnych zasad
udzielania pomocy, nale¿y spodziewaæ siê przyœpieszenia procesu ograniczania dzia³alnoœci
górniczej, co z kolei wywo³a m.in. zmniejszenie zainteresowania w zakresie finansowania prac
nad rozwojem czystych technologii wêglowych, gdy¿ producenci energii prawdopodobnie
przestawi¹ siê na inne Ÿród³a energii. W konsekwencji prowadzone obecnie prace badawczo-
-rozwojowe, w szczególnoœci programy promuj¹ce technologie czystego spalania wêgla w po-
³¹czeniu z ulepszonymi technologiami spalania wêgla, mog¹ zostaæ w znacznym stopniu
ograniczone, a w konsekwencji niezrealizowane. Tym samym, nie bêdzie mo¿liwoœci zasto-
sowania tych technologii na skalê przemys³ow¹. Nale¿y pamiêtaæ, i¿ wprowadzenie technologii
czystego spalania wêgla ma nie tylko znaczenie w kontekœcie ograniczenia emisji CO2, ale
równie¿ stanowi rozwi¹zanie dla rosn¹cego popytu na energiê elektryczn¹ w Europie. Szacuje
siê, ¿e popyt na energiê elektryczn¹ w krajach UE wzroœnie z dzisiejszego poziomu 50% do
poziomu 65% w 2030 roku.

Ponadto, zamkniêcie kopalñ wêgla kamiennego na pewno utrudni dzia³ania górnictwa
podziemnego innych surowców, gdy¿ nie bêdzie przep³ywu rozwi¹zañ technologicznych, jak
równie¿ nie bêd¹ prowadzone badania naukowe, które obecnie zlecaj¹ kopalnie wêglowe
(a których rozwi¹zania by³y implementowane np. do g³êbinowych kopalñ rud.) Powa¿nie
zostanie te¿ ograniczona bran¿a przemys³u maszyn górniczych i innych przemys³ów powi¹-
zanych tj. przemys³u geologicznego, czy te¿ przemys³u technologii ochrony œrodowiska.

Przeprowadzona restrukturyzacja w zakresie wygaszanych czêœci przemys³u wêglowego,
oprócz bezpoœredniego oddzia³ywania na gospodarkê, niesie przede wszystkim za sob¹ potê¿ne
skutki spo³eczne i regionalne, szczególnie w obszarach, w których wystêpuje koncentracja tego
przemys³u. Redukcja miejsc pracy w górnictwie wêgla kamiennego wywrze negatywne skutki
na sytuacjê spo³eczn¹ w regionach, gdzie umiejscowione s¹ przedsiêbiorstwa. Wzrost bezro-
bocia, pogorszenie sytuacji ma³ych i œrednich firm kooperuj¹cych z sektorem, zmniejszenie
zamówieñ dla przemys³ów pokrewnych, to koszty, z którymi bêd¹ musia³y zmierzyæ siê regiony
górnicze.

Reasumuj¹c, do pozosta³ych mo¿liwych konsekwencji braku specyficznych ram prawnych
dla udzielania pomocy publicznej w górnictwie wêgla kamiennego zaliczyæ nale¿y:
� zmniejszenie dostêpu do zasobów,
� pogorszenie wyników finansowych przedsiêbiorstw wêglowych,
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� zmniejszenie mo¿liwoœci samodzielnego regulowania zobowi¹zañ przez przedsiêbiorstwa
wêglowe, w tym odziedziczonych zobowi¹zañ,

� ograniczenie mo¿liwoœci inwestycyjnych w energetyce (okres inwestycyjny w elektrow-
niach trwa 10–15 lat, a bloki energetyczne s¹ czêstokroæ nie przystosowane do spalania
wêgla o lepszych parametrach),

� obni¿enie konkurencyjnoœci przemys³u stalowego i metali nie¿elaznych,
� zmniejszenie zamówieñ dla przemys³ów pokrewnych,
� obni¿enie poziomu ¿ycia w regionach górniczych,
� zachwianie bezpieczeñstwem energetycznym kraju i ca³ej Unii Europejskiej.

Podsumowanie i wnioski

Wydarzenia jakie mia³y miejsce na rynku paliw wskutek kryzysu gazowniczego, uœwia-
domi³y znaczenie rodzimej bazy zasobów energetycznych w kontekœcie szeroko rozumianego
bezpieczeñstwa energetycznego. Mimo odchodzenia wielu krajów cz³onkowskich bêd¹cych
producentami wêgla od stosowania tego paliwa do produkcji energii, to wydarzenia te utwier-
dzi³y decydentów politycznych w tym, i¿ wêgiel musi pozostaæ nieod³¹cznym komponentem
rodzimego zaopatrzenia energetycznego oraz, ¿e ci¹g³e wykorzystanie wêgla kamiennego oraz
brunatnego le¿y w ogólnym, spo³ecznym interesie.

Zapisy „rozporz¹dzenia wêglowego” podkreœlaj¹ minimalny poziom dotowanej rodzimej
wielkoœci produkcji wêgla jako wk³adu do miksu energetycznego, podtrzymanie dostêpu do
rezerw oraz potrzebê zabezpieczenia wiod¹cej pozycji Unii Europejskiej w technologii wydo-
bycia wêgla. Od roku 2002, znaczenie powy¿szych aspektów zwiêkszy³o siê jeszcze bardziej.

W listopadzie 2008 roku Komisja Europejska opublikowa³a „Drugi Strategiczny Przegl¹d
Energetyczny”, w którym skupia siê na kwestii zabezpieczenia dostaw energii w Unii Eur-
opejskiej, zwracaj¹c siê w tym kontekœcie w stronê wêgla. Presja globalnych zasobów niesie za
sob¹ gospodarcze oraz ekonomiczne ryzyko w Europie. Wahaj¹cy siê poziom cen, brak in-
westycji na œwiatowym rynku ropy oraz podobne tendencje w sektorze gazowniczym pod-
wa¿aj¹ bezpieczeñstwo dostaw energii. Komisja przewiduje, ¿e zale¿noœæ 27 krajów unijnych
od importu energii wzroœnie z dzisiejszego poziomu 50% do poziomu 65% w roku 2030.
Przewidywana wartoœæ ta w sektorze gazowniczym zwiêkszy siê z 57% do 84%, a w przemyœle
naftowym z 82% do 93%. W roku 2008 zmniejszenie poziomu produkcji wêgla zosta³o
zrekompensowane przez zwiêkszenie importu tego surowca w kilku krajach Unii, takich jak
W³ochy, Holandia, Dania, Republika Czeska.

Dlatego cel nadrzêdny, jakim jest zachowanie bezpieczeñstwa energetycznego Europy,
narzuca koniecznoœæ utrzymania swego rodzaju u³atwieñ w dostêpie do pomocy pañstwa dla
sektora górnictwa wêgla kamiennego. Tym bardziej, ¿e wystêpowanie o pomoc na zasadach
ogólnych wymaga konkurowania z innymi przedsiêwziêciami o œrodki finansowe, które to
przedsiêwziêcia mog¹ byæ atrakcyjniejsze technologicznie, spo³ecznie, ekologicznie czy eko-
nomicznie, jednak nie w kontekœcie strategicznego bezpieczeñstwa energetycznego Europy.

Polska, dziêki posiadaniu du¿ych zasobów wêgla kamiennego oraz mo¿liwoœci produk-
cyjnych pozwalaj¹cych na zaspokojenie niemal ca³oœci potrzeb krajowych, ma potencjalnie
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zagwarantowane bezpieczeñstwo energetyczne po stronie dostaw wêgla. Import wêgla ka-
miennego do Polski, który w 2008 r. wzrós³ w porównaniu do 2007 r. o oko³o 75%, do poziomu
10,1 mln ton, ma na polskim rynku charakter przede wszystkim uzupe³niaj¹cy w odniesieniu do
rodzimej produkcji.

Wiod¹c¹ pozycjê wêgla w strukturze noœników energii pierwotnej podkreœlaj¹ równie¿ zapisy
projektu dokumentu „Polityka energetyczna Polski do 2030 roku”, która stwierdza, i¿ wêgiel
bêdzie w dalszym ci¹gu pe³niæ rolê wa¿nego stabilizatora bezpieczeñstwa energetycznego kraju,
szczególnie wobec uzale¿nienia polskiej gospodarki od importu gazu i ropy naftowej.

W œwietle podjêtej analizy dotycz¹cej udzielonej pomocy publicznej od momentu wejœcia
Polski do struktur UE, nale¿y stwierdziæ i¿ uzyskana pomoc w wymierny sposób wp³ynê³a na
poprawê sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiêbiorstw wêglowych. Uzyskana i planowana
do uzyskania pomoc nie jest i nie by³a przeznaczona na pokrycie strat produkcyjnych, a jedynie
zwi¹zana by³a ze sp³at¹ tzw. zobowi¹zañ odziedziczonych.

Ponadto nale¿y podkreœliæ, i¿ w przypadku zakoñczenia obowi¹zywania „rozporz¹dzenia
wêglowego” z dniem 31 grudnia 2010 i stosowania pomocy jedynie w oparciu o zasady ogólne
udzielania pomocy w UE, niemo¿liwa bêdzie realizacja odpowiedniej polityki inwestycyjnej
zabezpieczaj¹cej utrzymanie zdolnoœci produkcyjnej na poziomie dostosowanym do potrzeb
rynku, jak i ukierunkowanej na rozwój i udostêpnienie nowych partii z³ó¿.

Tym bardziej, i¿ w ramach pomocy publicznej sektor oczekuje wsparcia w postaci pozys-
kania œrodków w ramach inwestycji pocz¹tkowych, zgodnie z zapisami dokumentu „Strategia
górnictwa wêgla kamiennego w Polsce w latach 2007–2015”, przyjêtego przez Radê Ministrów
w dniu 31 lipca 2007 r. Z w³asnych œrodków bowiem górnictwo nie jest w stanie sfinansowaæ
najwa¿niejszych inwestycji, które umo¿liwiaj¹ wydobywanie wêgla na niezbêdnym poziomie.
Potrzebne jest wiêc, dla zapewnienia bezpieczeñstwa energetycznego, dofinansowanie ko-
niecznych inwestycji ze œrodków pañstwowych.

Nale¿y uznaæ, i¿ szeroko rozumiane bezpieczeñstwo energetyczne uzasadnia utrzy-

mywanie zdolnoœci górnictwa do produkcji wêgla z uwzglêdnieniem pomocy pañstwa.

Odnosz¹c siê do wymogów udzielania pomocy na zasadach ogólnych w górnictwie wêgla
kamiennego, nale¿y podkreœliæ, i¿ zasady te mog¹ uniemo¿liwiæ udzielenie pomocy przed-
siêbiorstwom górniczym, a tym samym zagroziæ celom wspólnym Unii, takim jak:
� zachowanie bezpieczeñstwa energetycznego poprzez brak dostêpu do rezerw wêgla,
� wyrównania poziomu ¿ycia w poszczególnych regionach Unii – regiony o rozwiniêtym

górnictwie mog¹ popaœæ w strukturalne bezrobocie na skutek zbyt szybkiej likwidacji
kopalñ,

� prace nad opracowaniem czystych technologii spalania wêgla – z powodu zagro¿enia
funkcjonowania sektora wêglowego, mog¹ zostaæ wstrzymane prace nad rozwojem wysoko-
wydajnych i niskoemisyjnych kot³ów wêglowych,

� rozwój technologiczny – z powodu zagro¿enia funkcjonowania sektora wêglowego mog¹
zostaæ wstrzymane prace nad rozwojem bezpiecznych i technologicznie zaawansowanych
systemów wydobycia.
Jako ¿e trwaj¹ konsultacje spo³eczne dotycz¹ce mo¿liwych skutków braku szczególnych ure-

gulowañ pomocy pañstwa dla sektora wêglowego, przeprowadzane przez KE wœród partnerów
spo³ecznych we wszystkich krajach UE, mo¿emy wyraziæ nadziejê, ¿e pomoc ta zostanie
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uregulowana w sposób, który umo¿liwi stosowanie specyficznych dla sektora wêglowego form
pomocy publicznej w takim samym b¹dŸ podobnym zakresie jak obecnie oferowane przez
Rozporz¹dzenie Rady (WE) 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002, w sprawie pomocy pañstwa dla
przemys³u wêglowego.
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State aid for hard coal industry – review,
threats and prospects after 2010

Abstract

The paper outlines the state aid granted to the Polish hard coal industry since the entry into the European
Union i.e. on 1.04.2004. The analysis has been carried out on the basis of binding Council Regulation (EC)
1407/2002 of taking into consideration the amounts and destination of granted aid to production and
non-production units. Considering that granting of state aid in hard coal sector on the basis of the “Coal
Regulation” is set to expire on 31.12.2010 and from that date, in the absence of new sector-specific rules,
state support to the hard coal industry shall be governed by the general EC Treaty rules on State aid being

applied in EU, the specified options of aid categories covered by the “Coal Regulation” have been

discussed within the general guidelines of state aid’s rules in EU. The possible consequences and

their influence upon EU’s market have been also presented in the article.

KEY WORDS: state aid in hard coal sector, general rules of state aid granting in EU, state aid granted
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