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1.   Wprowadzenie 

W latach siedemdziesi tych i osiemdziesi tych XX wieku produkcja w gla kamien-
nego w Polsce by a bardzo wysoka i kszta towa a si  na poziomie ok. 200 mln Mg rocz-
nie. Maksymalne wydobycie w wysoko ci 201 mln Mg uzyskano w 1979 r. Okaza o si
to ilo ci  nadmiern  w stosunku do potrzeb w zmienionych uwarunkowaniach polityczno-
gospodarczych lat dziewi dziesi tych. Od tego czasu trwaj  dzia ania restrukturyzacyj-
ne w polskim górnictwie w gla kamiennego maj ce na celu dostosowanie bran y do po-
trzeb funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej i zwi kszenia konkurencyjno ci
polskiego górnictwa na rynkach wiatowych. Konieczno  ich podj cia wynikn a prze-
de wszystkim ze zmian politycznych, jakie nast pi y w Polsce w roku 1989 (przej cie do 
gospodarki rynkowej), ale tak e z wyst pienia w tym okresie szeregu zjawisk gospodar-
czych dla polskiego górnictwa w glowego niekorzystnych, takich jak: 
— spadek produkcji przemys owej i recesja gospodarcza; 
— zmniejszaj ca si  energoch onno  rynku krajowego, g ównie za spraw  zmian 

w strukturze wytwarzania oraz wprowadzania energooszcz dnych technologii w prze-
my le i budownictwie; 

— niskie ceny w gla na rynkach wiatowych; 
— odchodzenie gospodarek wielu krajów, tak e w pewnym stopniu polskiej, na rzecz 

ropy naftowej i gazu ziemnego. 

 Nie bez znaczenia by y równie  niekorzystne zjawiska wewn trzne w bran y, jak: 
— przerosty zatrudnienia i jego niew a ciwa struktura; 
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— nadmiernie rozbudowany potencja  produkcyjny; 
— nieelastyczny, scentralizowany system zarz dzania bran ;
— znaczny udzia  maj tku nieprodukcyjnego; 
— wysoki stopie  zad u enia przedsi biorstw; 
— konieczno  ograniczania negatywnego wp ywu na rodowisko naturalne; 
— pogarszaj cy si  stan techniczny maszyn i urz dze ;
— brak w asnych rodków finansowych na modernizacj .
 Do pog bienia si  niekorzystnej sytuacji górnictwa przyczyni a si  tak e polityka 
rz du z pocz tku lat dziewi dziesi tych, gdzie górnictwu w glowemu, w warunkach uwol-
nienia cen w gospodarce, przypisano rol  kotwicy inflacyjnej poprzez ustalanie najpierw 
urz dowych, a pó niej regulowanych cen na w giel. 
 Wprawdzie kopalnie w latach 1990–1992 otrzymywa y dotacje bud etowe do wy-
dobytego w gla, ale nie pokrywa y one utraconych przychodów. Kopalnie ponosi y coraz 
wi ksze straty i nie by y w stanie wydoby  si  samodzielnie z pu apki zad u enia. W efek-
cie ci ar reformy górnictwa musia o przej  na siebie pa stwo. Nie mo na by o sobie 
bowiem pozwoli  na upadek bran y, od której zale y bezpiecze stwo energetyczne kraju. 

2.   Restrukturyzacja górnictwa w gla kamiennego w Polsce 

 Za pocz tek transformacji górnictwa w gla kamiennego uznaje si  rok 1989, pierw-
szy rok zmian ustrojowych i reformowania gospodarki w Polsce. 
 W roku 1989 funkcjonowa o w Polsce 70 kopal  (oraz dodatkowo 3 w budowie), 
a ich produkcja wynosi a 177,4 mln Mg. Sprzeda  w gla ogó em kszta towa a si  na po-
ziomie 174,0 mln Mg, z czego oko o 83,0% sprzedawano w kraju. Przeci tne zatrudnie-
nie wynosi o 415,9 tys. osób. Rok 1989 górnictwo zamkn o nieznacznym zyskiem 
w wysoko ci 34,7 mln z  (po uwzgl dnieniu dotacji przedmiotowych w wysoko ci 331,6 
mln z ) oraz nadwy k  nale no ci nad zobowi zaniami w wysoko ci 24,2 mln z  (od-
powiednio: 133,8 mln z  oraz 109,6 mln z ).
 Umownie proces ten mo na podzieli  na kilka etapów, których datami kra cowymi
by y okresy obowi zywania kolejnych programów rz dowych, poszczególnych ustaw res-
trukturyzacyjnych, b d  daty dokonania gruntownej restrukturyzacji organizacyjnej bran y.
 Patrz c z perspektywy dnia dzisiejszego mo na umownie wyró ni  sze  okresów 
w procesie dostosowywania polskiego górnictwa w gla kamiennego do warunków gos-
podarki rynkowej: 

I okres obejmuj cy lata 1989–1992, 
II okres przypadaj cy na lata 1993–1995, 
III okres przypadaj cy na lata 1996–1997, 
IV okres przypadaj cy na lata 1998–2002, 

64



V okres przypadaj cy na lata 2003–2006, 
VI okres, po roku 2006 do dzi .

 Ww. procesom restrukturyzacyjnym towarzyszy y przejawy napi  spo ecznych, wy-
ra anych w ró nej formie przez górnicze zwi zki zawodowe oraz za ogi przedsi biorstw 
górniczych, w tym mi dzy innymi w formie: akcji protestacyjnych, strajków ostrzegaw-
czych, okupacji siedzib kierownictw górniczych. Szczególne nasilenie napi  nast powa-
o w okresie przygotowywania dokumentów programowych oraz rozwi za  ustawowych, 

zw aszcza, gdy ingerowa y ona w kwestie p acowe lub uprawnienia wynikaj ce z Karty 
Górnika lub by y zwi zane z likwidacj  kopal .
 Wi kszo  dzia a  naprawczych realizowanych by o w ramach kolejnych rz dowych 
programów restrukturyzacji górnictwa w gla kamiennego, finansowanych g ównie ze rod-
ków bud etowych. Realizacja tych programów zwi zana by a w du ej mierze z polityk
kolejnych ekip rz dowych, a nawet ministrów odpowiedzialnych za t  ga  przemys u,
chocia  zasadniczy cel programów restrukturyzacji pozostawa  ten sam. 
 Celem zasadniczym restrukturyzacji górnictwa w gla kamiennego w Polsce by o
stworzenie z tej ga zi przemys u bran y rentownej, ekonomicznie efektywnej, zdolnej 
do trwa ego konkurowania na otwartym rynku. 
 Aby osi gn  cel zasadniczy trzeba by o zrealizowa  szereg celów cz stkowych, 
z których najwa niejsza by a obni ka kosztów produkcji i wzrost wydajno ci pracy, co 
z kolei wymaga o: 

— od czenia od kopal  ca ej sfery nieprodukcyjnej, a tak e przekazanie realizacji nie-
których zada  wyspecjalizowanym podmiotom zewn trznym (outsourcing); 

— racjonalizacji (zmniejszenie) zatrudnienia, bowiem koszty pracy w oko o 50% sta-
nowi y o poziomie kosztów górnictwa; 

— dostosowania poziomu wydobycia w gla do mo liwo ci jego sprzeda y w kraju 
i w op acalnym eksporcie; nadmierna poda  w gla nie pozwala a na uzyskanie cen 
pokrywaj cych koszty; 

— ograniczenia mocy produkcyjnych kopal  w celu dostosowania ich do zmniejszaj -
cego si  zapotrzebowania na w giel. 

 Cele te osi gane by y w ró nych okresach z ró nym skutkiem, jednak z perspektyw-
wy czasu mo na stwierdzi , e zosta y one w pe ni zrealizowane. 

I okres restrukturyzacji – lata 1990–1992 – usamodzielnienie kopal

 Okres usamodzielnienia kopal  zapocz tkowano likwidacj  zcentralizowanego sys-
temu zarz dzania. Na pocz tek zlikwidowano po redni szczebel zarz dzania bran , tj. 
pi  Przedsi biorstw Eksploatacji W gla, a nast pnie rozwi zano Wspólnot  W gla Ka-
miennego, na bazie której utworzono, nie posiadaj c  uprawnie  decyzyjnych wobec ko-
pal , Pa stwow  Agencj  W gla Kamiennego S.A. Pocz tkowo przej a ona niektóre obo-
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wi zki Wspólnoty, jednak wkrótce przedmiot dzia ania Agencji zosta  zmieniony i dosto-
sowany do dzia a  maj cych na celu wspieranie procesów restrukturyzacji górnictwa w g-
la kamiennego. Zniesiono tym samym nadzór nad kopalniami, które w kwietniu 1990 r. 
przekszta cono z przedsi biorstw u yteczno ci publicznej w samodzielne przedsi biors-
twa pa stwowe podlegaj ce regu om rynku. 
 Restrukturyzacja poprzez usamodzielnienie kopal  przynios a jednak wi cej nega-
tywnych skutków ni  korzy ci. Wzbudzona konkurencja pomi dzy kopalniami, przy bra-
ku konkurencyjno ci ze strony producentów zewn trznych, a tak e innych no ników ener-
gii, przy braku rodków finansowych, wysokiej inflacji, eliminacji kontroli, wzbudzi a ten-
dencj  do niwelowania strat poprzez tendencj  do zwi kszania produkcji, bez uwzgl d-
niania rzeczywistego popytu na rynku i sprzeda y w gla po cenach nieadekwatnych do 
kosztów produkcji, a dalej zaci gania bardzo wysoko wówczas oprocentowanych kredy-
tów na zaspokojenie bie cej dzia alno ci, w tym g ównie wynagrodze , ale tak e na za-
kupy maszyn i urz dze .
 Kolejne lata tego okresu pokazywa y, e górnictwo w gla kamiennego, przy tak wy-
sokiej koncentracji w jednym regionie, w aden sposób nie b dzie w stanie poradzi  so-
bie samodzielnie z transformacj , a przyj te za o enie restrukturyzacyjne, przy 60 pro-
centowym uzale nieniu krajowej energetyki od w gla kamiennego, by o b dne. Z tego 
te  powodu, ju  pod koniec 1991 roku rozpocz to prace nad pierwszym rz dowym pro-
gramem reform dla sektora energetycznego, w tym dla górnictwa w gla kamiennego. 
W cz ci górniczej programu za o ono, m.in. wspomniane ju  uwolnienie cen, ca kowite 
wstrzymanie dotacji przedmiotowych, zamykanie nierentownych kopal  oraz utworzenie 
z kopal  rentownych oko o 10 niezale nych, konkuruj cych ze sob  spó ek w glowych. 
Program ten zosta  kierunkowo przyj ty przez Rad  Ministrów, a jego g ówne tezy za-
warto w skierowanym do Banku wiatowego „Li cie w sprawie polityki energetycznej” 
i zaakceptowanym przez Bank jako podstawa do rozmów w sprawie po yczki na res-
trukturyzacj  górnictwa. 
 Realia jednak ulega y znacznie szybszym zmianom ni  procedury towarzysz ce przyj-
mowaniu programu. Zanim program wszed  do realizacji, wyniki roku 1991 pokaza y je-
go nieaktualno .
 Negatywnym zjawiskiem podejmowanych wówczas dzia a , poza niewystarczaj c
dynamik  wzrostu ceny, by o ograniczenie dop ywu do kopal  rzeczywistych rodków fi-
nansowych w zamian za sprzedany w giel. Wskutek ograniczenia eksportu ograniczeniu 
uleg  równie  gwarantowany dop yw rodków finansowych. Nale y jednak zauwa y , e
do ograniczenia op acalnego do ko ca 1992 roku eksportu przyczyni a si  równie  pro-
wadzona przez rz d polityka ograniczania wywozu w gla poza granice kraju poprzez je-
go limitowanie. Limitowanie to zniesiono dopiero w lipcu 1992 roku. 
 Wskutek negatywnych zjawisk, ju  w marcu 1992 roku Minister Przemys u i Han-
dlu przedstawi  Radzie Ministrów „Propozycje w sprawie programów restrukturyzacji gór-
nictwa w gla kamiennego i brunatnego gazownictwa i elektroenergetyki, ciep ownictwa 
i przemys u paliw ciek ych”, w których powtórzono to, co ju  zapisano w wy ej wymie-
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nionym programie oraz przyj to m.in., e w latach 1993–2000 zlikwidowanych zostanie 
18 kopal , dalsza egzystencja samodzielnych kopal  zagra a dzia alno ci sektora oraz sta-
bilno ci i ci g o ci dostaw paliw i energii, nale y przewidzie  komercjalizacj , a w dal-
szej kolejno ci prywatyzacj  górnictwa w gla kamiennego w Polsce. 
 Mimo przyj cia dokumentu przez Rad  Ministrów, jego za o enia nie zosta y zre-
alizowane. 
 Okres samodzielno ci kopal  wykaza , e w przypadku górnictwa w gla kamienne-
go, przy tak ogromnym jego znaczeniu dla gospodarki oraz skali zasz o ci, jaka dotyczy-
a tego sektora, pozostawienie procesu restrukturyzacji pozornym mechanizmom rynko-

wym, bez mo liwo ci swobodnego kszta towania cen zbytu, by o równoznaczne z niekon-
trolowan  likwidacj  sektora górnictwa w gla kamiennego. 
 Okres ten jednak nakre li  zasadniczy cel procesu restrukturyzacji, którym general-
nie ujmuj c, by o stworzenie z górnictwa sektora rentownego, ekonomicznie efektywne-
go, zdolnego do konkurowania na otwartym rynku. Ten cel ekonomiczny, mimo zró nico-
wanego brzmienia, b dzie pierwszorz dnym celem w ka dym kolejnym przyjmowanym 
i realizowanym programie restrukturyzacyjnym. 
 Równocze nie okre lone zosta y priorytetowe obszary restrukturyzacyjne, w których 
prowadzenie dzia a  winno przynie  najszybciej oczekiwane efekty. Zaliczono do nich: 

— restrukturyzacj  mocy produkcyjnych – dostosowanie zdolno ci produkcyjnych do 
rynkowego zapotrzebowania na w giel; 

— restrukturyzacj  zatrudnienia – racjonalizacj  zatrudnienia w górnictwie w gla ka-
miennego; 

— restrukturyzacj  finansow  – redukcj  zad u enia i uzyskanie p ynno ci finansowej; 
— restrukturyzacj  maj tkow  – zbywanie maj tku nieprodukcyjnego oraz zb dnego 

maj tku produkcyjnego; 
— restrukturyzacja organizacyjna – przekszta cenia w sektorze górnictwa w gla kamien-

nego. 

 W kolejnych programach dochodzi  b d , co prawda z ró nym stopniem wa no ci,
takie obszary restrukturyzacji, jak: oddzia ywanie górnictwa na rodowisko, dostosowa-
nie górnictwa do przepisów Unii Europejskiej, to jednak tych pi  rodzajów destruktory-
zacji stanowi  b dzie o rodzajach stosowanych instrumentów. 

II okres restrukturyzacji górnictwa w gla kamiennego – lata 1993–1995 
– konsolidacja kopal

 Negatywne do wiadczenia okresu samodzielno ci kopal  spowodowa y konieczno
zmiany podej cia w zakresie prowadzenia polityki wobec sektora górnictwa w gla kamien-
nego, co zapowiada y ju  pierwsze przygotowane programy uwzgl dniaj ce restruktury-
zacj  górnictwa jako ca o ci. Rok 1993 rozpocz to pracami nad programem restruktu-
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ryzacyjnym dla górnictwa w gla kamiennego oraz reorganizacj  sektora poprzez konso-
lidacj  kopal .
 Z dniem 1 marca 1993 roku utworzono sze  spó ek w glowych – jednoosobowych 
spó ek Skarbu Pa stwa, grupuj cych cznie 49 kopal  oraz 3 samodzielne kopalnie po-
siadaj ce równie  status jednoosobowych spó ek Skarbu Pa stwa. W po owie 1993 roku 
utworzono dodatkowo Katowicki Holding W glowy S.A., w sk ad którego wchodzi o 11 
kopal . Ponadto w sektorze znajdowa o si  równie  7 kopal  postawionych w stan likwi-
dacji przed rokiem 1993. Na rynku w gla konkurowa o zatem 10 producentów. 
 Niemal równocze nie, w dniu 15 marca 1993 roku, Rada Ministrów przyj a pro-
gram „Restrukturyzacja górnictwa w gla kamiennego w Polsce – Realizacja pierwszego 
etapu w ramach mo liwo ci finansowych”, który wskazywa  konieczno  podzia u pro-
cesu restrukturyzacji górnictwa na trzy etapy, przy czym cele okre lono dla ka dego z nich 
odr bnie. Najogólniej ujmuj c, w pierwszym etapie mia o nast pi  zahamowanie narasta-
nia strat spó ek w glowych i stworzenie warunków do uzyskania przez nie rentowno ci.
 Jednak sytuacja na rynku w gla, a co za tym idzie spó ek w glowych ulega a dal-
szemu pogarszaniu. Zbyt optymistyczne prognozy przyj te w odniesieniu do produkcji 
i mo liwo ci sprzeda y pog bia y z  sytuacj . Sytuacji spó ek w zakresie sprzeda y nie 
poprawi y dzia ania intensyfikacj  uzasadnionego eksportu – przekszta cenie z dniem 25. 
06.1993 roku w jednoosobow  spó k  Skarbu Pa stwa Centrali Handlu Zagranicznego 
„W glokoks”, powo anie w dniu 26.06.1993 roku Rady Eksportu W gla, a nast pnie pod-
pisanie wieloletnich umów pomi dzy „W glokoks” S.A. oraz producentami w gla ka-
miennego, gwarantuj cych ci g o  eksportu w gla w wysoko ci 26 mln Mg rocznie. 
Jednak ju  w pierwszym roku eksport by  o 1,5 mln ni szy ni  gwarantowa y to umowy 
(cho  wy szy o 5,8 mln Mg ni  w 1992 r.). Dlatego te  nim rozpocz to rzeczywiste wdra-
anie przyj tego programu, rozpocz to natychmiastowe prace nad przygotowaniem „Pro-

gramu powstrzymania upad o ci górnictwa w gla kamiennego w Polsce w 1993 roku”. 
Dokument ten, mimo, e nigdy nie zaakceptowany formalnie przez Rad  Ministrów, stal 
si  podstaw  dzia a  realizowanych w drugiej po owie 1993 roku. 
 Podstawowym celem tego programu by o zahamowanie narastania strat w spó kach
w glowych i stworzenie warunków do uzyskania rentowno ci przez ten sektor gospo-
darki. Cel ten mia  zosta  osi gni ty w wyniku doprowadzenia górnictwa w gla kamien-
nego do stanu rentowno ci, utrzymania konkurencyjno ci polskiego w gla na rynkach 
wiatowych, wypracowanie rodków na inwestycje odtworzeniowe i modernizacyjne 

w kopalniach. 
 Warto zaznaczy , e efektem istotnym dzia a  przeprowadzonych w drugiej po o-
wie 1993 roku by o rozpocz cie procesu restrukturyzacji zatrudnienia, zapocz tkowanej 
podpisaniem w pa dzierniku 1993 r. protoko u dodatkowego nr 5 do Uk adu Zbiorowego 
Pracy, dotycz cego os on socjalnych. Ustanowi  on pierwsze podstawy prawne do stoso-
wania urlopów górniczych i zasi ków socjalnych dla pracowników wykonuj cych prac
pod ziemi , obj tych zamiarem zwolnienia lub zwalnianych z przyczyn zak adu pracy 
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w zwi zku z likwidacj  kopal  lub ich cz ci. Do ko ca 1993 roku z mo liwo ci tych 
skorzysta o 1699 osób. 
 Z du ym sprzeciwem spotka a si  realizacja procesów likwidacyjnych w kopalniach. 
Z tego te  powodu spadek wydobycia by  ni szy od zak adanego o 1,6 mln Mg. Popra-
wie jednak uleg y wska niki koncentracji produkcji. 
 Mimo, e nast pi o powstrzymanie upad o ci spó ek w glowych, a uzyskiwane od 
wrze nia 1993 roku wynik finansowy brutto i od listopada wynik finansowy netto by y
w skali sektora dodatnie, to jednak sytuacja nadal pozostawa a bardzo dramatyczna. Stan 
zad u enia sektora w stosunku do 1992 roku zwi kszy  si  niemal dwukrotnie, do poziomu 
ponad 5,4 mld z . Rozpocz to, co prawda restrukturyzacj  finansow  spó ek w glowych, 
jednak ograniczy o si  to niemal jedynie do podpisania post powa  ugodowych wobec 
dostawców towarów i us ug oraz banków, post powa  uk adowych wobec dostawców 
towarów i us ug, a tak e tzw. niekonwencjonalnych form odd u ania wobec bud etu pa -
stwa, bud etów terenowych, Zak adu Ubezpiecze  Spo ecznych, Funduszu Pracy, Pa st-
wowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe nosprawnych, Narodowego i wojewódzkich 
funduszy ochrony rodowiska. 
 Programow  podstaw  dzia a  restrukturyzacyjnych w latach 1994–1995 by , opra-
cowany pod koniec 1993 roku i stanowi cy kontynuacj  wcze niejszych programów, do-
kument „Restrukturyzacja górnictwa w gla kamiennego – program dla realizacji II etapu 
w okresie 1994–1995”. 
 Dla realizacji tego programu przyj to szereg za o e , w tym m.in.: przed u enie
okresu obowi zywania systemu os on socjalnych dla pracowników wykonuj cych prace 
pod ziemi  w kopalniach, zawarcie w I kwartale 1994 roku przez spó ki w glowe wie-
loletnich umów z g ównymi odbiorcami w gla, ceny w gla dla g ównych odbiorców kszta -
towane na podstawie zawartych porozumie , stabilizacja ekonomicznie uzasadnionego 
eksportu w gla na poziomie 28–30 mln Mg w 1994 roku. 
 W 1994 roku spó ki w glowe oraz kopalnie samodzielne uzyska y cznie dodatni 
wynik finansowy brutto, przy czym pi  spó ek w glowych oraz dwie kopalnie spó ki 
osi gn y dodatnie wyniki finansowe netto. czny ujemny wynik finansowy netto górnic-
twa w gla kamiennego w wysoko ci -191,8 mln z  powsta  w wyniku strat poniesionych 
przez dwie spó ki w glowe oraz kopalnie likwidowane. Niestety w 1995 r. nie utrzymano 
osi gni tych w poprzednim roku wyników finansowych. Jedn  z g ównych przyczyn po-
woduj cych, e w latach 1994–1995 nie osi gni to stanu rentowno ci, by o mi dzy In-
nymi dynamiczny wzrost wynagrodze  oraz mniejsze od zak adanego, tempo zmniejsza-
nia zatrudnienia w kopalniach. 
 Przeprowadzone w latach 1994–1995 odd u enie górnictwa w gla kamiennego oka-
za o si  nieskuteczne – stan zobowi za  wzrós  do poziomu 6,7 mld z  na koniec 1994 r. 
i 8,3 mld z  na koniec roku 1995. Na wzrost zobowi za  mia o wp yw przede wszystkim 
ponoszenie przez podmioty gospodarcze w górnictwie strat finansowych. W 1994 roku 
wynik finansowy netto górnictwa w gla kamiennego wyniós  -191,8 mln z , a w 1995 
roku -782,1 mln z .
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 Program dla realizacji III etapu reformy, zapowiadany w pierwszym z programów 
1993 roku, nigdy nie powsta .

III okres restrukturyzacji górnictwa w gla kamiennego – lata 1996–1997 

 Restrukturyzacja w latach 1996–1997 charakteryzowa a si  niemal e ca kowitym 
wyhamowaniem dzia a  restrukturyzacyjnych o charakterze restrykcyjnym i prowadze-
niem dzia a  skoncentrowanych przede wszystkim na restrukturyzacji technicznej, bez 
uprzedniego zapewnienia stabilnej sytuacji finansowej dla tego typu dzia a .
 Podstaw  restrukturyzacji górnictwa w latach 1996–1997 by  rz dowy program „Gór-
nictwo w gla kamiennego – polityka pa stwa i sektora na lata 1996–2000. Program do-
stosowania górnictwa w gla kamiennego do warunków gospodarki rynkowej i mi dzyna-
rodowej konkurencyjno ci”, przyj ty przez Rad  Ministrów w dniu 30.04.1996 roku. 
 Tytu owym celem programu reformy górnictwa by o dostosowanie górnictwa do wa-
runków gospodarki rynkowej i mi dzynarodowej konkurencyjno ci. Oznacza to, e Ce-
lem programu, podobnie jak w przypadku poprzednich programów, by o osi gni cie ren-
towno ci w górnictwie. Cel ten zamierzano osi gn  ju  w 1998 roku poprzez redukcj
kosztów wydobycia oraz uzyskanie niezb dnej ceny w gla. 
 Za o ono, e cele cz stkowe zostan  osi gni te w drodze obni enia zatrudnienia 
w przeci gu 5 lat reformy o oko o 80 tys. osób oraz konieczno  ograniczenia zdolno ci
produkcyjnych, szacowanych wówczas na oko o 140 mln Mg (mierzonych wydobyciem 
netto). 
 W programie reformy na lata 1996–2000 wskazano g ówne obszary restrukturyzacji, 
do których nale a y restrukturyzacja: techniczna, zatrudnienia, finansowa, restrukturyzac-ja 
organizacyjna i w asno ciowa, a nast pnie okre lono strategie dzia a  w tych obszarach. 
 Dzia ania prowadzone w latach 1996–1997 dalece odbiega y od podstawowych za-
o e . W przeciwie stwie do nich nast powa o zwi kszenie wydobycia: w 1996 roku do 

136,2 mln Mg (wy sze od za o e  programu o 4,3%), a w 1997 roku do 137,1 mln Mg 
(o 7,1%). Nadwy ka produkcji by a na tyle wysoka, e spowodowa a gwa towne narasta-
nie stanu zapasów w gla na sk adowiskach – o 4,6% w 1996 roku (do poziomu 1849 tys. 
Mg) oraz o 124,5% w 1997 roku (do poziomu 3967 tys. Mg). 
 Wzrost sprzeda y ogó em w 1996 r. wynika  wy cznie ze wzrostu sprzeda y w gla 
na rynku krajowym – o ponad 5% w stosunku do 1995 roku, a sprzeda  w gla na eksport 
uleg a w tym czasie obni eniu o oko o 11%. W 1997 roku wielko  sprzeda y ogó em de-
terminowana by a spadkiem sprzeda y w kraju (o 2,4%) i wzrostem sprzeda y w gla na 
eksport (o 6,2%). 
 W latach 1996–1997 nie podj to adnych decyzji w zakresie ca kowitej likwidacji 
kopal . W roku 1996 kontynuowano proces likwidacji Wa brzyskich Kopal  W gla Ka-
miennego, kopal : „Nowa Ruda”, „Saturn”, „Sosnowiec”, „Pstrowski”, „Jowisz”, „Sie-
mianowice”, „Pary ” i „ ory”. Zako czono likwidacj  kopal : „Pary ” i „Saturn”. Proces 
cz ciowej likwidacji prowadzono w 8 kopalniach. W rezultacie prowadzenia procesów 
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likwidacji w okresie dwóch lat realizacji programu nast pi o obni enie zdolno ci produk-
cyjnych górnictwa o 2 mln Mg/rok, co stanowi o zaledwie 10% zak adanej wielko ci.
 W 1997 roku, przy kontynuowaniu wcze niej rozpocz tych procesów ca kowitej lik-
widacji kopal , realizacj  procesów cz ciowej likwidacji obj to 29 kopal . Nie przynios-
o to jednak rezultatów w postaci obni enia zdolno ci produkcyjnych. 

 Ponadto w sytuacji nie uzyskania wsparcia finansowego w postaci rodków z Banku 
wiatowego oraz EBOiR, proces inwestycyjny finansowany by  kosztem powi kszania 

stanu zobowi za , które drastycznie wzros y i na koniec 1997 roku wynios y 13,3 mld z
(o 60,5% wy sze ni  na koniec 1995 r.). 
 W konsekwencji rok 1996 górnictwo w gla kamiennego zamkn o strat  finansow
netto w wysoko ci -1,8 mld z , a rok 1997 strat  netto -2,6 mld z .
 W jakikolwiek sposób sytuacji górnictwa nie mog y wesprze  dzia ania w zakresie 
restrukturyzacji finansowej, gdy  przygotowane rozwi zania w tym zakresie, uzale nia y
proces restrukturyzacji finansowej od bie cego regulowania przez poszczególne podmio-
ty gospodarcze górnictwa zobowi za  wobec bud etu pa stwa oraz od niezalegania za 
okres od dnia 31.07.1997 roku do dnia z o enia wniosku o odd u enie z p atno ciami 
z tytu ów podlegaj cych potencjalnemu odd u eniu. Z powodu braku p ynno ci finanso-
wej warunki te nie mog y by  spe nione praktycznie przez wszystkie podmioty gospodar-
cze górnictwa w gla kamiennego. 

IV okres restrukturyzacji górnictwa w gla kamiennego – lata 1998–2002 
– dostosowywanie spó ek w glowych do funkcjonowania 
w warunkach gospodarki rynkowej 

 W zwi zku z nieskuteczno ci  programu oraz ponownym lawinowym narastaniem 
zad u enia i pogarszaj c  si  dramatycznie sytuacj  ekonomiczno-finansow  sektora gór-
nictwa w gla kamiennego, w 1998 roku rozpocz to prace nad dotychczas najbardziej dra-
stycznym programem restrukturyzacji górnictwa w gla kamiennego. Rz dowy program 
„Reforma górnictwa w gla kamiennego w Polsce w latach 1998–2002”, przyj ty zosta
przez Rad  Ministrów w dniu 30 czerwca 1998 roku, a w dniu 21 grudnia 1999 roku przy-
j ta zosta a „Korekta programu rz dowego Reforma górnictwa w gla kamiennego w Pol-
sce w latach 1998–2002”. 
 By  to najszerszy i najbardziej kompleksowy z dotychczas realizowanych programów 
restrukturyzacyjnych górnictwa w gla kamiennego. Cele ogólne, za o one w programie 
reformy górnictwa oraz w korekcie programu, zosta y okre lone w sposób nast puj cy:

1) dostosowanie podmiotów gospodarczych w górnictwie w gla kamiennego do funk-
cjonowania w warunkach gospodarki rynkowej i utrzymanie konkurencyjno ci pol-
skiego w gla na rynku krajowym; 

2) zaspokojenie do roku 2010 krajowego zapotrzebowania na w giel kamienny i ekono-
micznie uzasadnionego eksportu, przy zachowaniu wymogów ochrony rodowiska 
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i konkurencyjno ci w warunkach okre lonych przez Uni  Europejsk  oraz przy ot-
warto ci rynku wszystkich no ników energii z zachowaniem zasady obustronnych 
korzy ci.

 Dla osi gni cia celów ogólnych za o ono w programie realizacj  szeregu celów cz st-
kowych takich, jak m.in.: nieponoszenie strat finansowych przez spó ki w glowe od 2000 
roku, obni enie stanu zatrudnienia do 2000 roku o oko o 105 tys. osób, dostosowanie zdol-
no ci produkcyjnych do obni aj cego si  zapotrzebowania na w giel poprzez likwidacj
do 2000 roku nieefektywnych zdolno ci o ok. 25 mln Mg /rok, wspó prac  z gminami gór-
niczymi dla ograniczenia negatywnych skutków reformy górnictwa i zapewnienia ich eko-
nomicznego rozwoju. Program ten po raz pierwszy uwzgl dnia  aspekt regionalny res-
trukturyzacji górnictwa, skoncentrowanego w obr bie zaledwie czterech województw. 
 Realizacj  reformy po raz pierwszy wsparto sektorow  ustaw  z dnia 26 listopada 
1998 roku o dostosowaniu górnictwa w gla kamiennego do funkcjonowania w warunkach 
gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych, któ-
ra wesz a w ycie z dniem 14 stycznia 1999 roku. 
 Pogorszenie si  sytuacji w gla kamiennego na rynku zbytu w latach 1998–1999, któ-
re wyrazi o si  znacznym przekroczeniem przyj tych w programie reformy za o e  o wiel-
ko ci spadku sprzeda y w gla kamiennego oraz spadkiem cen w gla na rynkach zbytu 
by o powodem opracowania korekty programu rz dowego, przyj tej przez Rad  Mini-
strów w dniu 21 grudnia 1999 roku. 
 W korekcie rz dowego programu reformy górnictwa zmianie podlega y cele cz stko-
we, których realizacja warunkowa a osi gni cie celów ogólnych okre lonych w progra-
mie. 
 W latach 1998–2002 uzyskano czny ubytek zdolno ci produkcyjnych w wysoko -
ci 34,52 mln Mg/rok. Zako czono wydobycie w 13 kopalniach ca kowicie likwidowanych 
oraz w wyniku likwidacji ruchów w 10 kopalniach cz ciowo likwidowanych. 
 Stan zatrudnienia w górnictwie w gla kamiennego zmniejszy  si  w latach 1998–
–2002 z 243 304 osób do 140 717 osób (o 102 587 osób, tj. o 42,2%, przy czym w latach 
2000–2002 o 32,9 tys. osób). 
 G ównym instrumentem restrukturyzacji zatrudnienia, odbywaj cej si  w warunkach 
spokoju spo ecznego, by  Górniczy Pakiet Socjalny. W latach 1998–2002 skorzysta o
z niego cznie 67,0 tys. pracowników kopal . Spo ród instrumentów GPS najwi kszym 
zainteresowaniem cieszy y si  urlopy górnicze, z których skorzysta o 36,9 tys. osób. Z jed-
norazowych odpraw pieni nych bezwarunkowych skorzysta o 29,7 tys. osób. Natomiast 
zasi ki socjalne nie mia y adnego znaczenia dla efektów restrukturyzacji zatrudnienia – 
skorzysta o z nich jedynie 419 osób. W wyniku przej  pracowników na emerytury zatrud-
nienie zmniejszy o si  o 23,1 tys. osób, a wskutek przej  pracowników do jednostek two-
rzonych na bazie maj tku kopal  o oko o 6 tys. osób. 
 Zdecydowanie gorsze efekty osi gni to w zakresie restrukturyzacji finansowej. Na 
koniec 1997 roku, stan zobowi za  górnictwa wyniós  13,3 mld z , a na koniec 1998 ro-
ku wzrós  o dalsze 3,2 mld z  do poziomu 16,5 mld z . Mimo, e w programie rz dowym 
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za o ono restrukturyzacj  zobowi za  publicznoprawnych, to przebieg procesu restruk-
turyzacji zobowi za  w latach 1999–2000 nie by  zadowalaj cy.
 Nowelizacja ustawy górniczej, wprowadzona ustaw  z dnia 15 grudnia 2000 roku, 
stworzy a mo liwo ci, aby regulowanie zobowi za  powsta ych po dniu 1 stycznia 1999 
roku wobec ZUS, FP i FG P mog o by  okre lane w umowie mi dzy d u nikiem i ZUS. 
 Zawierane w tym okresie umowy odd u eniowe dotyczy y przede wszystkim zobo-
wi za  powsta ych przed dniem 1 kwietnia 1998 roku (tych, w stosunku do których us-
tawa okre la a sposób ich restrukturyzacji). 
 G ówn  przeszkod  w szerszym zawieraniu umów odd u eniowych dotycz cych zo-
bowi za  powsta ych po dniu 31 marca 1998 roku, w stosunku do których ustawa okre -
la a, e sposób ich restrukturyzacji mia  zosta  okre lony w umowie pomi dzy d u ni-
kiem i wierzycielem, by  brak zgody wierzycieli zobowi za  na propozycje spó ek w g-
lowych dotycz ce wielko ci umorze  zobowi za .
 Ustawa górnicza nie doprowadzi a do skutecznego przeprowadzenia post powania 
odd u eniowego, gdy  na czn  kwot  proponowanych do restrukturyzacji zobowi za
w wysoko ci 15,9 mld z  do ko ca 2002 roku zrestrukturyzowano jedynie 3,0 mld z
(18,9%). 
 Wyniki finansowe górnictwa w latach 1998–2002 (ze sprzeda y w gla kamiennego 
oraz finansowy netto) w porównaniu do za o e  programu przedstawia y si  nast puj co:

 1998 r. 1999 r. 2000 r. 2001 r. 2002 r. 

Wykonanie -2604,3 -1424,8 238,7 715,8 432,7 Wynik ze 
sprzeda y

w gla Program rz dowy -2290,0 -926,9 -264,7 756,2 1087,5 

Wykonanie -4276,2 -3447,3 -1763,0 182,1 -656,8 Wynik 
finansowy 

netto Program rz dowy -3117,5 -3301,8 -1815,5 -795,9 568,5 

 Mimo niezaprzeczalnej poprawy wyników ekonomiczno-finansowych i uruchomie-
nia procesu odd u eniowego nie zosta  osi gni ty cel cz stkowy programu, dotycz cy osi g-
ni cia przez górnictwo w 2002 roku dodatniego wyniku finansowego netto. Za rok 2002 
górnictwo wykaza o strat  w wysoko ci -608,7 mln z , przy zak adanym w programie rz -
dowym zysku 568,5 mln z .
 Uzyskiwane ujemne wyniki finansowe w roku 1998 i roku 1999 spowodowa y gwa -
towny wzrost zobowi za  z 16,5 mld z  na koniec 1998 roku do 20,6 mld z  na koniec 
roku 1999. 
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V okres restrukturyzacji – lata 2003–2006 – osi ganie rentowno ci
i ekonomicznej efektywno ci przez górnictwo w gla kamiennego 

 Nieskuteczno  dzia a  w zakresie restrukturyzacji finansowej, jak równie  wyczer-
pywanie si  mo liwo ci prostych mechanizmów restrukturyzacyjnych, spowodowa y ko-
nieczno  przyj cia kolejnego programu. W listopadzie 2002 roku przedstawiono „Pro-
gram restrukturyzacji górnictwa w gla kamiennego w Polsce w latach 2003–2006 z wy-
korzystaniem ustaw antykryzysowych i zainicjowaniem prywatyzacji niektórych kopal ”.
Z uwagi na gwa towny sprzeciw strony spo ecznej w odniesieniu do okre lonych przez 
Rad  Ministrów rozwi za  polegaj cych g ównie na likwidacji siedmiu kopal , ju
w styczniu 2003 roku przyj to korekt  wynikaj c  z Porozumienia ze stron  zwi zkow
z dnia 11 grudnia 2002 roku oraz korektami wynikaj cymi ze stanu prawnego sektora na 
dzie  10 stycznia 2003 roku)”. 
 Program ten sta  si  podstaw  do przeprowadzenia generalnych zmian organizacyj-
nych w sektorze górnictwa. Ju  w I kwartale 2003 roku utworzono z kopal  pi ciu spó-
ek w glowych Kompani  W glow  S.A., b d c  najwi kszym przedsi biorstwem gór-

niczym w Europie. Pozosta e kierunki dzia a , z uwagi na gwa towne zmiany, którym za-
cz  podlega  rynek w glowy, nie zosta y w zasadzie nawet wdro one. 
 Z uwagi na pogarszaj c  si  sytuacj  finansow  sektora rozpocz to prace nad ko-
lejn  ustaw  sektorow , a przede wszystkim nowym programem restrukturyzacji. 
 Przygotowywana nowa ustawa górnicza uwzgl dnia a tezy rozwi zania nowego pro-
gramu i wesz a ona w ycia z ko cem roku 2003. Na jej podstawie przeprowadzono naj-
wi kszy proces odd u enia w Polsce. Ustawa wprowadzi a umorzenie z mocy prawa ok.-
re lonych zobowi za  publicznoprawnych powsta ych do dnia 30.09.2003 roku z dniem 
wej cia jej w ycie, tj. z dniem 29.12.2003 roku oraz okre li a zasady odrocze  oraz har-
monogram sp aty tych zobowi za  z tytu u: sk adek na ubezpieczenia emerytalne finan-
sowane przez p atnika, sk adek na ubezpieczenia emerytalne finansowane przez ubezpie-
czonego, pozosta ych sk adek na ubezpieczenie spo eczne finansowanych przez ubezpie-
czonego, sk adek na ubezpieczenia zdrowotne. cznie na podstawie tej ustawy umorzo-
no zobowi zania publicznoprawne w kwocie 16,0 mld z , natomiast odroczeniem, a na-
st pnie rataln  sp at  obj to zobowi zania z wy ej wymienionych tytu ów w wysoko ci
2,1 mld z . Ponadto, na podstawie wcze niej realizowanych procesów odd u eniowych 
umorzono zobowi zania na czn  kwot  2,1 mld z . cznie zatem w 2003 roku umo-
rzono 18,1 mld z  zobowi za  publicznoprawnych, a odroczeniami i rataln  sp ata obj to 
zobowi zania w wysoko ci 2,6 mld z . Wskutek przeprowadzenia skutecznej restruktury-
zacji finansowej górnictwo w gla kamiennego uzyska o wynik finansowy netto na pozio-
mie 9666,6 mln z .
 Z uwagi na narastaj ce bariery w skutecznej realizacji obowi zuj cego od stycz-
nia 2003 roku programu, w kwietniu 2004 roku przyj to dokument pn. „Restruktury-
zacja górnictwa w gla kamiennego w latach 2004–2006 oraz strategia na lata 2007–
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–2010”. W programie tym za o ono dwuwariantowo  planowanych procesów restruktu-
ryzacyjnych: 

— docelowy model, zak adaj cy zmniejszenie zdolno ci produkcyjnych o 14 mln Mg 
zdolno ci produkcyjnych oraz zmniejszenie zatrudnienia o 25,5 tys. osób do ko ca
2006 roku; 

— wariant alternatywny, zak adaj cy zmniejszenie zdolno ci produkcyjnych o 7,8 mln 
Mg oraz zmniejszenie zatrudnienia o 19,5 tys. osób do ko ca 2006 roku, realizowa-
ny w warunkach utrzymania si  wysokiej koniunktury na w giel oraz spe nienia przez 
przedsi biorstwa górnicze okre lonych warunków ekonomicznych. 

 Natomiast w dniu 07.09.2004 roku, z uwagi na fakt wst pienia Polski do Unii Eu-
ropejskiej, Rada Ministrów przyj a „Plan dost pu do zasobów w gla kamiennego w la-
tach 2004–2006 oraz plan zamkni cia kopal  w latach 2004–2007”. Plan ten wynika  bez-
po rednio z za o e  programowych restrukturyzacji górnictwa w gla kamiennego i sta-
nowi  podstawowy dokument wymagany przez Komisj  Europejsk  przy notyfikacji po-
mocy publicznej dla sektora górnictwa. W dniu 22 czerwca 2005 r. Komisja Europejska 
przyj a Decyzj  nr K(2005)1796 w sprawie notyfikowania pomocy pa stwa dla polskie-
go sektora w glowego w latach 2004–2006. W decyzji tej Komisja uzna a plan restruk-
turyzacji za zgodny ze wspólnym rynkiem oraz zatwierdzi a pomoc pa stwa dla polskie-
go przemys u w gla kamiennego w latach 2004, 2005 i 2006. 
 Dokumenty programowe w zakresie restrukturyzacji zatrudnienia wprowadzi y zmo-
dyfikowane, w stosunku do programu z lat 1998–2002 instrumenty. W zdecydowanie 
wi kszym stopniu uwzgl dnia y one aktywn  rol  odchodz cych z pracy górników na ryn-
kach pracy. Jednak zasadniczo, prowadzona w latach 2004–2006 restrukturyzacja zatrud-
nienia opiera a si  na odej ciach naturalnych oraz instrumentach os onowych kierowa-
nych do osób, które w nied ugim czasie odejd  na emerytur .
 Z uwagi na korzystn  koniunktur  na rynkach zbytu w gla w latach 2004–2006 re-
alizowano w tym okresie wariant alternatywny, czyli agodniejszy. 
 Realizowane w latach 2003– 2006 dzia ania restrukturyzacyjne rozwi za y problem 
restrukturyzacji finansowej, to jednak, podobnie jak programy realizowane w latach po-
przednich nie rozwi za y skutecznie problemu maj tku nieprodukcyjnego oraz zb dnego 
maj tku produkcyjnego, który obci a dzia alno  gospodarcz  podmiotów sektora gór-
nictwa w gla kamiennego. Nie uwzgl dni  lub uwzgl dni  w zbyt niskim stopniu równie
ujawniaj cych si  negatywnych skutków dotychczasowych procesów restrukturyzacyj-
nych takich, jak m.in. starzenie si  za óg górniczych i powstaj ca luka pokoleniowa, Mo-
dernizacja techniczna kopal , zbyt niski zakres robót udost pniaj cych nowe zasoby w gla. 

VI okres restrukturyzacji – po roku 2006 

 Rok 2006 zako czy  etap realizacji typowych programów restrukturyzacyjnych, obej-
muj cych okre lone szczegó owo w ustawodawstwie instrumentarium restrukturyzacyjne. 
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W dniu 31 lipca 2007 roku Rada Ministrów przyj a dokument „Strategia dzia alno ci gór-
nictwa w gla kamiennego w Polsce w latach 2007–2015”, okre laj cy po dane, z punk-
tu widzenia Pa stwa Polskiego, kierunki funkcjonowania w tych latach sektora górnict-
wa w gla kamiennego. W dokumencie nie ustalono szczegó owych dzia a  restruktury-
zacyjnych, lecz okre lono kierunki w zakresie strategii dzia alno ci górnictwa, które po-
winny stanowi  podstaw  do budowy strategii przez spó ki w glowe – producentów w g-
la kamiennego. 
 W Strategii rz dowej okre lono, e celem polityki Pa stwa w stosunku do sektora 
górnictwa w gla kamiennego jest racjonalne i efektywne gospodarowanie z o ami w gla 
znajduj cymi si  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tak aby zasoby te s u y y ko-
lejnym pokoleniom Polaków.
 Przyj to, e cel ten b dzie realizowany poprzez dzia ania zgrupowane wokó  nast -
puj cych celów cz stkowych: 
— zapewnienie bezpiecze stwa energetycznego kraju poprzez zaspokojenie krajowego 

zapotrzebowania na w giel kamienny, w tym równie  wykorzystanie w gla do pro-
dukcji paliw p ynnych i gazowych; 

— utrzymanie konkurencyjno ci polskiego w gla kamiennego w warunkach gospodar-
ki wolnorynkowej; 

— zapewnienie stabilnych dostaw w gla kamiennego o wymaganej jako ci do odbior-
ców krajowych i zagranicznych; 

— wykorzystanie nowoczesnych technologii w sektorze górnictwa w gla kamiennego 
dla zwi kszenia konkurencyjno ci cenowej, bezpiecze stwa pracy, ochrony rodowis-
ka oraz stworzenia podstaw pod rozwój technologiczny i naukowy w szczególno ci
regionu l skiego i ma opolskiego. 

 Dla osi gni cia okre lonego celu strategicznego oraz celów cz stkowych przyj to, e
realizacja wszystkich koniecznych dzia a  powinna uwzgl dnia :
1. Poszukiwanie nowych mo liwo ci wykorzystania w gla oraz nowych odbiorców; 
2. Dostosowywanie zdolno ci produkcyjnych górnictwa do mo liwo ci sprzeda y w g-

la kamiennego na rynku; 
3. Utrzymywanie kosztów produkcji w gla w kopalniach na poziomie konkurencyjnym 

w stosunku do cen w gla i utrzymywanie tym samym przez spó ki w glowe ekono-
micznej efektywno ci;

4. Utrzymywanie zadowalaj cego poziomu p ynno ci finansowej oraz zdolno ci kredy-
towej przez spó ki w glowe; 

5. Zapewnienie stabilnych i bezpiecznych ekonomicznie miejsc pracy w kopalniach 
w gla kamiennego oraz racjonalne gospodarowanie zasobami pracy; 

6. Prowadzenie przez zarz dy spó ek w glowych efektywnej polityki zarz dzania poza-
produkcyjnymi rzeczowymi aktywami trwa ymi i d ugoterminowymi aktywami finan-
sowymi; 
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7. Podj cie przez spó ki w glowe dzia a  zwi zanych ze zwi kszeniem przychodów 
poprzez racjonalne gospodarowanie produktami ubocznymi i odpadami (np. metan, 
ska a p onna, woda, z om); 

8. Podj cie przez spó ki w glowe dzia a  zmierzaj cych do maksymalnego ogranicza-
nia kosztów powstaj cych mi dzy producentem a ostatecznym odbiorc  w gla (ko-
sztów us ug zwi zanych z dystrybucj  i transportem w gla). 

 Istotnym elementem zawartym w Strategii sektora s  inwestycje, które powinny po-
zwoli  na utrzymanie wydobycia w gla na poziomie odpowiadaj cym zapotrzebowaniu 
na rynku krajowym i ekonomicznie uzasadnionemu eksportowi, przy równoczesnym uwz-
gl dnieniu poprawy jako ci produkowanego w gla jako paliwa przyjaznego rodowisku 
naturalnemu w aspekcie czystych technologii spalania. 
 Z uwagi na niezako czenie cz ci procesów restrukturyzacyjnych takich, jak m.in. 
proces dokapitalizowania Kompanii W glowej S.A., zmiany organizacyjne w górnictwie 
i doko czenie budowy grupy w glowo-koksowej, zako czenie ratalnej sp aty zobowi za
wobec ZUS, zako czenie dzia a  polikwidacyjnych i usuwanie szkód górniczych po ko-
palniach zlikwidowanych, strategia koncentruje si  równie  na nich. Dodatkowo uwzgl d-
nia nowe zjawiska i realia, do których nale y zaliczy  przede wszystkim: wymagania wy-
nikaj ce z tzw. pakietu klimatycznego, brak inwestycji w udost pnianie nowych zasobów 
w gla, mo liwo ci nowych zastosowa  w gla kamiennego, jak równie  mo liwo ci do 
gospodarczego wykorzystania produktów ubocznych (np. metan, ska a p onna). 
 Na realizacj  Strategii w ostatnich latach znacz cy wp yw mia y gwa towne zmiany 
zachodz cych na wiatowych rynkach w glowych i finansowych. W latach 2007–2008 
nast powa  dynamiczny wzrost popytu na w giel kamiennego na rynkach wiatowych, 
a wiatowi producenci nie nad ali z produkcj , a firmy transportowe z dostawami w gla 
do odbiorców. 
 Równie  na polskim rynku odnotowano trudno ci dostawami w a ciwych ilo ci w g-
la do odbiorców. Wskutek prowadzonych w poprzednich latach dzia a  restrukturyzacyj-
nych, ukierunkowanych przede wszystkim na zmniejszenie produkcji, zatrudnienia oraz 
obni anie kosztów wydobycia, ograniczono w znacznym stopniu inwestycje na udost p-
nianie nowych cian wydobywczych oraz odnow  parku maszynowego. Niedoinwestowa-
nie spó ek w przesz o ci skutkowa o w sytuacji du ego popytu na w giel, ograniczonymi 
mo liwo ciami jego wydobycia i zmniejszonymi z tego powodu dochodami przedsi bior-
stw i po rednio bud etu pa stwa.
 W latach 2007–2008 wydobycie w gla, mimo wzrostu zapotrzebowania, ulega o dal-
szemu obni aniu z 94,3 mln Mg w 2006 roku do 83,4 mln Mg w roku 2007. Spadkow  ten-
dencj  mia a równie  sprzeda , która w porównaniu do 2006 r. zmniejszy a si  o 11,5% 
(z 93,4 mln Mg do 82,7 mln Mg), przy czym spadek ten by  skutkiem zmniejszonej 
sprzeda y w gla poza granicami kraju (o 47,5%). Wynika o to z konieczno ci zaspokoje-
nia potrzeb w pierwszym rz dzie odbiorców krajów. 
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 Pod koniec 2008 roku nast pi o jednak gwa towne zahamowanie dynamicznego roz-
woju rynków w glowych, co zwi zane by o z ujawnionym w trzecim kwartale 2008 ro-
ku. kryzysem na rynkach finansowym. Gwa towne za amania rynków finansowych skut-
kuje nadpoda  w gla na rynkach wiatowych i europejskich, w tym równie  polskim, 
a co za tym idzie niskimi cenami zbytu. Niedobór w gla kamiennego na polskim rynku 
w latach 2007–2008 skutkowa  wzrostem importu tego surowcu, który w 2008 r. osi gn
poziom powy ej 10 mln Mg i po raz pierwszy w powojennej historii Polski by  wy szy 
ni  sprzeda  w gla przez polskich producentów poza granicami kraju. Wysoki import, 
rz du 10 mln Mg, wyst pi  równie  w 2009 r. Jednak do tego przyczyni o si  gwa towne 
za amanie cen w gla na rynkach europejskich, które w wielu regionach naszego kraju s
ni sze ni  ceny w gla polskiego. 
 Trudna sytuacja rynkowa zmusi a zarz dy spó ek w glowych do podejmowania dzia-
a  antykryzysowych, bez wstrzymywania jednak prowadzonych procesów inwestycyj-

nych w zakresie modernizacji oraz rozwoju bazy zasobowej maj cych na celu dost pnie-
nie nowych zasobów w gla, jak równie  wzrost jako ci sprzedawanego produktu. 
 Z drugiej jednak strony nale y wspomnie , e mimo trudnych uwarunkowa  rynko-
wych w 2009 roku du ym sukcesem okaza  si  proces prywatyzacji pierwszego polskie-
go producenta debiutuj cego na gie dzie papierów warto ciowych. 

3.   Zmiana zasobów w gla kamiennego 

 Aktualny stan bazy zasobowej w gla kamiennego jest wynikiem zmian w ocenie za-
sobów z ó  kopal  czynnych wynikaj cych z wdra ania zasad gospodarki rynkowej jak 
równie  wskutek kolejnych dzia a  restrukturyzacyjnych prowadzonych w sektorze gór-
nictwa w gla kamiennego. 
 Zmiany te wymusi y przede wszystkim: 

— inne podej cie w stosunku do warto ci gospodarczej zasobów, tak w kopalniach czyn-
nych, jak i w z o ach niezagospodarowanych; 

— likwidacj  kopal  uznanych za trwale nierentowne; 
— d enie do rentowno ci pozosta ych kopal  przede wszystkim poprzez wzrost kon-

centracji wydobycia. 

 Likwidacja kopal  lub ich cz ci spowodowa a utrat  znacznej ilo ci zasobów w g-
la, w tym zasobów operatywnych. Ich ubytek w latach 1990–2008 tylko w cz ci by  wy-
nikiem eksploatacji. cznie w tym okresie kopalnie polskie wydoby y oko o 2540 mln 
Mg w gla. Je li doliczy  do tego straty w z o u zwi zane z eksploatacj , to i tak nie wy-
pe ni to przecie  pokazanej w tabeli 1 ró nicy w stanie zasobów pomi dzy rokiem 1990 
i 2008. 
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TABELA 1 
Stan zasobów w gla kamiennego w Polsce w z o ach kopal  czynnych (mln Mg)

Rok Zasoby bilansowe Zasoby przemys owe Zasoby operatywne 

1990 29 563 16 803 12 367 
1995 23 948 11 381 8390 
2000 16 590 7830 5479 
2005 15 713 6002 3806 
2008 16 002* 4898* 2922* 

ród o: dane ARP O/Katowice. *Zasoby dla ca o ci z o a

 Zasoby bilansowe zagospodarowanych wszystkich krajowych z ó  w gla kamienne-
go w latach 1990–2008, w których przeprowadzono proces g bokiej restrukturyzacji gór-
nictwa, zmniejszy y si  o 13 561 mln Mg, czyli o ponad 45,9% i wed ug stanu na 31.12. 
2008 roku wynosi y 16 002 mln Mg. W przypadku zasobów przemys owych, które ewi-
dencjonowane s  g ównie w z o ach kopal  czynnych i stanowi  podstaw  do planowa-
nia i projektowania dzia alno ci górniczej, ubytek ten wyniós  11 905 mln Mg, a baza tej 
kategorii zasobów zmniejszy a si  a  o 70,8%, do poziomu 4898 mln Mg. 
 Na dzie  dzisiejszy rednia wystarczalno  zasobów operatywnych ca kowitych 
w skali ca ego sektora, przy za o onym przez spó ki w glowe i kopalnie samodzielne po-
ziomie wydobycia na poziomie roku 2009, wynosi oko o 37,7 lat. 
 Konieczne jest wi c podejmowanie ju  dzisiaj intensywnych dzia a  maj cych na 
celu dalsze rozpoznawanie zasobów bilansowych, a tak e umo liwienie dost pu do z ó
rezerwowych i perspektywicznych. Udost pnienie tych z ó  a nast pnie ich eksploatacja 
b d  wymaga y podejmowania wzmo onych wydatków inwestycyjnych, gdy  b dzie si
to cz sto wi za o z konieczno ci  prowadzenia prac w nisko po o onych, trudnodost p-
nych, pochylonych i niskich pok adach. Potrzeby inwestycyjne polskiego górnictwa w g-
lowego do 2015 roku szacuje si  na oko o 20 mld z .

4.   Podsumowanie 

 Proces restrukturyzacji polskiego górnictwa w gla kamiennego realizowany niemal 
przez dwie dekady, w ramach kolejnych rz dowych programów restrukturyzacji bran y
mia  ró norodne oblicza, prowadzony by  z ró nym skutkiem i nie jest procesem delfini-
tywnie zako czonym. G ówne jego cele, którymi by y: ograniczenie nadmiernych zdol-
no ci produkcyjnych kopal , redukcja zatrudnienia, wzrost produktywno ci i efektywno -
ci ekonomicznej oraz rozwi zanie problemu wysokich i od wielu lat kumuluj cych si  zo-
bowi za  przedsi biorstw górniczych zosta y osi gni te. Dokonano tego przede wszyst-
kim na skutek zaanga owania w proces naprawy bran y znacznych rodków bud eto-
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wych, ale tak e dzi ki przyzwoleniu spo ecznemu dla g bokich zmian i aktywno ci sa-
mych przedsi biorstw górniczych. Nale y przy tym podkre li , e przyjmowane za o e-
nia i dokumenty programowe nie zawsze zwi zane by y z realiami, a bardzo cz sto by y
odpowiedzi  na zapotrzebowanie gospodarczo-polityczne. Niemniej jednak w procesie 
restrukturyzacji równie  i te realia nale a o uwzgl dnia .

TABELA 2 
Wybrane wska niki restrukturyzacji górnictwa w glowego w latach 1989–2009 

Lata 
Lp. Nazwa wska nika 

1989 1998 2002 2006 2009*
1 2 3 4 5 6 7
1. Liczba kopal  czynnych [liczba] 70 54 41 32 31

2. Produkcja w gla kamiennego
[mln Mg] 177,4 116,0 102,1 94,30 77,5

3. Sprzeda  w gla ogó em 
[mln Mg] 174,0 114,3 99,9 93,4 73,0

4. Sprzeda  w gla w kraju 
[mln Mg] 145,1 86,8 76,9 77,6 64,2

5. Liczba cian czynnych 861 252 151 128 117

6.
rednie dobowe wydobycie 

w gla handlowego 
z jednej ciany [Mg /d] 

863 1890 2875 3066,0 2602*

7. rednie zatrudnienie 
w kopalniach [tys. osób] 415,9 224,6 139,8 118,9 115,9

8. Wydajno  ogólna 
[Mg/rok/1 zatrudn.] 427 517 730 793 668

9. rednia cena zbytu w gla
[mln z ] 1,38 121,55 142,55 183,62 279,20* 

10. Koszt jednostkowy 
sprzedanego w gla [z /Mg] 3,03 144,16 138,22 175,54 266,35*

11. Jednostkowy wynik 
ze sprzeda y w gla [z /Mg] -1,65 -22,61 4,33 8,08 12,85* 

12. Wynik finansowy netto 
[mln z ] 34,7 -4276,2 -656,8 367,4 -166,9* 

13. Stan nale no ci na koniec 
roku [mln z ] 133,8 3306,7 2531,9 1581,1 1912,8* 

14. Stan zobowi za  na koniec 
roku [mln z ] 109,6 16 524,9 22 846,9 7026,1 7702,6* 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych ARP. 
Uwaga: *bez danych Lubelski W giel „Bogdanka” S.A. 
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 Podkre lenia wymaga fakt, e w przypadku polskiego górnictwa w gla kamiennego 
procesy restrukturyzacyjne by y o tyle utrudnione, gdy  górnictwo skoncentrowane jest 
w zasadzie w najludniejszym regionie kraju i tu te  wyst puje koncentracja przemys ów
zwi zanych bezpo rednio i po rednio z sektorem górnictwa w gla kamiennego. Jakiekol-
wiek wi c zmiany w sektorze mia y znacz cy odd wi k w sytuacji regionu. 
 Podstawowe wska niki charakteryzuj ce przemiany w polskim górnictwie w gla ka-
miennego przedstawia powy sza tabela. 
 Podstawowym osi gni ciem procesu restrukturyzacji sektora górnictwa w gla kamien-
nego by o ograniczenie jego nadmiernych zdolno ci produkcyjnych. W okresie 1989–2006 
wielko  produkcji zmala a z poziomu 177,4 mln Mg do 77,5 mln Mg, co oznacza jej spa-
dek o 56,3%. W analogicznych proporcjach zmala a w tym okresie sprzeda  w gla ka-
miennego z 174 mln Mg w roku 1989 do 73,0 mln Mg w roku 2009. 
 Dzia ania w zakresie koncentracji wydobycia spowodowa y, i  ilo  czynnych cian
wydobywczych z 861 w 1989 roku spad a prawie siedmiokrotnie, i na koniec roku 2009 
wynosi a jedynie 117. rednie dobowe wydobycie z jednej ciany zwi kszy o si  z 863 
Mg /dob  w 1989 roku do 2602 Mg /dob  na koniec roku 2009. 
 Z 70 kopal  prowadz cych dzia alno  wydobywcz  w 1989 roku na koniec roku 
2009 w górnictwie w gla kamiennego czynne by y 31 kopalnie. 

rednie zatrudnienie w kopalniach zasadniczych obni y o si  w porównaniu do roku 
1989 o 300,0 tys. pracowników, osi gaj c na koniec roku 2009 poziom 115,9 tys. osób, 
co stanowi jedynie 27,8% zatrudnienia z pocz tku okresu. Redukcja zatrudnienia, a tak e
zmiany w technicznym wyposa eniu cian wp yn y na radykaln  popraw  wydajno ci
ogólnej, która w 2008 roku, osi gaj c 668 Mg/pracownika/rok, by a prawie dwukrotnie 
wy -sza od wydajno ci w 1990 roku (380 Mg/pracownika/rok). 
 Likwidacja kopal  najmniej efektywnych, wydzielanie maj tku nieprodukcyjnego, 
restrukturyzacja zatrudnienia przynios y pozytywne efekty równie  w zakresie kosztów 
wydobycia w gla. Równie  tendencje w strukturze rodzajowej kosztów produkcji w gla 
mo na uzna  za zadowalaj c , uwzgl dniaj c takie zjawiska jak: wzrost cen materia ów 
i energii, presja na podwy ki wynagrodze , itp.
 Kolejne ustawy restrukturyzacyjne (odd u enie kopal ), dzia ania w zakresie reduk-
cji kosztów oraz poprawa koniunktury na w giel przynios y ostatecznie zdecydowan  po-
praw  sytuacji finansowej. Górnictwo odzyska o p ynno  finansow  pozwalaj c  na pe -
ne (od roku 2004) regulowanie bie cych zobowi za  oraz rataln  sp at  obj tych re-
strukturyzacj  zobowi za  zaleg ych. 
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