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PRAWNE I EKONOMICZNE ASPEKTY LIKWIDACJI KOPAL
W GLA KAMIENNEGO W POLSCE 

1.   Wprowadzenie 

 W roku 2009 funkcjonowa o w Polsce 30 kopal  w gla kamiennego, których y-
wotno  liczy  mo na na okres od kilku do kilkudziesi ciu lat. Problem ywotno ci po-
szczególnych kopal  jest szczególnie istotny mi dzy innymi z uwagi na konieczno  zbi-
lansowania szacowanych kosztów likwidacji kopal  z gromadzonymi na odr bnym fun-
duszu likwidacji zak adu górniczego (FLZG) rodkami przeznaczonymi na likwidacj
zak adu górniczego.  

Podstawowe regulacje prawne w przypadku zagadnie  zwi zanych z likwidacj  ko-
palni zawiera Ustawa prawo geologiczne i górnicze z 1994 roku (z pó niejszymi liczny-
mi zmianami, zwane dalej pgg). Zgodnie z zapisami tej ustawy przedsi biorca podejmu-
j cy dzia alno  o charakterze wydobywczym zobowi zany jest po jej zako czeniu do 
przeprowadzenia zaplanowanej wcze niej likwidacji kopalni. Plan ruchu likwidowanego 
zak adu zawieraj cy m.in. sposób i czas likwidacji, zakres prac likwidacyjnych, sposób 
rekultywacji oraz przeznaczenie terenów pogórniczych musi by  zatwierdzony przez 
w a ciwy dla danego miejsca urz d górniczy po wcze niejszym uzgodnieniu z w adzami 
lokalnymi. Ka da kopalnia powinna posiada  aktualny plan likwidacji, który stanowi 
podstaw  do szacowania kosztów likwidacji i wystarczalno ci funduszu likwidacji za-
k adu górniczego (FLZG). We wspomnianym powy ej pgg ustawodawca okre li  zasady 
tworzenia tego funduszu stanowi c, e roczne sk adki deponowane na wydzielonym 
koncie maj  stanowi  równowarto  od 3% do 10% warto ci odpisów amortyzacyjnych 
od maj tku trwa ego przedsi biorstwa górniczego (w przypadku kopal  podziemnych lub 
otworowych). Obligatoryjne okre lenie przedzia u, w którym mog  si  mie ci  wielko ci
deponowanych na FLZG sk adek nie uwzgl dnia wszystkich sytuacji, w jakich mog  si

*   IGSMiE PAN, Kraków, e-mail: jjarosz@min-pan.krakow.pl 

101



znale  kopalnie. Ograniczenie górnego limitu sk adki do 10% mo e powodowa  niedo-
bór rodków na FLZG, co sprawi, e przy krótkim okresie istnienia kopalni b d  przy ni-
skim poziomie inwestycji fundusz b dzie niewystarczaj cy do pe nej likwidacji zak adu 
górniczego (Sa uga i inni 2008). Z kolei kopalnie o d ugim okresie funkcjonowania na-
wet przy stosowaniu najni szej stawki procentowej, czyli 3% mog  zgromadzi  ca o
rodków niezb dnych do likwidacji na d ugo przed przewidywanym momentem likwida-

cji. Dalsze zasilanie funduszu likwidacji jest niecelowe i mo e niekorzystnie wp ywa  na 
bie c  dzia alno  kopalni pogarszaj c jej wyniki finansowe. Z tego te  powodu wa ne 
jest, aby szacowanie kosztów likwidacji oraz monitorowanie wystarczalno ci FLZG by o
pod sta  kontrol  s u b ekonomicznych kopal .

Ustawa pgg nie wskazuje sposobu szacowania kosztów likwidacji wymieniaj c je-
dynie dzia ania, które ze rodków tego funduszu mog  by  finansowane. Sposób ten na-
rzucany jest automatycznie w zale no ci od tego w oparciu, o jakie standardy kopalnie 
prowadz  swoj  sprawozdawczo  finansow  i w jaki sposób jest wykazywany FLZG  
w rozliczeniach rocznych. W przypadku polskich kopal  wyk adni  dla prowadzenia 
sprawozdawczo ci stanowi  ustawa o rachunkowo ci oraz Mi dzynarodowe Standardy 
Rachunkowo ci (MSR).  

Kopalnie stosuj ce zapisy ustawy o rachunkowo ci prowadz  kalkulacj  kosztów 
likwidacji zak adu górniczego wyceniaj c wszystkie dzia ania wskazane w ustawie pgg 
jako kwalifikowane do finansowania z FLZG i to zarówno dla tych wykazywanych wg 
stanu na dany rok jak i dla dzia a  przysz ych, uznanych za pewne (planowane inwesty-
cje, rozwój infrastruktury do owej i powierzchniowej itp.).  

Pozosta e kopalnie, które z ró nych wzgl dów zdecydowa y si  na stosowanie 
MSR, b d  zosta y do tego zobligowane, szacuj  koszty likwidacji tylko cz ci z dzia a
kwalifikowanych do finansowania ze rodków FLZG i to jedynie tych, które s  realne na 
dzie  sk adania bilansu. Zgodnie z zasadami rachunkowo ci stan funduszu likwidacji 
wykazuje si  nie rzadziej ni  na dzie  bilansowy jako jeden z elementów sk adowych 
kapita u rezerwowego.  

Problem ujmowania FLZG w sprawozdaniach finansowych w przypadku kopal
(zarówno podziemnych jak i odkrywkowych) jest znany i by  ju  sygnalizowany w litera-
turze [9].

1.1.  Fundusz likwidacji a ustawa o rachunkowo ci

Zasady tworzenia rezerw w przedsi biorstwie okre la ustawa o rachunkowo ci
(z 1994 r. z po n. zmianami). W artykule 35d tej ustawy mówi si , e:

1.  Rezerwy tworzy si  na: 

1)  pewne lub o du ym stopniu prawdopodobie stwa przysz e zobowi zania, któ-
rych kwot  mo na w sposób wiarygodny oszacowa  (...), 
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2)  przysz e zobowi zania spowodowane restrukturyzacj , je eli na podstawie od-
r bnych przepisów jednostka jest zobowi zana do jej przeprowadzenia lub za-
warto w tej sprawie wi ce umowy, a plany restrukturyzacji pozwalaj  w spo-
sób wiarygodny oszacowa  warto  tych przysz ych zobowi za .

2.  Rezerwy, o których mowa w ust. 1, zalicza si  odpowiednio do pozosta ych kosz-
tów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych, zale nie od oko-
liczno ci, z którymi przysz e zobowi zania si  wi .

3.  Powstanie zobowi zania, na które uprzednio utworzono rezerw , zmniejsza rezerw .
4.  Niewykorzystane rezerwy, wobec zmniejszenia lub ustania ryzyka uzasadniaj cego 

ich utworzenie, zwi kszaj  na dzie , na który okaza y si  zb dne, odpowiednio po-
zosta e przychody operacyjne, przychody finansowe lub zyski nadzwyczajne. 
W t  interpretacj  rezerwy wpisuje si  FLZG, jako e wydatki na likwidacj  mo na

traktowa  jako „pewne lub o du ym stopniu prawdopodobie stwa przysz e zobowi zania, 
których kwot  mo na w sposób wiarygodny oszacowa ”.

Tak sformu owany zapis w ustawie nie daje jednak precyzyjnej wyk adni odno nie 
do tego, jakie elementy dzia a  likwidacyjnych zwi zanych z likwidacj  zak adu górni-
czego powinny by  uwzgl dnianie przy szacowaniu kosztów jego likwidacji. Pojawia si
bowiem pytanie o to, koszty których dzia a  likwidacyjnych s  mo liwe do wiarygodne-
go oszacowania. Kopalnie stosuj c si  do zapisów ppg szacuj  w kosztach likwidacji 
koszty wszystkich dzia a , których finansowanie jest dopuszczalne ze rodków funduszu 
likwidacji.  

Mimo e przepisy dotycz ce rezerw wydaj  si  jasne, cz sto pojawiaj  si  w tym 
zakresie nieprawid owo ci. Wynikaj  one m.in. z trudno ci we w a ciwym oszacowaniu 
wielko ci rezerwy. Artyku  28 ust. 1 pkt 9 ustawy o rachunkowo ci stanowi jedynie, e
rezerwy wycenia si  w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej warto ci. Szczegó y tej 
wyceny powinny znale  si  w wewn trznych regulacjach ka dej jednostki, czyli w przyj -
tej przez zarz d polityce rachunkowo ci. W praktyce cz sto okazuje si , e dokumentacja 
zasad rachunkowo ci nie jest w tym zakresie wystarczaj ca. Ponadto nale y pami ta , e
rezerwy s  pozycj  sprawozdania finansowego najcz ciej wykorzystywan  do manipu-
lowania wynikiem finansowym, czyli tzw. rachunkowo ci kreatywnej. Dlatego te  od-
biorcy sprawozda  finansowych powinni zwraca  na nie du  uwag .

1.2.   Fundusz likwidacji a Mi dzynarodowe Standardy Rachunkowo ci (MSR) 

Bardziej precyzyjne w tym wzgl dzie s  zapisy wyst puj ce w Mi dzynarodowych 
Standardach Rachunkowo ci (MSR 37), które oprócz definicji rezerwy (w du ej mierze 
zbie nej do tej z ustawy o rachunkowo ci) podaj  tak e wiele wytycznych dla sytuacji 
pojawiaj cych si  w praktyce gospodarczej. Wykorzystanie MSR 37 i za czników do 
niego daje mo liwo  zapoznania si  zarówno z definicjami jak i ze szczegó owymi wy-
mogami odno nie ujmowania, wyceny oraz ujawniania informacji. 
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Mi dzynarodowe Standardy Rachunkowo ci (MSR) lub te  Mi dzynarodowe Stan-
dardy Sprawozdawczo ci Finansowej (MSSF), to standardy rachunkowo ci przyj te na 
gruncie mi dzynarodowym, których istot  jest d enie do ujednolicenia zasad i metod 
rachunkowo ci stosowanych na wiecie.

Od 1 stycznia 2005 r. nowelizacja ustawy o rachunkowo ci, og oszona w Dz.U. 
z 2004 r. Nr 213, poz. 2155, wprowadzi a do ustawy wymóg stosowania Mi dzynarodo-
wych Standardów Rachunkowo ci. W zwi zku z tym MSR dotycz  obecnie wszystkich 
polskich jednostek gospodarczych podlegaj cych ustawie o rachunkowo ci, chocia  ko-
nieczno  stosowania MSR w ró nym stopniu odnosi si  do poszczególnych jednostek 
(Kowalski 2005).  

Obecnie zasady (polityk ) rachunkowo ci zdefiniowano jako wybrane i stosowane 
przez jednostk  rozwi zania dopuszczone ustaw , w tym tak e okre lone w MSR, za-
pewniaj ce wymagan  jako  sprawozda  finansowych. Tak wi c MSR postawiono 
niemal e na równi z polskimi regulacjami. 

Przepisy ustawy o rachunkowo ci wprowadzi y bezwzgl dny obowi zek stosowa-
nia MSR przy sporz dzaniu skonsolidowanych sprawozda  finansowych dla: 
— emitentów papierów warto ciowych dopuszczonych do obrotu publicznego, 
— banków, 
— emitentów wy cznie d u nych papierów warto ciowych dopuszczonych do pu-

blicznego obrotu lub do obrotu na jednym z rynków regulowanych krajów Europej-
skiego Obszaru Gospodarczego. 

Ustawa o rachunkowo ci okre li a jednostki, które maj  prawo sporz dza  swoje 
sprawozdania finansowe za rok obrotowy wed ug zasad MSR. Nale  do nich poza wy-
ej wymienionymi: 

— emitenci papierów warto ciowych ubiegaj cy si  o ich dopuszczenie do publicznego 
obrotu, 

— jednostki wchodz ce w sk ad grupy kapita owej, w której jednostka dominuj ca
sporz dza skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR. 

Od 2005 r. jednostki te mog  wi c wybiera  stosowanie polskich regulacji rachun-
kowych albo MSR. 

Jednostki, których dane obj te s  skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym,  
a w szczególno ci jednostki zale ne i wspó zale ne, powinny stosowa  jednakowe meto-
dy wyceny aktywów i pasywów oraz sporz dzania sprawozda  finansowych, zgodne  
z przyj tymi zasadami (polityk ) rachunkowo ci jednostki dominuj cej.

Z informacji uzyskanych ze spó ek w glowych wynika, e jedynie Kompania W -
glowa S.A. oraz Po udniowy Koncern W glowy S.A. nie ujmuj  w corocznym bilansie 
spó ki FLZG wykazywanego jako rezerwa zgodnie z zasadami MSR. Pozosta e spó ki 
w glowe oraz LW „Bogdanka” (samodzielny podmiot gie dowy) szacuj  rezerwy zgod-
nie ze wskazaniami MSR 37. Podobnie czyni to KGHM Polska Mied  S.A. 
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Wprowadzenie w górnictwie mi dzynarodowych standardów rachunkowo ci spo-
wodowa oby transparentno  sytuacji finansowej przedsi biorstw górniczych. Przy 
ewentualnej prywatyzacji mo liwe by oby wi c dok adne rozeznanie si  w sytuacji fi-
nansowej poszczególnych spó ek w glowych. 

W chwili obecnej nie ma jednego pe nego standardu a zakres obowi zywania MSR 
jest ró ny w ró nych krajach. W szeregu krajów MSR zast pi y dotychczasowy krajowy 
standard rachunkowo ci. W przypadku naszego kraju obowi zuj  przepisy Ustawy o ra-
chunkowo ci. W razie problemów wynikaj cych z braku uregulowa  w ustawie przed-
si biorstwa powinny kierowa  si  krajowymi standardami rachunkowo ci, a dopiero po 
wyczerpaniu tej mo liwo ci stosowa  Mi dzynarodowe Standardy Rachunkowo ci.

Do problematyki tworzenia funduszu likwidacji zak adu górniczego odnosz  si
uregulowania zawarte w MSR nr 37 traktuj cym o rezerwach i zobowi zania warunko-
wych i aktywach warunkowych. 

Celem standardu MSR 37 jest zapewnienie, aby wobec rezerw, zobowi za  warun-
kowych i aktywów warunkowych stosowane by y odpowiednie kryteria dotycz ce uj-
mowania pozycji w sprawozdaniu i metody wyceny, oraz by w informacji dodatkowej do 
sprawozda  finansowych zosta y ujawnione informacje umo liwiaj ce ich u ytkowni-
kom zrozumienie charakteru, terminów i kwot wspomnianych pozycji. Ma on zatem za-
pewni , e w sprawozdaniu finansowym uwzgl dnia si  jedynie rzeczywiste zobowi za-
nia. 

Planowane wydatki – nawet zatwierdzone przez zarz d lub inny organ – nie podle-
gaj  ujawnieniu, podobnie jak rezerwy na straty obj te ubezpieczeniem w asnym, zda-
rzenia niepewne i inne zdarzenia, które jeszcze nie nast pi y.

Podstawowe zapisy MSR 37 stanowi  m.in. e:
a)  Rezerw  nale y uj  jedynie wtedy, gdy istnieje obecne zobowi zanie wynikaj ce 

ze zdarze  przesz ych, które prawdopodobnie spowoduje wyp yw rodków i którego 
kwot  mo na wiarygodnie oszacowa .

b)  Uj ta kwota rezerwy powinna by  mo liwie najdok adniejszym szacunkiem kwoty 
koniecznej do rozliczenia zobowi zania na dzie  bilansowy. 

c)  Stan rezerw nale y weryfikowa  na ka dy dzie  bilansowy i korygowa  zgodnie  
z aktualnym, mo liwie najdok adniejszym oszacowaniem. 

d)  Rezerw  nale y wykorzysta  jedynie na wydatki, na jakie zosta a pierwotnie utwo-
rzona. 

2.   Szacowania kosztów likwidacji zak adu górniczego 

W kolejnych rozdzia ach przedstawiono zasady szacowania kosztów likwidacji na-
wi zuj c do polskich standardów rachunkowo ci w jednym przypadku oraz uwzgl dnia-
j c zasady MSR w drugim. 
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2.1.  Likwidacja zak adu górniczego i jej zakres 

Pod poj ciem ca kowitej likwidacji kopalni rozumie si  zaprzestanie wydobywania 
w gla kamiennego i likwidacj  zak adu górniczego. Zgodnie z art. 6 ust. 7 Prawa geolo-
gicznego i górniczego, zak adem górniczym jest wyodr bniony technicznie i organiza-
cyjnie zespó rodków s u cych bezpo rednio do wydobywania kopaliny ze z o a, w tym 
wyrobiska górnicze, obiekty budowlane oraz technologicznie zwi zane z nimi obiekty  
i urz dzenia przeróbcze. Przepisy dotycz ce likwidacji zak adu górniczego zawarte zo-
sta y w rozdziale 5, art. 80-82a Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gór-
nicze (z pó n. zm., Dz.U. 2009 nr 18 poz. 97 2009.03.07 i Dz.U. 2008 nr 227 poz. 1505 
2009.03.24). Szczegó owe zagadnienia zwi zane z interpretacj  pgg w odniesieniu do 
procesu likwidacji posiadaj  do  bogat  literatur  i z tego te  powodu nie b d  one 
omawiane w tym artykule. 

2.2.  Fundusz likwidacji zak adu górniczego 

Prawo geologiczne i górnicze okre la tak e zasady finansowania likwidacji zak adu
górniczego. W art. 26c pgg zosta y sprecyzowane obowi zki przedsi biorcy w zakresie 
gromadzenia niezb dnych rodków finansowych na likwidacj  w postaci funduszu li-
kwidacji zak adu górniczego.  

Zadaniem funduszu jest gromadzenie rodków na pokrycie kosztów likwidacji za-
k adu górniczego lub jego wyodr bnionych cz ci, obejmuj cych w szczególno ci (Roz-
porz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r.).: 

1)  likwidacj  oraz zabezpieczanie wyrobisk górniczych, komór eksploatacyjnych, 
otworów eksploatacyjnych i wiertniczych oraz innych zwi zanych z eksploatacj
kopalin, 

2)  likwidacj  zb dnych obiektów oraz demonta u maszyn i urz dze ,

3)  rekultywacji gruntów i uporz dkowania terenów po dzia alno ci górniczej, 

4)  utrzymanie obiektów przeznaczonych do likwidacji w kolejno ci zapewniaj cej bez-
piecze stwo ruchu zak adu górniczego, 

5)  wykonanie prac zabezpieczaj cych oraz przedsi wzi  zapobiegaj cych zagro e-
niom, w tym zwi zanych z utrzymaniem i upraszczaniem systemów odwadniania 
likwidowanego zak adu górniczego lub jego oznaczonej cz ci.

W praktyce do dzia a  zwi zanych z likwidacj  finansowanych ze rodków FLZG 
wlicza si  tak e koszt: 

— opracowania projektów, dokumentacji, opinii, ekspertyz i analiz zwi zanych z li-
kwidacj  kopal ,
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— ogólnego zarz du kopalni  ca kowicie zlikwidowan , od chwili zaprzestania wydo-
bycia.
W praktyce, co jest zak adem górniczym rozstrzyga plan ruchu.  

2.3.  Poj cie wystarczalno ci funduszu likwidacji zak adu górniczego 

Przez wystarczalno  funduszu likwidacji zak adu górniczego nale y rozumie
zdolno  finansowego zabezpieczenia, ze rodków tego funduszu, realizacji ustawowo 
okre lonych zada  likwidacyjnych. Ocena wystarczalno ci funduszu likwidacji zak adu
górniczego polega na zestawieniu oszacowanych kosztów likwidacji zak adu górniczego 
z wielko ci  zdeponowanych rodków na koncie funduszu przy za o eniu optymalnej 
stawki odpisu amortyzacyjnego tworz cej ten fundusz. Dla realizacji tego celu, oprócz 
szacowania kosztów dzia a  likwidacyjnych zak adu górniczego, które finansowane mo-
g  by  ze rodków funduszu likwidacyjnego wykonuje si  prognozy wydobycia i za o e-
nia wieloletniego planu inwestycji.  

2.4.  Zasady szacowania kosztów w uj ciu ustawy o rachunkowo ci i MSR 

Wobec pojawienia si  dla cz ci polskich kopal  pewnej swobody w decyzji o wy-
borze sposobu wykazywania wielko ci rezerwy, a tym samym o sposobie szacowania 
kosztów likwidacji postanowiono porówna  wyniki szacowania tych kosztów dla dwóch 
sposobów tj. w rozumieniu podawanym przez Mi dzynarodowe Standardy Rachunkowo-
ci (MSR) oraz Ustaw  o rachunkowo ci (podej cie tradycyjne). W tabeli 2.1 zestawiono 

zasady szacowania kosztów likwidacji w odniesieniu do ustawy o rachunkowo ci oraz 
MSR.

Jak mo na, na podstawie przytoczonych powy ej informacji, zauwa y  metody te 
mog  potencjalnie prowadzi  do zdecydowanie ró nych wyników w kalkulacji kosztów 
likwidacji tych samych zak adów górniczych. Rozwa aj c przyk adowo zapis w pierw-
szym wierszu tabeli 2.1, mo na zauwa y , e je eli kopalnia planuje wydr enie dodat-
kowego szybu lub pog bienie ju  istniej cego i uzna te inwestycje za pewne, to jedynie 
w przypadku metody tradycyjnej uwzgl dnia je w kosztach likwidacji zak adu górnicze-
go. Podobnie wygl da sytuacja w przypadku rozbudowy sieci wyrobisk podziemnych 
zwi zanej z udost pnieniem nowych zasobów i co za tym idzie zwi kszenia d ugo ci wy-
robisk, które pozostan  do likwidacji po zako czeniu eksploatacji. 

Nieco odmienna sytuacja b dzie mia a miejsce w przypadku przedstawionym w dru-
gim wierszu tabeli 2.1. Licz c koszty likwidacji zak adu górniczego zgodnie z za o e-
niami MSR nie powinno si  uwzgl dnia  faktu, e niektóre obiekty zak adu mog  by
sprzedane, nawet je eli posiadaj  wyj tkow  warto  u ytkow  (zazwyczaj budynki dy-
rekcji kopal , cechownie itp.), a nale y uwa a  je jako przewidziane do likwidacji. Takie 
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podej cie powoduje konieczno  oszacowania kosztów likwidacji tych obiektów i dopi-
sanie tych kosztów do prognozowanych ca kowitych wydatków na likwidacj . W przy-
padku szacowania kosztów drug  metod  obiekty przeznaczone do sprzeda y nie s  ju
uwzgl dniane przy likwidacji, co obni a koszty likwidacji zak adu.

TABELA 2.1 
Porównanie za o e  rozwa anych sposobów szacowania  
kosztów likwidacji zak adu górniczego 

Metoda 1 szacowania kosztów likwidacji 
– zgodna z MSR 

Metoda 2 szacowania kosztów likwidacji 
– tradycyjna 

1. Wyliczenie kosztów likwidacji dotyczy 
(zgodnie z MSR 37) obiektów mo liwych do 
likwidacji wed ug stanu na dzie  wyliczenia 
rezerwy (np. koniec roku) tzn. w wyliczeniu 
kosztów likwidacji nie s  uwzgl dnione pozy-
cje ( rodki trwa e), które dopiero powstan  – 
dotyczy do zarówno infrastruktury po-
wierzchniowej jak i podziemnej. 

1.  Wyliczenie kosztów likwidacji dotyczy 
obiektów ju  istniej cych i przewidzianych do 
likwidacji oraz tych, które z du ym prawdo-
podobie stwem dopiero powstan  – dotyczy 
do zarówno infrastruktury powierzchniowej 
jak i podziemnej. Fakt powoduje zwi kszenie
kosztów likwidacji zak adu górniczego. 

2.  Szacunkowe koszty likwidacji, zgodnie 
z MSR 37, nie uwzgl dniaj  spodziewanych 
przychodów z likwidacji czyli sprzeda y z o-
mu, budynków, obiektów oraz urz dze  i wy-
posa enia. 

2.  Szacunkowe koszty likwidacji uwzgl d-
niaj  mo liwo  sprzeda y obiektów wy cza-
j c je tym samym z grupy obiektów przezna-
czonych do likwidacji, co obni a koszt likwi-
dacji zak adu górniczego. 

3.  Kalkulacja kosztów likwidacji zak adu 
górniczego nie uwzgl dnia kosztów ogólnego 
zarz du, kosztów rekultywacji (przy za o eniu
istnienia odr bnego funduszu rekultywacji). 

3.  Kalkulacja kosztów likwidacji zak adu
górniczego uwzgl dnia koszty wszystkich 
dzia a  likwidacyjnych obj tych finansowa-
niem ze rodków FLZG. 

Metoda tradycyjna uwzgl dnia przy szacowaniu kosztów likwidacji konieczno
ponoszenia wydatków na wszystkie dzia ania, które uprawnione s  do finansowania ze 
rodków funduszu likwidacji, czego nie przewiduje metoda bazuj ca na MSR. Taka sy-

tuacja ma miejsce np. w przypadku wydatków zwi zanych z utrzymaniem zarz du ogól-
nego zak adu górniczego w okresie likwidacji.  

Dla wykazania ró nic mi dzy tymi metodami porównano wyniki szacowania kosz-
tów likwidacji uzyskane dla trzech czynnych kopal  w gla kamiennego. Kopalnie te wy-
st puj  pod nazwami KWK_1, KWK_2, KWK_3. Wszystkie informacje odnosz ce si
do zak adów górniczych s  danymi rzeczywistymi pochodz cymi z konkretnych kopal .

W kolejnych rozdzia ach przedstawiono charakterystyk  podstawowych parametrów 
technicznych kopal  istotnych z punktu widzenia szacowania kosztów likwidacji zarów-
no w uj ciu tradycyjnym jak i wynikaj cym z Mi dzynarodowych Standardów Rachun-
kowo ci.
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3.   Opis technicznych parametrów kopal  istotnych z punktu  
widzenia szacowania kosztów likwidacji  

Wysoko  oszacowanych kosztów likwidacji zak adu górniczego zale y w g ównej 
mierze od jego wielko ci. W prowadzonych kalkulacjach istotna jest zarówno infrastruk-
tura podziemna (d ugo  wyrobisk poziomych i pionowych, ich zabudowa, z o ono
schematu po cze  wyrobisk poziomych z pionowymi) jak i powierzchniowa (liczba 
obiektów i budynków przeznaczonych do likwidacji, wielko  terenu do rekultywacji).  

3.1.  Infrastruktura podziemna 

W tabeli 3.1. przedstawiono podstawowe dane techniczne dotycz ce wyrobisk pod-
ziemnych oraz pionowych rozwa anych kopal . Informacje dotycz  zarówno stanu fak-
tycznego na rok 2009 jak i prognozowanej sytuacji w roku, w którym zako czona zosta-
nie eksploatacji i rozpocz ta fizyczna likwidacja ka dej z kopal .

TABELA 3.1 
Parametry techniczne przyk adowych kopal  (wyrobiska poziome i pionowe) 
 – stan faktyczny na 2009 rok oraz prognoza na moment rozpocz cia likwidacji 

  Wyrobiska podziemne Szyby Upadowe 

Kopalnia D ugo  [m] D ugo  [m] Liczba D ugo  [m] 

Stan na 
rok 

2009

Stan w 
momencie-
likwidacji

Stan na 
rok 

2009

Stan w 
momencie 
likwidacji

Stan na 
rok 

2009

Stan w 
momencie 
likwidacji

Stan na 
rok 2009 

Stan w 
momencie 
likwidacji

KWK_1 120 500 136 000 5 600 5 600 6 6 300 600 
KWK_2 98 500 112 000 2 200 2 500 6 6 400 400 
KWK_3 101 000 105 000 3 100 3 900 6 7 600 600 

TABELA 3.2 
Odci cie wyrobisk poziomych i zamkni cie rur szybowych – stan faktyczny na 2009 rok  
oraz prognoza na moment rozpocz cia likwidacji 

Po czenia z szybami 

Korki [szt.] Tamy [szt.] P yty [szt.] 
Kopalnia

Stan na 
rok 2009 

Stan
w momencie 

likwidacji

Stan na 
rok 2009 

Stan
w momencie 

likwidacji

Stan na rok 
2009

Stan
w momencie 

likwidacji
KWK_1 34 48 34 50 6 6 
KWK_2 14 20 47 55 6 6 
KWK_3 33 38 59 70 6 7 
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Liczb  tam i korków, które planuje si  postawi  uwzgl dniaj c infrastruktur  ko-
pal  odpowiadaj c  stanowi na rok 2009 oraz na moment likwidacji ich likwidacji przed-
stawiono w tabeli 3.2. W tabeli przedstawiono tak e liczb  p yt betonowych, które wyko-
rzystane zostan  do przykrycia rury szybowej po jej zasypaniu.

3.2.  Infrastruktura naziemna

W tabeli 3.3. przedstawiono liczb  obiektów powierzchniowych zwi zanych z za-
k adem górniczym rozpatrywanych kopal .

TABELA 3.3 
Obiekty infrastruktury powierzchniowej przeznaczone do likwidacji oraz na sprzeda

Budynki Budowle Budowle liniowe 
Kopalnia Do

likwidacji Na sprzeda Do
likwidacji Na sprzeda Do

likwidacji Na sprzeda

KWK_1 67 7 8 0 85 0 
KWK_2 40 11 63 0 42 0 
KWK_3 63 9 61 0 97 0 

3.3.  Rekultywacja terenów pogórniczych

Kolejnym dzia aniem, do którego zobligowany jest przedsi biorca w ramach likwi-
dacji kopalni jest rekultywacja terenów pogórniczych. W my l obowi zuj cego w Polsce 
prawa rodki na rekultywacj  mog  by  gromadzone albo w ramach funduszu likwidacji 
zak adu górniczego, albo na oddzielnym funduszu rekultywacji. W tabeli 3.4. przedsta-
wiono wielko  powierzchni terenów pogórniczych przeznaczonych do rekultywacji  
w rozwa anych kopalniach.  

TABELA 3.4  
Tereny pogórnicze przeznaczone do rekultywacji – stan faktyczny na 2009 rok  
oraz prognoza na moment rozpocz cia likwidacji

Powierzchnia do rekultywacji [ha] 
Kopalnia

Stan na rok 2009 Stan w momencie likwidacji 

KWK_1 139 152 

KWK_2 125 96 
KWK_3 86 100 

W tabeli zaznaczono podzia  na tereny przewidziane do rekultywacji ju  w roku 
2009 oraz prognozowane do rekultywacji w momencie likwidacji.  
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Jak mo na zauwa y , dwie z kopal  zak adaj  mo liwo  pozyskania nowych tere-
nów i, co si  z tym wi e, tak e i powi kszenia obszarów poddawanych rekultywacji. 
W przypadku kopalni KWK_2 prognozowane jest wcze niejsze (przed likwidacj ) pod-
danie pewnej cz ci terenów rekultywacji, co spowoduje zmniejszenie powierzchni  
w momencie likwidacji.  

4.   No niki cenowe dla szacowania kosztów likwidacji

Szacowanie kosztów likwidacji zak adu górniczego wykonane zosta o w oparciu 
rednie koszty likwidacji 38 kopal  w gla kamiennego dokonanych w ramach restruktu-

ryzacji przemys u wydobywczego w latach 1994-2005. Dane na temat jednostkowych 
kosztów realizacji poszczególnych dzia a  likwidacyjnych pochodz  z Agencji Rozwoju 
Przemys u. No niki cenowe dla poszczególnych dzia a  przeliczone zosta y wspó czyn-
nikiem inflacji do cen roku 2009. W szczególno ci dla uaktualnienia kosztów likwidacji 
szybów wykorzystano dane z kosztorysów firm zajmuj cych si  tego typu dzia alno ci .

5.   Porównanie wyników szacowania kosztów likwidacji  
uzyskanych metod  zgodn  z zasadami MSR  
oraz przy podej ciu „tradycyjnym”

Przedstawione w poprzednich rozdzia ach rozwa ania na temat stosowanych w ko-
palniach sposobów szacowania kosztów likwidacji zak adu górniczego doprowadzi y do 
uzyskania dwóch rodzajów wyników.  

Szczegó owe wyliczenia ró nic w wysoko ci szacowanych kosztów likwidacji uzy-
skane przy za o eniach wynikaj cych z MSR oraz metod  tradycyjn  w odniesieniu do 
poszczególnych dzia a  przedstawia tabela 5.1.  

W przypadku niektórych dzia a  likwidacyjnych koszty liczone dwiema metodami 
s  identyczne. Zacienione pola tabeli odnosz  si  natomiast do tych dzia a  likwidacyj-
nych, dla których wyst pi y ró nice w wynikach szacowania kosztów likwidacji. Jak 
mo na zauwa y , ró nice te mog  wynosi  od kilkudziesi ciu tysi cy do kilku milionów 
z otych w zale no ci od typu dzia ania. Wynikaj  one oczywi cie z ró nego zakresu 
dzia a  likwidacyjnych kwalifikowanych do finansowania z funduszu likwidacji. Naj-
wi ksze rozbie no ci pojawiaj  si  przy szacowaniu tymi dwiema metodami kosztów li-
kwidacji infrastruktury powierzchniowej z uwagi na fakt, e MSR zak adaj  likwidacj
wszystkich obiektów bez mo liwo ci przeznaczenia ich na sprzeda . Wyst puje te  sto-
sunkowo du a ró nica w szacowaniu kosztów likwidacji wyrobisk podziemnych i szy-
bów, która jest wynikiem kwalifikowania do kosztów likwidacji (w metodzie tradycyj-
nej) tak e kosztów likwidacji inwestycji planowanych w przysz o ci.
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TABELA 5.1 
Zestawienie szacunkowych kosztów likwidacji zak adu górniczego kopal
obliczonych dwoma sposobami 

Koszt dzia ania likwidacyjnego [tys. z ]

KWK_1 KWK_2 KWK_3 
Dzia anie
likwidacyjne

Tradycyjnie MSR Tradycyjnie MSR Tradycyjnie MSR 

Wyrobiska  
podziemne 13 600 12 050 11 200 9 850 10 500 10 100 

Szyby 36 680 36 680 11 500 10 120 19 968 15 872 

Upadowe 1 500 750 800 800 1 200 1 200 
Po czenia
z szybami  2 990 2 196 2 105 1 743 3 080 2 636 

Budynki 9 954 13 154 6 025 7 396 8 567 10 567 

Budowle 2 174 2 174 1 962 1 962 2 293 2 293 

Budowle liniowe 2 195 2 195 109 109 1 561 1 561 
Utrzymanie  
obiektów 12 000 12 000 8 500 8 500 10 600 8 500 

Dzia ania
zabezpieczaj ce 8 600 8 600 8 600 8 600 8 600 8 600 

Opracowanie
projektów  
i dokumentacji 

1 100 1 100 1 100 1 100 1 150 1 100 

Koszty zarz du ogól-
nego 4 900 0 4 900 0 4 900 0

Rekultywacja 13 224 12 093 10 701 10 005 8 665 7 508 
Razem koszt  
likwidacji 108 917 102 992 67 502 60 185 81 084 69 937 

Ró nica 5 925  7 317  11 147 

W tabeli 5.2 zestawiono ró nice jakie wyst pi y w szacowanych kosztach likwidacji 
trzech rozwa anych w opracowaniu kopal  wynikaj ce z odmiennego podej cia proble-
mu szacowania tych kosztów.  

TABELA 5.2 
Zbiorcze zestawienie szacunkowych kosztów likwidacji zak adu górniczego obliczonych 
dwoma sposobami dla trzech kopal

Koszt likwidacji [tys. z ]
Kopalnia

Tradycyjnie MSR Ró nica

Kwk_1 108 917 102 992 5 925 

Kwk_2 67 502 60 185 7 317 

Kwk_3 81 084 69 937 11 147 
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Generalnie mo na stwierdzi , e wielko  rezerwy szacowana w re imie narzuco-
nym przez MSR jest mniejsza od kwoty wyliczonej metod  tradycyjn . Jak mo na za-
uwa y  ró nice te si ga  mog  nawet powy ej 15% ca kowitych kosztów likwidacji. S
to stosunkowo wysokie kwoty, które trzeba zabezpieczy  odk adaj c je na funduszu li-
kwidacji zak adu górniczego przez kolejne lata funkcjonowania kopalni. 

6.   Podsumowanie 

Przeprowadzona w niniejszym opracowaniu analiza dotycz ca ró nych sposobów 
szacowania kosztów likwidacji zak adu górniczego, w zale no ci od przyj tych zasad li-
czenia rezerwy obowi zkowej, poparta odpowiednimi obliczeniami wykonanymi dla 
trzech kopal  w gla kamiennego, prowadzi do nast puj cych wniosków: 
1. Zgodnie z polskim prawem (Ustawa prawo geologiczne i górnicze z 1994 roku  

z pó n. zmianami) przedsi biorca podejmuj cy dzia alno  o charakterze wydobyw-
czym zobowi zany jest po jej zako czeniu do przeprowadzenia zaplanowanej wcze-
niej likwidacji kopalni. Przeprowadzenie likwidacji wymaga zgromadzenia odpo-

wiednich rodków finansowych na tzw. funduszu likwidacji zak adu górniczego 
(FLZG), którego konstrukcj  i przeznaczenie tak e definiuje pgg oraz rozporz dze-
nia Ministra Gospodarki. 

2. Ilo rodków zdeponowanych na koncie FLZG zale y od ywotno ci kopalni, po-
ziomu planowanych inwestycji. 

3. Zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowo ci stan funduszu likwidacji przedstawia 
si  nie rzadziej ni  na dzie  bilansowy, jako jeden z elementów sk adowych kapita u
rezerwowego. 

4. Ustawa o rachunkowo ci okre li a w 2005 roku, e wykazywanie rezerwy obowi z-
kowej (w tym funduszu likwidacji) w corocznych sprawozdaniach bilansowych re-
alizowane mo e by  w warunkach polskich przedsi biorstw albo w oparciu o Kra-
jowe Standardy Rachunkowo ci albo zgodnie z Mi dzynarodowymi Standardami 
Rachunkowo ci (MSR). 

5. Do sprawozdawczo ci w rozumieniu MSR zobligowane s  m.in. wszystkie spó ki
gie dowe (z bran y górniczej s  to LW Bogdanka S.A. oraz KGHM Polska Mied
S.A.). Fakt ten generuje konieczno  wykazywania rezerwy (w tym FLZG) zgodnie 
z za o eniami postawionymi w MSR. Pozosta e podmioty gospodarcze mog , ale 
nie musz  stosowa  zasad sprawozdawczo ci okre lonych w MSR. Dotyczy to te
zasad wykazywania rezerwy (w tym FLZG). 

6. Artyku  28 ust. 1 pkt 9 ustawy o rachunkowo ci stanowi, e rezerwy wycenia si
w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej warto ci. Szczegó y tej wyceny powinny 
znale  si  w wewn trznych regulacjach ka dej jednostki, czyli w przyj tej przez 
zarz d polityce rachunkowo ci. 
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7. W zale no ci od przyj tego przez dan  kopalni  sposobu sk adania sprawozda  bi-
lansowych ró ne mog  by  metody szacowania kosztów likwidacji zak adu górni-
czego.

8. W my l zapisów MSR w odniesieniu do liczenia rezerwy stosuje si  nast puj ce 
skonkretyzowane ju  dla warunków kopal  podziemnych zasady, których nie stosu-
je si  w codziennej praktyce kopal  nierozliczaj cych si  zgodnie z MSR: 
8.1. Wyliczenie kosztów likwidacji dotyczy (zgodnie z MSR 37) obiektów mo li-

wych do likwidacji wed ug stanu na dzie  wyliczenia rezerwy – w wyliczeniu 
kosztów likwidacji nie s  uwzgl dnione pozycje ( rodki trwa e), które dopiero 
powstan  – dotyczy do zarówno infrastruktury powierzchniowej jak i pod-
ziemnej. 

8.2. Szacunkowe koszty likwidacji, zgodnie z MSR 37, nie uwzgl dniaj  spodzie-
wanych przychodów z likwidacji (z om/sprzeda  budynków, obiektów oraz 
urz dze  i wyposa enia). 

8.3. Kalkulacja kosztów likwidacji zak adu górniczego nie uwzgl dnia kosztów 
ogólnego zarz du, kosztów rekultywacji (przy za o eniu istnienia funduszu re-
kultywacji) oraz kosztów likwidacji obiektów, co do których nie ma prawnego 
obowi zku likwidacji (niestanowi cych zak adu górniczego). 

9. Przeprowadzone w niniejszym opracowaniu obliczenia bazuj ce na rzeczywistych 
danych pochodz cych z trzech czynnych kopal  w gla kamiennego pokazuj , e
ró nice w wysoko ci kosztów likwidacji tej samej kopalni oszacowanych dwiema 
metodami mog  by  znaczne i dochodzi  do 15% ca kowitych kosztów likwidacji 
zak adu górniczego. 

10. Koszty likwidacji zak adu górniczego oszacowane tradycyjnie (zgodnie z Krajo-
wymi Standardami Rachunkowo ci) wykazuj  konieczno  zgromadzenia wi kszej
rezerwy (FLZG) ni  w przypadku szacowania zgodnego z MSR. Sytuacja taka jest 
zatem bezpieczniejsza z punktu widzenia wystarczalno ci rodków finansowych 
przeznaczonych na skuteczn  przysz  likwidacj  zak adu górniczego. Daje wi ksza
pewno , e likwidacja przeprowadzona zostanie na odpowiednim poziome. Wy-
maga to jednak ponoszenia przez kopalni  i to przez wiele lat wy szych wydatków 
na budowanie rezerwy. Bior c pod uwag  fakt, e odpisy na fundusz likwidacji 
zmniejszaj  koszty prowadzenia dzia alno ci gospodarczej Skarb Pa stwa nie uzy-
skuje wp ywów z tytu u podatku dochodowego od tych przedsi biorstw. 

 Artyku  powsta  w ramach prac statutowych IGSMiE PAN realizowanych w 2009 r. 
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