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Prawne i ekonomiczne aspekty procesu likwidacji kopalñ
wêgla kamiennego w Polsce

Streszczenie: Likwidacja kopalni jest procesem bardzo skomplikowanym, zarówno od strony technicznej jak i finansowej. Proces ten obejmuje likwidacjê infrastruktury wyrobisk do³owych oraz zabudowy powierzchniowej, a tak¿e
szereg niezbêdnych dzia³añ zmierzaj¹cych do restytucji œrodowiska naturalnego i zabezpieczenia obszaru
kopalni przed zagro¿eniami, które mog¹ wystêpowaæ po zakoñczeniu eksploatacji. S¹ to dzia³ania kosztowne
i pracoch³onne, dlatego nale¿y na nie zgromadziæ œrodki jeszcze w trakcie dzia³alnoœci kopalni. W Polsce,
od momentu zniesienia dotacji pañstwowej, jedynym Ÿród³em finansowania likwidacji zak³adu górniczego,
stanowi¹cego zasadnicz¹ czêœæ kopalni, jest fundusz likwidacyjny. Do momentu znowelizowania ustawy Prawo
geologiczne i górnicze (projekt ustawy znajduje siê od 2008 r. w Sejmie) fundusz ten tworzony jest ze sk³adek
w wysokoœci od 3 do 10% rocznego odpisu amortyzacyjnego od czêœci œrodków trwa³ych. Wysokoœæ tej sk³adki
zale¿na jest od kosztów likwidacji zak³adu górniczego oraz od wystarczalnoœci bazy zasobowej i poziomu
inwestycji ka¿dej kopalni. W artykule przedstawiono niektóre problemy zwi¹zane z likwidacj¹ kopalñ wêgla
kamiennego w Polsce, odnosz¹ce siê do sfery Ÿróde³ finansowania likwidacji oraz wysokoœci jej kosztów.
Na podstawie doœwiadczeñ z likwidacji w latach 1994–2005 kilkudziesiêciu kopalñ omówiono strukturê kosztów
likwidacji zak³adu górniczego, a tak¿e przedstawiono metody ich szacowania. Zaproponowano sposób ich
estymacji bazuj¹cy na wyznaczeniu kosztów likwidacji 1 miliona Mg zdolnoœci produkcyjnej kopalni.
S³owa kluczowe: restrukturyzacja górnictwa wêgla kamiennego, likwidacja kopalni, szacowanie kosztów likwidacji

Legal and economics aspects of mine closure process
of Polish hard coal mines
Abstract: Mine decommissioning is both technically and economically a very complicated process. It encompasses
closing the underground workings, demolishing the surface infrastructure and taking the steps necessary to
restore the environment to its original condition and secure the mine area from any hazards that may arise after
the mining has stopped. The works involved to achieve these are costly and time consuming so it is necessary to
accumulate appropriate funds to cover for them when the mine is still in operation. In Poland, since the state
stopped subsidizing the process, the only source to finance a closure of a site or operations, which is a basic
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production unit of a mine, is a closure fund. Such a fund is made up by contributions amounting to between 3 and
10% of the yearly amortization rate of the appropriate portion of the mine assets. The amount of installments
depends on the forecasted cost of a closure as well as on the sufficiency of each mine’s reserve base and
the level of its capital expenditure. The paper presents some of the problems associated with decommissioning
of coal mines in Poland related to the sources of their financing and the level of costs involved. Drawing
from the experience gained in the years 1994–2005 when some tens of mines were decommissioned
the paper discusses a mine closure cost structure together with a method of its estimation. A closure
cost estimation method based on an established unit cost of reducing mine production capacity by 1 Mg is
proposed.
Key words: restructurisation of hard coal mining, closure of mine, mine closure costs estimation

1. Restrukturyzacja przemys³u wêgla kamiennego w Polsce –
koszt likwidacji kopalñ
Zmiany ustrojowe, jakim od 1989 roku podlega Polska dotknê³y tak¿e polsk¹ gospodarkê, która z centralnie sterowanej musia³a – praktycznie z dnia na dzieñ – przejœæ do
wolnorynkowej. Proces ten mia³ szczególnie dotkliwy przebieg w tych ga³êziach gospodarki,
które by³y w poprzedniej epoce wyj¹tkowo faworyzowane z racji strategicznego znaczenia
dla ca³ego uk³adu komunistycznego. Do takich bez w¹tpienia zaliczyæ mo¿na górnictwo
wêgla kamiennego.
W momencie transformacji ustrojowej, 20 lat temu, by³o ono absolutnie niedostosowane do
regu³ wolnorynkowej konkurencji, z wielk¹ nadprodukcj¹, przerostem zatrudnienia i bez
racjonalnego programu wyjœcia z tego stanu. Kolejne ekipy rz¹dowe stawa³y zatem przed
problemem opracowania i przeprowadzenia reform polskiego górnictwa. Na przestrzeni kilkunastu lat dziel¹cych nas od tamtego okresu zrealizowano w ró¿nym zakresie osiem programów,
które doprowadzi³y bran¿ê, a przynajmniej jej czêœæ do pocz¹tków rentownoœci. W kolejnych
programach zak³adano ró¿ne cele strategiczne i doraŸne, ale priorytetem ka¿dego z nich by³o
ograniczenie zatrudnienia oraz likwidacja nadmiernych zdolnoœci produkcyjnych.
W roku 1990 czynnych by³o w Polsce 71 kopalñ, które zatrudnia³y prawie 400 tys. osób,
w du¿ej mierze w nieprodukcyjnych sferach swojej dzia³alnoœci. Jednym z dzia³añ, którego
realizacja dawa³a mo¿liwoœæ ograniczenia zarówno zatrudnienia jak i nadmiernych zdolnoœci produkcyjnych by³a likwidacja kopalñ uznanych za trwale nierentowne ze wzglêdu na
stopieñ sczerpania zasobów wêgla, b¹dŸ eksploatacjê w bardzo niekorzystnych warunkach
górniczo-geologicznych uniemo¿liwiaj¹cych ekonomiczne wydobycie kopaliny.
Proces likwidacji pierwszych kopalñ rozpoczêty w 1994 roku w dalszym ci¹gu jest
realizowany. Jako jedne z pierwszych postawiono w stan likwidacji Wa³brzyskie Kopalnie
Wêgla Kamiennego. Z uwagi na brak doœwiadczeñ likwidacyjnych oraz wyj¹tkowo trudne
warunki hydrogeologiczne, w jakich dzia³a³y te kopalnie, proces ich ca³kowitej likwidacji
trwa³ stosunkowo d³ugo (8 lat) oraz by³ ponad miarê kosztowny (ponad 374 mln z³). Podobna
sytuacja mia³a miejsce np. w przypadku KWK Nowa Ruda, której likwidacja trwa³a 9 lat
i poch³onê³a oko³o 280 mln z³. W przypadku kolejnych kopalñ prowadzono likwidacjê
zdecydowanie bardziej racjonalnie. Ogó³em w okresie od 1994 do 2005 roku zlikwidowano
ca³kowicie 38 kopalñ. Sumaryczny koszt likwidacji kopalñ wyniós³ ponad 3 700 mln z³.
Koszty te obejmowa³y zarówno dzia³ania zwi¹zane z fizyczn¹ likwidacj¹ kopalñ (likwidacja
wyrobisk, szybów i infrastruktury powierzchniowej) jak i z rekultywacj¹ terenów pogórniczych, usuwaniem szkód górniczych na powierzchni, pompowaniem wód s³onych.
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Na rysunku 1 przedstawiono procentowy udzia³ kosztów poszczególnych grup dzia³añ
realizowanych w ramach likwidacji kopalñ w rozwa¿anym okresie.
Analiza danych zamieszczonych na rysunku 1 pozwala zauwa¿yæ, ¿e w strukturze
kosztów likwidacji kopalñ najwiêkszy udzia³ (prawie 22%) ma grupa kosztów zwi¹zana
z dzia³aniami ogólnym. Na koszty te sk³adaj¹ siê przede wszystkim dzia³ania z zakresu
zarz¹du ogólnego kopalñ, œwiadczeñ socjalnych i zobowi¹zañ podatkowych. Przewa¿aj¹c¹
czêœæ tych kosztów stanowi³y koszty zwi¹zane z os³onami socjalnymi dla ponad 260 tysiêcy
pracowników, którzy odeszli z pracy w górnictwie w ramach restrukturyzacji przemys³u
górniczego w Polsce (Szl¹zak 2004). Stosunkowo du¿¹ czêœæ ca³kowitych kosztów likwidacyjnych stanowi¹ te¿ koszty zwi¹zane z wykonywaniem prac zabezpieczaj¹cych infrastrukturê likwidowanej kopalni (17,27%) oraz koszty zabezpieczenia kopalñ s¹siednich
przed zagro¿eniem wodnym, gazowym i po¿arowym (16,63%). Ogó³em realizacja wymienionych powy¿ej przedsiêwziêæ likwidacyjnych stanowi a¿ 56% kosztów ca³kowitych poniesionych na likwidacjê kopalñ w latach 1994–2005. Nale¿y podkreœliæ, ¿e nie s¹ to koszty
zwi¹zane bezpoœrednio z fizyczn¹ likwidacj¹ kopalñ, a jedynie z zabezpieczeniem i utrzymaniem likwidowanych zak³adów górniczych. W tabeli 1 przedstawione zosta³y szczegó³owe
dane odnoœnie skali zadañ likwidacyjnych oraz ich kosztów z uwzglêdnieniem kosztów
jednostkowych poszczególnych przedsiêwziêæ.
Zdecydowan¹ wiêkszoœæ kosztów (ponad 87%) zwi¹zanych z likwidacj¹ kopalñ w okresie 1994–2005 poniós³ Skarb Pañstwa. Dotacje pañstwowe na ten cel by³y konieczne, gdy¿
niedostosowane do warunków rynkowych górnictwo, z przerostem zatrudnienia i mocy
produkcyjnych nie by³o w stanie jedynie swoimi œrodkami przeprowadziæ niezwykle trudA

Likwidacja oraz zabezpieczenie wyrobisk
korytarzowych (8,05%)

B Likwidacja szybów i szybików (2,99%)
C Likwidacja obiektów powierzchniowych (6,85%)
D Wykonywanie prac zabezpieczaj¹cych (17,27%)
E Utrzymanie obiektów (5,19%)
F Zabezpieczenie wyrobisk (2,26%)
G Szkody górnicze (5,65%)
H Rekultywacja (2,34%)
I

Projekty i dokumentacje (1,77%)

J

Zabezpieczenie kopalñ s¹siednich (16,63%)

K Odsalanie wód s³onych (0,05%)
L Dzia³ania ogólne (21,72%)
M Inne (9,13%)

Rys. 1. Procentowy udzia³ kosztów poszczególnych grup dzia³añ wykonywanych w procesie likwidacji
kopalñ w latach 1994–2005
ród³o: opracowanie w³asne na podst. Analiza 2006
Fig. 1. Detailed costs percentage share of coal mines liquidation in Poland in the years 1994–2005
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TABELA 1. Struktura kosztów ca³kowitej likwidacji kopalñ w latach 1994–2005
TABLE 1. Structure of the expenditure encountered in the years 1994–2005 on complete mine closures

Lp.

Grupa dzia³añ

Zakres rzeczowy (j.m.)

Koszt
jednostkowy
[z³]/j.m.

Koszt
ca³kowity
[tys. z³]

Udzia³
w kosztach
ca³kowitych

A

Likwidacja oraz zabezpieczenie
wyrobisk korytarzowych

2 439 526,50

[m]

122,62

299 141,80

8,05%

B

Likwidacja szybów i szybików

87 441,50

[m]

1 269,15

110 976,70

2,99%

C

Likwidacja obiektów
powierzchniowych

3 478,00

[obiekt]

73 138,36

254 375,20

6,85%

D

Wykonywanie prac
zabezpieczaj¹cych

929,00

[zadanie]

690 959,74

641 901,60

17,27%

E

Utrzymanie obiektów

1 610,00

[obiekt]

119 845,34

192 951,00

5,19%

F

Zabezpieczenie wyrobisk

22,00

[zadanie]

3 825 536,36

84 161,80

2,26%

G

Szkody górnicze

5 126,00

[obiekt]

40 994,17

210 136,10

5,65%

H

Rekultywacja

1 261,02

[ha]

71 679,83

90 389,70

2,43%

I

Projekty i dokumentacje

1 731,00

[szt.]

38 000,81

65 779,40

1,77%

J

Zabezpieczenie kopalñ s¹siednich

681,00

[zadanie]

907 735,83

618 168,10

16,63%

K

Odsalanie wód do³owych

1,00

[zadanie]

1 843,00

1 843,00

0,05%

L

Dzia³ania ogólne

x

x

x

807 041,00

21,72%

M

Inne

x

x

x

339 251,00

9,13%

N

Koszty ca³kowite

3 716 116,40

100,00%

O

Przychody

108 664,00

2,92%

R

Dotacja pañstwowa

3 239 376,00

87,18%

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie: Analiza 2006

nych reform. Kolejne programy restrukturyzacyjne realizowane na przestrzeni 15 minionych
lat zak³ada³y doprowadzenie kopalñ do rentownoœci, co pozwoli³oby na zaprzestanie dotowania ich przez pañstwo, tak¿e w zakresie likwidacji. Pierwsze kroki w tym kierunku
poczyniono w sferze legislacyjnej. Ustawa rz¹dowa z roku 1998 odnosz¹ca siê do zapisów
ustawy Prawo górnicze i geologiczne (1994) zobowi¹za³a z dniem l stycznia 2000 roku
wszystkie kopalnie wêgla kamiennego do za³o¿enia funduszu likwidacyjnego, którego
œrodki przeznaczone mia³y byæ na przysz³¹ likwidacjê zak³adów górniczych (Ustawa 1998).
Zgodnie z zapisem ustawy kopalnie przekazuj¹ na ten fundusz od 3% do 10% œrodków
pochodz¹cych z odpisów amortyzacyjnych ka¿dej z kopalñ nale¿¹cych do przedsiêbiorstwa
górniczego. Jednoczeœnie w ust. 3. tego artyku³u okreœlono zasady finansowania kopalñ przy
wykorzystaniu tego funduszu: od dnia 1 stycznia 2003 roku Ÿród³em finansowania likwidacji
zak³adu górniczego jest fundusz likwidacji oraz uzupe³niaj¹co œrodki bud¿etu pañstwa,
natomiast od dnia 1 stycznia 2006 r. likwidacja zak³adu jest finansowana wy³¹cznie z tego
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funduszu. Œrodki z tego funduszu mog¹ byæ wykorzystane jedynie na fizyczn¹ likwidacjê
zak³adu górniczego oraz na finansowanie dzia³añ z ni¹ zwi¹zanych (np. utrzymanie obiektów i zarz¹dzanie kopalni¹, rekultywacja). Pojêcie zak³ad górniczy zosta³o zdefiniowane
w Ustawie Prawo geologiczne i górnicze jako „wyodrêbniony technicznie i organizacyjnie
zespó³ œrodków s³u¿¹cych przedsiêbiorcy do bezpoœredniego wydobywania kopaliny ze
z³o¿a, w tym wyrobiska górnicze, obiekty budowlane oraz technologiczne zwi¹zane z nimi
obiekty i urz¹dzenia przeróbcze” (Ustawa 1994).
Problemem nierozwi¹zanym pozostaje natomiast sprawa wystarczalnoœci funduszu
likwidacyjnego poszczególnych kopalñ. Przy zbyt krótkim okresie funkcjonowania kopalni
(ok. 20 lat) œrodki gromadzone na koncie funduszu i przy sztywnej stawce nie przekraczaj¹cej wartoœci 10% odpisów od amortyzacji nie zapewni¹, jak pokazuj¹ szacunkowe
obliczenia (Sa³uga i in. 2008), bezproblemowej likwidacji ponad po³owy polskich kopalñ
wêgla kamiennego (przy za³o¿eniu, ¿e traktowane s¹ jako kopalnie samodzielnie, a nie
tkwi¹ce w strukturach spó³ek wêglowych). Rozwi¹zaniem tego problemu by³by wzrost
poziomu inwestycji (zale¿y to jednak od koniunktury na rynku) lub uwolnienie górnej
granicy wyznaczaj¹cej dopuszczaln¹ wartoœæ sk³adki. Znajduj¹cy siê w Sejmie od jesieni
2008 roku projekt ustawy Prawo geologiczne i górnicze przewiduje m.in. zniesienie tego
zbêdnego ograniczenia, daj¹c przedsiêbiorcy mo¿liwoœæ racjonalnego gospodarowania œrodkami w tym zakresie. Trudno jest jednak przewidzieæ kiedy ustawa ta zostanie wprowadzona
w ¿ycie, bo istnieje du¿y sprzeciw ze strony opozycji i zwi¹zków zawodowych protestuj¹cych przeciw szeregu jej zapisom. Do tego momentu obowi¹zuje sztywny przedzia³
wyznaczony przez obowi¹zuj¹ce prawo.
W zwi¹zku z powy¿szym, przed ka¿dym przedsiêbiorc¹ dzia³aj¹cym w przemyœle wydobywczym staje koniecznoœæ oszacowania wielkoœci funduszu likwidacji zak³adu górniczego,
co jest niezbêdne do optymalnego wyznaczenia wysokoœci sk³adki na ten fundusz. Niew³aœciwa dyspozycja odnoœnie jej wysokoœci mo¿e spowodowaæ niedoszacowanie funduszu, b¹dŸ
deponowanie przez szereg lat nadmiernych œrodków, które mog³yby zasilaæ inwestycje i powiêkszaæ rentownoœæ przedsiêbiorstwa. To, jaki procent z dopuszczalnego ustaw¹ przedzia³u
3–10% nale¿y przyj¹æ, musi byæ poprzedzone analiz¹ ekonomiczn¹, która z jednej strony
podaje szacunkowe koszty likwidacji zak³adu górniczego, a z drugiej strony na podstawie
wystarczalnoœci zasobów szacuje okres funkcjonowania kopalni i poziom spodziewanych
inwestycji. Dopiero zestawienie tych parametrów pozwala w sposób optymalny dobraæ wysokoœæ sk³adki na fundusz likwidacji zak³adu górniczego. Do roku 2000 likwidacja finansowana
by³a z bud¿etu pañstwa i kopalnie postawione w stan likwidacji by³y likwidowane bez wzglêdu
na to, czy mia³y zgromadzone odpowiednie œrodki na likwidacjê, czy te¿ nie. W tej sytuacji
kopalnie w zasadzie nie musia³y dysponowaæ wiedz¹ na temat kosztów przysz³ej likwidacji
(niekiedy bardzo odleg³ej w czasie). Od momentu zaprzestania dotowania likwidacji kopalñ ze
œrodków bud¿etowych wiedza ta jest bezwzglêdnie konieczna. Jest wiêc rzecz¹ oczywist¹, ¿e
ka¿da kopalnia musi szacowaæ wyprzedzaj¹co koszty swojej likwidacji. Z praktycznego
punktu widzenia szacowanie tych kosztów przeprowadziæ mo¿na na dwa sposoby:
1. Szczegó³owo, na bazie pe³nej inwentaryzacji maj¹tku kopalni i z wykorzystaniem wiedzy
historycznej o zakoñczonych procesach likwidacyjnych oraz o aktualnych cenach z zakresu robót górniczych, us³ug budowlanych i wyburzeniowych oraz rekultywacji terenów. Jest to sposób dok³adny, ale bardzo pracoch³onny i wymagaj¹cy specjalistycznej
wiedzy na temat prac likwidacyjnych.
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2. W sposób przybli¿ony, wykorzystuj¹c do tego celu uniwersaln¹ i porównywaln¹ dla
wszystkich kopalñ wielkoœæ, któr¹ mo¿e byæ np. koszt likwidacji 1 miliona Mg zdolnoœci
produkcyjnych kopalni.
W kolejnych rozdzia³ach przedstawione zostan¹ podstawowe zasady szacowania kosztów likwidacji oparte na powy¿szych metodach.

2. Szacowanie kosztów likwidacji przyk³adowej kopalni na podstawie
analizy kosztów jednostkowych
Szacowanie kosztów likwidacji kopalni obejmuje likwidacjê zak³adu górniczego, która
mo¿e byæ finansowana z funduszu likwidacyjnego oraz likwidacjê pozosta³ej infrastruktury
kopalni nie zwi¹zanej bezpoœrednio z wydobyciem, która nie mo¿e czerpaæ œrodków z tego
funduszu. Doœwiadczenia z likwidacji 38 kopalñ w latach 1994–2005 pokazuj¹, ¿e koszty
likwidacji zak³adu górniczego stanowi¹ oko³o 67% kosztów likwidacji ca³ej kopalni (Analiza 2006). Na dzia³ania zwi¹zane z likwidacj¹ zak³adu górniczego w myœl obowi¹zuj¹cego
prawa sk³adaj¹ siê:
— likwidacja oraz zabezpieczenie wyrobisk górniczych, komór eksploatacyjnych,
otworów eksploatacyjnych i wiertniczych oraz innych zwi¹zanych z eksploatacj¹
kopaliny,
— likwidacja zbêdnych budynków, instalacji oraz demonta¿ maszyn i urz¹dzeñ,
— rekultywacja terenów pogórniczych,
— utrzymywanie obiektów przeznaczonych do likwidacji – w kolejnoœci zapewniaj¹cej
bezpieczeñstwo ruchu zak³adu górniczego,
— wykonanie prac zabezpieczaj¹cych oraz przedsiêwziêæ zapobiegaj¹cych zagro¿eniom, w zwi¹zku z likwidowanym zak³adem górniczym,
— opracowanie projektów, dokumentacji, opinii, ekspertyz i analiz zwi¹zanych z likwidacj¹ kopalñ,
— ogólny zarz¹d kopalni¹ ca³kowicie zlikwidowan¹, od chwili zaprzestania wydobycia.
Likwidacja pozosta³ej czêœci infrastruktury kopalni mo¿e byæ finansowana z innej dzia³alnoœci kopalni, w tym ze sprzeda¿y gruntów, budynków, wyposa¿enia i urz¹dzeñ oraz z³omu.
W tabeli 1 przedstawiono historyczne dane odnoœnie jednostkowych kosztów poszczególnych dzia³añ likwidacyjnych. Informacje te pozwalaj¹ z pewnym przybli¿eniem szacowaæ koszty likwidacji po wykonaniu inwentaryzacji maj¹tku kopalni. Pe³niejsz¹ wiedzê
o kosztach likwidacji kopalni uzyskaæ mo¿na dopiero po przeprowadzeniu szczegó³owej
wyceny poszczególnych dzia³añ jednostkowych w odniesieniu do ka¿dego elementu kopalni
indywidualnie. W przypadku obiektów i budynków, których w kopalni mo¿e byæ nawet
kilkaset, wymaga to uwzglêdnienia ich typu, rozmiarów i budulca. W tabeli 2 przedstawiono
przyk³adowe koszty likwidacji wybranych obiektów kopalni okreœlone na podstawie dokumentacji technicznej likwidacji obiektów powierzchniowych. Koszty te obejmuj¹:
— demonta¿ maszyn i urz¹dzeñ stanowi¹cych wyposa¿enie obiektów,
— rozbiórkê konstrukcji obiektów, wyburzenie budynków murowanych, demonta¿
torów i zbêdnej sieci uzbrojenia terenu,
— wywóz materia³ów z rozbiórek, niwelacjê i uporz¹dkowanie terenu,
— niezbêdny nadzór ze strony w³aœciciela.
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TABELA 2. Przyk³adowe koszty jednostkowe likwidacji obiektów kopalnianych
TABLE 2. Illustrative costs of demolition of selected mine buildings

Typ obiektu

Kubatura obiektu
[m3]

Koszt ca³kowity
[tys. z³]

Koszt jednostkowy
[z³/m3]

1.

Budynek nadszybia szybu

17 100

985,5

57,6

2.

Budynek magazynu g³ównego

5 228

64,0

12,2

3.

Budynek nadszybia szybu

14 165

225,2

15,9

4.

Budynek maszyny wyci¹gowej II

6 338

336,8

53,1

5.

Budynek ³aŸni I

17 830

815,5

45,7

6.

Budynek ³aŸni II

19 813

945,3

47,7

7.

Warsztat mechaniczny

2 320

69,6

30,0

8.

Warsztat elektryczny

2 320

58,0

25,0

9.

Zbiornik wêgla surowego I

4 320

235,3

54,5

10.

Zbiornik kamienia

3 080

189,7

61,6

11.

Zbiornik wêgla surowego

4 832

96,6

20,0

ród³o: opracowanie w³asne

W przypadku obiektów i konstrukcji stalowych koszty jednostkowe wyznaczone na
podstawie dotychczasowych doœwiadczeñ dotycz¹cych kosztów likwidacji tego typu obiektów wynosi³y:
do 1000 z³/t
1. Konstrukcje stalowe np. wie¿e szybowe
720,8 z³/t
2. Wie¿a szybu dwuprzedzia³owego
20–30 z³/m
3. Tory torowiska
5–10 z³/m
4. Ogrodzenia
W tabeli 3 przedstawiono szczegó³owe koszty likwidacji przyk³adowej kopalni wêgla
kamiennego o rocznej zdolnoœci wydobywczej równej 2,0 mln Mg. W kopalni funkcjonuje
6 szybów o ³¹cznej d³ugoœci ponad 2000 m, zinwentaryzowano oko³o 300 budynków
i obiektów powierzchniowych, obszar przekazany do rekultywacji ma powierzchniê 96 ha.
Koszt likwidacji przyk³adowej kopalni oszacowano na oko³o 73 mln z³otych. Likwidacja
samego zak³adu górniczego wymaga³a bêdzie oko³o 55 mln z³.
W rozdziale nastêpnym przedstawiono wyniki obliczenia kosztów likwidacji tej samej
kopalni uzyskane poprzez szacowanie kosztów likwidacji 1 mln Mg zdolnoœci produkcyjnej.

3. Szacowanie kosztów likwidacji 1 miliona Mg zdolnoœci produkcyjnej
Œredni koszt likwidacji 1 mln Mg zdolnoœci produkcyjnej przyk³adowej kopalni policzony zosta³ na podstawie danych historycznych dotycz¹cych czêœci kopalñ zlikwidowanych w latach 1994–2005. W celu uzyskania zobiektywizowanego wyniku do analizy
wybrano jedynie te kopalnie spoœród wszystkich zlikwidowanych, których koszty likwidacji
nie odbiega³y znacz¹co od œrednich kosztów likwidacji kopalñ w tym okresie. Wykluczono
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TABELA 3. Koszty likwidacji przyk³adowej kopalni obliczone na podstawie kosztów jednostkowych dzia³añ
likwidacyjnych
TABLE 3. Closure cost of an illustrative mine calculated from unit costs in task categories

Koszt likwidacji kopalni XXX [z³]
Lp.

Nazwa stanowiska kosztów
ogó³em

rok 1
likwidacji

rok 2
likwidacji

1

Likwidacja oraz zabezpieczenie wyrobisk do³owych

5 520 000

5 520 000

0

2

Likwidacja oraz zabezpieczenie szybów, szybików
i upadowych

3 560 000

0

3 560 000

3

Likwidacja zbêdnych obiektów budowlanych, instalacji
oraz demonta¿ maszyn i urz¹dzeñ

7 100 000

2 500 000

4 600 000

4

Rekultywacja terenów pogórniczych

7 680 000

3 840 000

3 840 000

5

Naprawianie szkód wywo³anych ruchem zak³adu
górniczego

5 900 000

2 500 000

3 400 000

6

Utrzymanie obiektów przeznaczonych do likwidacji

6 000 000

4 250 000

1 750 000

7

Wykonywanie prac zabezpieczaj¹cych oraz
przedsiêwziêæ zapobiegaj¹cych zagro¿eniom, w zwi¹zku
z likwidowanym zak³adem górniczym

12 000 000

6 500 000

5 500 000

8

Opracowywanie wymaganych projektów i dokumentacji

1 700 000

850 000

850 000

9

Koszty ogólnego zarz¹du w kopalni likwidowanej,
wydatki socjalne, podatki

12 350 000

8 100 000

4 250 000

Zabezpieczenie kopalñ s¹siednich

11 500 000

6 250 000

5 250 000

73 310 000

40 310 000

33 000 000

10

Razem nak³ady na likwidacjê kopalni
ród³o: opracowanie w³asne

np. z obliczeñ KWK Nowa Ruda, której koszt likwidacji wyniós³ a¿ 280 mln z³, co przy
jej niedu¿ej zdolnoœci produkcyjnej (0,6 mln Mg/rok) i przy œrednim koszcie likwidacji pozosta³ych kopalñ wynosz¹cym oko³o 100 mln z³ powodowa³o zafa³szowanie
obliczeñ.
Z podobnych wzglêdów nie wziêto pod uwagê pozosta³ych kopalñ wa³brzyskich oraz
tych kopalñ, których koszty likwidacji by³y z kolei bardzo niskie (np. KWK Rozalia –
1,58 mln z³ przy zdolnoœci produkcyjnej 1,2 mln Mg/rok). Ostatecznie do obliczenia
kosztów likwidacji 1 mln Mg zdolnoœci produkcyjnej wykorzystano informacje z likwidacji
21 kopalñ. Wyniki obliczeñ oraz podstawowe dane, które pos³u¿y³y do analizy przedstawiono w tabeli 4.
Obliczony œredni koszt likwidacji 1 mln Mg zdolnoœci produkcyjnej wyniós³ ponad
68 mln z³. Mo¿na jednak zaobserwowaæ, ¿e koszt ten skorelowany jest z d³ugoœci¹ okresu
likwidacji kopalni – im d³u¿ej kopalnia by³a likwidowana tym wy¿sze koszty. Jest to
zrozumia³e, gdy¿ sk³adnikami kosztów likwidacji s¹ tak¿e dzia³ania, które chocia¿ s¹
konieczne, to jednak nie s¹ zwi¹zane z fizyczn¹ likwidacj¹ zak³adu górniczego. Dotyczy to
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TABELA 4. Podstawowe parametry kopalñ bêd¹cych podstaw¹ do oszacowania koszów likwidacji 1 mln Mg
zdolnoœci produkcyjnej
TABLE 4. Basic parameters of the mines selected for calculation of the cost of liquidation of 1 million Mg
production capacity

Lp.

Kopalnia

Okres likwidacji

Koszt likwidacji

Zdolnoœæ
produkcyjna
[mln Mg/rok]

pocz¹tek

koniec

ca³kowity
[mln z³]

1 mln Mg zdoln.
prod. [mln z³]

1

Bytom II

1,38

2005

2006

29,86

21,64

2

Dêbieñsko

1,70

2000

2001

38,33

22,55

3

ZG Jadwiga

0,50

2000

2001

23,66

47,32

4

Gliwice

1,10

1999

2001

50,38

45,80

5

Morcinek

1,40

1998

2000

101,67

72,62

6

1 Maja

1,90

2001

2003

23,57

12,40

7

Grodziec

0,90

1998

2000

69,83

77,59

8

Moszczenica

2,00

2000

2002

31,97

15,99

9

Bobrek-Miechowice

2,20

1997

2000

70,64

32,11

10

Centrum-Szombierki

2,40

1996

2000

79,86

33,28

11

Siersza

2,47

1997

2002

87,91

35,59

12

Niwka Modrzejów

1,60

1997

2002

98,01

61,26

13

Pary¿

1,06

1994

1999

176,91

166,89

14

Powst. Œl¹skich (Bytom)

2,00

1996

2002

112,20

56,10

15

Jaworzno

2,50

1994

2000

122,55

49,02

16

Sosnowiec

1,10

1994

2000

135,88

123,52

17

Por¹bka-Klimontów

1,80

1994

2000

190,34

105,75

18

Katowice-Kleofas

2,50

1997

2003

106,96

42,78

19

Pstrowski

1,00

1994

2001

222,87

222,87

20

Jan Kanty

1,23

1994

2002

97,50

79,27

22

Jowisz

1,00

1994

2002

107,07

107,07

21

Czeczott

3,40

1997

2005

136,45

40,13

96,11

68,16

Wartoœæ œrednia

1,69

ród³o: Ney i in. 2006
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Rys. 2. Zestawienie kosztów likwidacji 1 mln Mg zdolnoœci produkcyjnej w zale¿noœci od okresu likwidacji
(opracowanie w³asne)
Fig. 2. Dependence of the cost of liquidation of 1 million Mg production capacity from the length
of closure process

g³ównie kosztów utrzymania obiektów, kosztów zarz¹du i niezbêdnych s³u¿b kopalnianych
oraz ró¿nego rodzaju podatków i op³at.
Z tej przyczyny obliczono œrednie koszty likwidacji 1 mln Mg zdolnoœci produkcyjnej
niezale¿nie dla trzech grup kopalñ o ró¿nych okresach likwidacji. Wynikiem tego jest
zestawienie zale¿noœci kosztów likwidacji od czasu likwidacji kopalni, które przedstawiono
na rysunku 2.
Z powy¿szego zestawienia wynika, ¿e najbardziej efektywna jest szybka likwidacja
kopalni, w optymalnym okresie do 3 lat. Wyd³u¿enie prac likwidacyjnych o ka¿de nastêpne
3 lata skutkuje wzrostem kosztów 1 mln Mg zdolnoœci produkcyjnej o oko³o 30 mln z³.
Przyjmuj¹c zatem, ¿e przyk³adowa kopalnia XXX posiadaj¹ca zdolnoœæ produkcyjn¹
rzêdu 2 mln Mg bêdzie likwidowana stosunkowo szybko, bo w ci¹gu 2 lat, mo¿emy
wyznaczyæ szacunkow¹ kwotê oko³o 78 mln z³, któr¹ nale¿y zgromadziæ na ca³kowite
zlikwidowanie kopalni.

Podsumowanie
W ramach procesu restrukturyzacji polskiego górnictwa wêgla kamiennego ca³kowicie
zlikwidowano 38 kopalñ w ci¹gu 15 lat. Sumaryczny koszt likwidacji tych kopalñ wyniós³
ponad 3,7 mld z³. Dotacja pañstwa do procesów likwidacyjnych stanowi³a oko³o 87% tej
kwoty.
Od 2000 roku kopalnie musz¹ odk³adaæ œrodki na likwidacjê zak³adu górniczego na
specjalnym funduszu likwidacyjnym – sk³adka roczna wynosi 3–10% amortyzacji od czêœci
œrodków trwa³ych. Od 2006 pañstwo polskie nie dotuje likwidacji kopalñ – jedynym Ÿród³em
finansowania likwidacji zak³adu górniczego jest fundusz likwidacyjny. Wielkoœæ sk³adki
odk³adanej na fundusz powinna zapewniæ likwidacjê zak³adu górniczego. Biznes plan dla
kopalni wymaga oszacowania kosztów likwidacji kopalni (dotyczy to niekiedy odleg³ej
przysz³oœci) i ich corocznego uaktualniania. Jednym ze sposobów szacowania kosztów
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likwidacji jest szczegó³owa inwentaryzacja maj¹tku kopalni i wycena likwidacji poszczególnych obiektów kopalni wed³ug jednostkowych kosztów likwidacji. Jest to metoda dok³adna, ale pracoch³onna i wymagaj¹ca du¿ej wiedzy praktycznej z zakresu likwidacji
zak³adów górniczych. W artykule przedstawiono wyniki szacowania szczegó³owych kosztów likwidacji przyk³adowej kopalni o zdolnoœci produkcyjnej 2 mln Mg/rok. Koszt ten
liczony metod¹ dok³adnej wyceny wszystkich dzia³añ likwidacyjnych zamkn¹³ siê kwot¹
oko³o 73 mln z³, z czego na likwidacjê zak³adu górniczego przypada oko³o 55 mln z³.
W referacie zaproponowano tak¿e metodê szacowania kosztów likwidacji kopalni poprzez koszt likwidacji 1 mln Mg zdolnoœci produkcyjnej, bêd¹cej miernikiem wielkoœci
i stopnia z³o¿onoœci kopalni. Koszt ten oszacowany zosta³ na podstawie danych historycznych
pochodz¹cych z 21 wybranych kopalñ, które zosta³y zlikwidowane w latach 1994–2005.
Jak siê okaza³o, oszacowany w ten sposób koszt likwidacji 1 mln Mg zdolnoœci produkcyjnych zale¿ny jest od d³ugoœci okresu likwidacji i wynosi odpowiednio 39 mln z³ dla
okresu 1–3 lat, 66 mln z³ dla 4–6 lat i 96 mln powy¿ej 6 lat. Koszt likwidacji kopalni
o zdolnoœci produkcyjnej 2 mln Mg liczony t¹ metod¹ dla dwuletniego okresu likwidacji
wyniesie 78 mln z³.
Zestawienie wyników szacowania kosztów likwidacji przyk³adowej kopalni uzyskane
dwiema metodami pokazuje, ¿e przybli¿ona metoda bazuj¹ca na porównaniu kosztów
likwidacji 1 mln Mg zdolnoœci produkcyjnej pozwala w sposób szybki uzyskiwaæ wyniki
zbli¿one do wyników ze szczegó³owych metod szacowania kosztów.
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