
Audyt w Kompanii Wę glowej pokazał  potrzebę  zmian

Nietrafione lnwesĘ cje, brak dzialań  restrukturyzacyjnych i naprawcrych, zle rł rykorzystanae

zasobów kopalń  oraz ogromne koszty firm obcych to glówne przycryny trudnej sytuacji w jakiej

znalazla się  obecnie Kompania Wę glowa. Takie wnioski pĘ ną  z audytu przytotowanego na zlecenie

Ministerstula Energii przez zespół  kierowany przez senatora Adama Gawę dę . Raport zapoczą tkuie

duż e zmiany w firmie - zapewnia spdka.

Specjalny zespół  ekspertów kierowany przez senatora Adama Gawę dę  przez kilka tygodni

szczegół owo analizowal sytuację  poszczególnych kopalń  wchodzą rych w skł ad Kompanii Wę glowej

oraz poliĘ kę  spół kiw zakresie produkcji, sprzedaż y, inwestycji i zatrudnienia. Eksperci, którry

pracowali na zlecenie Ministerstwa Energii społ ecznie, nie pobierają c za to ż adnego wynagrodzenia,

wskazali na szereg przycryn izdarzeń , które skumulowane doprowadą ił y do obecnej, bardzo trudnej

sytuacji KompaniiWę glowej. Za najważ niejsze, oprócz spadku cen wę gla, eksperci uznali zł e

wykorzystanie zasobów kopalń  wchodzą cych w skł ad KW, w Ę m nieskoordynowanie dział alnoś ci

eksploatacyjnej na pograniczu zł óż  są siadują cych ze sobą  zakł adów. Prrykł adem jest m. in.

eksploatacja prowadzona przez kopalnie Marcel iJanowice w czę ś ci marklowickiej. Eksperci

stwierdzili takż e brak systemowych rozwią zań  pozwalają cych na skuteczne i efektywne planowanie

procesu produkcji, niską  wydajnoś ć  pracy i brak peł nego wykorzystania maszyn iurzą dzeń  w

kopalniach oraz brak ś cian o duż ej koncentracji wydobycia. Wskazano, ż e na 28 czynnych obecnie

ś cian wydobywczych, Ę lko z trzech uzyskiwane jest wydobycie powyż ej 5 tys. ton na dobę . Eksperci

postulują , aby docelowo każ da kopalnia dysponowala co najmniej jedną  ś cianą  o wysokiej

koncentracji wydobycia.

W trakcie audytu stwierdzono takż e, ż e schemaĘ  organizacyjne w spół ce są  zbyt mocno

rozbudowane. Skutkuje to zbyt duż ą  iloś cią  stanowisk kierownicrych i dyrektorskich, zarówno w

kopalniach, jak i centrali KW oraz zbyt duż ą  iloś cią  dział ów nieprodukcyjnych. Komisja postuluje, aby

uproś cić  stiukturę , tak aby zarzą dzenie stał o się  efeĘ wne. Czł onkowie komisji zwrócilitakż e uwagę ,

ż e w kopalniach wcią ż  zatrudnionych jest ok. 600 osób posiadają cych uprawnienia emerytalne. WieIu

pracowników nabył o je kilka lat temu, a rekordzista powinien przejś ć  na emeryturę  w 20O1 roku.

W KompaniiWę glowej kuleje takż e planowanie inwesĘ cji. Audytorzy zwrócili uwagę , ż e najwię ksze

nakł ady inwestycyjne w latach 2013-2015 wykonano w kopalniach nierentowanych, podczas gdy

powinny odbywać  się  gł ównie w kopalniach i rejonach, które mają  przed sobą  perspektvwę

funkcjonowania. Audyt wykazał  takż e, ż e czę sto kierownictwo kopalń  nie weffikował o opł acalnoŚ ci

inwestycji na etapie realizacji. Przykł adem jest nietrafiona inwestycja poł ą czenia kopalń  SoŚ nica i

Ma koszowy, które nastę  pnie zostaĘ  rozł ą czo ne.

Poważ nym problemem, zdaniem audytorów, jest znaczą cy wzrost usł ug obcych wykonywanych w

kopalniach. Zdaniem komisji, systemem zleconym należ y wykonywać  Ę lko specjalistyczny zakres

robót, zaś  roboty typowo górnicze powinny być  powierzane pracownikom wł asnym lub alokowanym

z kopalń  o nadmiernym zatrudnieniu. Poważ nym obcią ż eniem dla Kompanii Wę glowej był  w
ostatnich latach usł ugi doradcze, które w latach 2OL!-2OL5 pochł onę Ę  ok. 45 mln zł . Komisja wnosi o

weryfikację  firm obcych pod wzglę dem przydatnoś ci i kosztów zamówień .



Komisjalaproponował a takż e, by Kompania Wę glowa zwię ksryla nadzór nad wł asną  siecią

dystrybucji wę gla oraz dokł adnie zbadał a zapotrzebowanie rynku krajowego w poszczególnych

segmentach. Zdaniem audytorów potrzebne jest takż e uporzą dkowanie sprzedaż y i odryskanie

rynku.

Audytorzy w podsumowaniu audytu zwrócili uwagę , ż e poważ nym bł ę dem był o odejś cie od kopalń

zespolonych i Kompania Wę glowa powinna kontynuować  ten kierunek.

Tomasz Rogala, prezes KompaniiWę glowej zadeklarował , ż e wszystkie wnioskizostaną
przeanalizowane, a konieczne zmiany wdroż one w ż ycie. Zastrzegł  jednak, ż e efektu nie bę dzie widać

od razu.



Prrycayny aktualnej sytuacji - wycią g z audytu

Produkcja

l. Brak odpowiedniego i skutecznego nadzoru ze strony Biura Produkcji Centrali Kompanii

Wę glowej SAdoprowń ził mię dzy innymi do nieskoordynowanej dział alnoś ci eksploatacyjnej

na pograniczltń óZkopalń  są siadują cych ze sobą . Przykł adem jest eksploń acjaprowadzona w

ro$dni Marcel i Jankowice w czę ś ci marklowickiej. Kolejnym przykł adem jest spóź niona

inwestycja mają cana celu skierowanie czę ś ci wydobycia KWK Chwał owice doł em do

ZakJadu Przeróbki Mechanicznej §/ę gla KWK Jankowice. Jeszcze innym przykł adem jest

równię ż  spóż liona inweĘ cja umoż liwiaj ą captzewóz kolejowy miał ów surowych z KWK

Ziemowit do Zakł adu Wzbogacania KWK Piast.

2. Strvierdza się  brak systemowychtozvł iryń  pozwalają cych na skuteczre i efektywne

zarzą dzanie procesem planowania produkcji, uwzglę dniają pe moż liwoś ci techniczne kopalń  i
potencjał  rynku. Brak optymalnego dostosowania planów prodrrkcyjnych do

najkorzysfuiej szych kierunków i moż liwoś  ci sprzedaĘ .

3. Nadmienra i nieuzasadniona liczba czynnych ś cian w niektórych kopalnią gfo,ń aorganiz,rcja

procesów produkcji, doprowadził a do bardzo niskich wskazników wydajnoś ciowych,

wykorzystarria ś rodlĆ ów produkcji, w tym maszyn iwzą dzeń . Dokonane zakupy inwestycyjne

obudów anechań zowanych i brak wł aś ciwego ich zą ospodarowywania doprowadził y do

sytuacji, w której stopień  ich wykorzystania nie przekracza 60Yo.

4. Stwierdzono brak harmonogramów robot i prac w dokumentacjach doĘ czryych prowadzenia

ś cian i przodków w celu okreś lenia wł aś ciwych moż liwoś ci maszyn iurzą dzeń iich

prawidł owego wykorzystania.

5. Stwierdzono niewł aś ciwe podejś cie do gospodarki zł oż em, które gwarantował o by uzyskanie

maksymalnych efektów z projektowanych pól eksploatacyjnych.



zatrudnienie

1. Schematy organizacyjne kopalń  i centali Kompanii Wę glowej SA są  mocno rozbudowane, w

szczególnoś ci wś ród dział ów nieprodukcyjnych. Zbyt duż a iloś ó stanowisk kierowniczych i
dyrektorskich w kopaliriach i centali KW SA, zbyt duza iloś ć  dziń ów nieprodukcyjnych i
komórek organizacyjnych. Naleź ry dokonać  optymalizacji schematów organizacyjnych kopalń

i cenfrali KW SA w celu ich uproszczeń a oraz t-rloż liwienia realizacji podstawowych fi:nkcji

zarzą dzania tj. planowania, organizowanią  moĘ wowania i kontroli. Powyż sze powinno

spehiać  również  wł aś ciwie zasadę  rozpię toś ci kierowania. 
,

2. W takcie audytu stwierdzono wystę powanie zraczą cych róż nic w zatrudnieniu w

poszczególnych komórkachorgani7vgyjnych kopalń  tych salnych dział ów. Wystę pują

dwukrotne, a nawet ponad dwukrotne róż nice w zatrudnieniu w tych samych dział ach w

róż nych kopalniach. Obserwuje się  brak jakiejkolwiek koordynacji i wspólnej polityki

zatrudnieniowej w tym zakresie.

3. W kopalniach w stanie zatrudnienia pozostaje zrtaczrla czę ś ó pracowników posiadają cych

uprawnienia emerytalne. Stan uprawnionych do ś wiadczeń  emerytalnych w fiakcie

prowadzonego audyfu wynosił  ok 600 osób. Wś ród osób posiadają cych uprawnienia

emerytalne wię kszoś ć  stanowią  pracownicy kadry inĄ mieryjno- technicznej, gdzie w grupie

tych pracowników obserwowany jest nadmiar zatrudnienia. Melu z poś ród pracowników

nabył o uprawnieniu ił ltu lat temu, a rekordzista pochodzi z2lllt.Nadmienra iloś ć  w

zatrudnieniu w niektórych kopalniach wskazuje na pilną  potrzebę  wprowadzenia programu

dobrowolnych odejś ć  dla pracowników powierzchni, w tym dla administracji, adla

pracowników doł owych progralnu alokacji pomię dzy kopalnią fi KW SA.



l.

Usł ugi obce

Obserwuje się naczą cy wzrost usł ug obcych oraz cyklicznoś ó i cią gł oś ó wykonywanych w

kopatniach usfug ptzeztych salrrych wykonawców ptzezkilka lat. Zakecasię  obję cie kontrolą

ptzę z shż by kontoli wewnę tzrrej Kompanii Wę glowej zakres i celowoś ć  ś wiadczonych

usfug. Wprrypadku robót górniczych systemem zleconym należ y wykonywać  jedynie

specjalistycnly zakł es robót, zaś  wykonawstwo pozostał ych robót górniczych powierzaó w

miarę  moż liwoś ci wł asnym pracownikom lub pracownikom alokowanym z kopalń

o nadmienrym zatrudnieniu.

7,naczą cyudział  w ś wiadczeniu usfug obcych mają  spół ki zależ meKompani Wę glowej SA.

Wartoś ć  wykonanych usł ug tych finrr w latach 2010-2015 wlmosił a ok 1,8 m|dzł . Zlecanie

usł ug do spół ek zaileż mychodbywa się  w Ę bie zamówień  z wolnej rę ki co moż e powodować

zlecanie usfug wg stawek wyż szych niZ rynkowe uzyskiwane w procedurach przetargolvych.

W wielu prą rpadkach stwierdzono, ż e spół ki zahebe podzlecają  usł ugi w pehym zakresie

kolejnym podwykonawcom doliczają c do wynegocjowanych z nimi stawek swoje marż e.

Przykł adem takich dział an jest firma Haldex SA, która w wię kszoś ci kopalń  K§/ SAprowadzi

prace zvł iryarrc zzagospodarowaniem kamienia, podzlecają cje niejednokrotnie

podwykonawcom. Wzakresie dotyczą cym spół ek za|eż mychnailezy przeprowadzić  osobny

audyt.

Poważ npn obcią ż eniem kosź owym dla Kompani Wę glowej SAbył y w ostatnich latach

usfugi doradź wa, w tym procesów wsparcia iĘ . Wartoś ó Ę ch usfug w latach 2011-2015

wyniosł a 44,7 mlnń .

Zachodzikoniecznoś ć  zweryfikowania iloś ci zatrudnionych firrr obcych pod ką tem ich

przydatroś ci i kosztów realizowanych zamówień . Zkę cań e usfug doł owych powinno

obejmowaó jedynie wykonawstwo robót specjalistycnrychbiorą c pod uwagę  dotychczasowe

zatrudnienie w kopalniach. Mają c na uwadze sytuację  finansową  Kompanii Wę glowej SA

nalezy bezwzglę dnie ograniczyó usfugi obcych podmiotów gospodarczych na dole i na

powierzchni za wyją tkiem tych, które warunkują  cią gł oś ć  produkcji orazbezpieczeń stwo.

Stwierdzono pr4padki nadmienrego wyptzedzenia zakresu robót przygotowawczych

nieadekwatnego do postę pu wyrobisk ś cianowych.
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l.

2.

Sprzedaz

Naleź ry uporzą dkować  wewnę tzny rynek wę gla poptzezwzrnocnienie nadzoru KW SAnad

wł asną  funkcjonują cą  siecią  dysĘ bucji. t

W oparciu o zakinlizowane zapotrzebowanie rynku nalezy ustalió strategię  optymalizacji

dostaw wę gli do poszczególnych sektorów rynku, w tym zv,tł aszczado energetyki zawodowej

z wię kszoś ciowym udział em Skarbu Pń stwa. Umoż liwi to eliminację  wzajemnej walki

cenowej podmiotów jednego wł aś ciciela, zvł ł aszczaw dosbwachdoenergeĘ kizawodornrcj oraz

dals-eogrmiczanieiryofumidów KwsAsmrodzielnienieposidaporncjdu

profulOowę eo do dalsrego istotlego ailię lś sroia ua,idu w Ę mlcu cie$oumictwą  do którego re \^ zgl9ń ]

naniĘ zawatoś 5 siad< iwĘ wię lrsą mstopniutafiawę gielimportowaryzFederaqiiRosyjskię i.

Analizuj ą c moż liwoś ci dalszego efektywnego funkcj onowania i rozwoj u poszczególnych

kopalń  nalezy uwzglę dniać  nie tylko koszĘ  produkcji, ale takż e perspeĘ wiczne jakoś ciowe

zapotrzebowanie rynku krajowego w poszczególnych jego segmentach. Punktem wyjś cia

powinno być  dokonanie bilansu wę gla wydobywanego z polskich kopalń  zprzypisań em ich

do poszczególnych segmentów odbiorców (energeĘ ka zawodową  ciepł ownictwo, przemysł ,

odbiorcy indywiduatni, koksownictwo), a nastę pnie sporzą dzić  ich ranking wg Ę rteriów
ekonomicznych. Wten sposób mógł by powstaó atgoryfin postę powaniadlarealizowania

inwestycj i w kopalniach.

Nalezy zweryfftowaó aktualną  strrkfurę  oryanizacyjną w obszarze Sprzedaż y i Marketingu

pod ką tem osią gania skutecznych celów i wyzwń  w za]< resie handlu wę glem, w kraju i
eksporcie.

Dalsze zwię kszanie udział u sprzeduZy wę gla energeĘ canego na eksport (spot) drogą  morsĘ

w sprzedaż y ogół em, przy aktualnych cenach w obrocie mię Ę marodowym jest wysoce

niekorzystrre i nie moż e byó taktowane jako kierunek rozslią zują cy problemy sprzedaĘ

wę gla z polskich kopalń . KW SApowinna koncentrowaó się  na zwię kszaniu sprzedaż y

eksportowej drogą  lą dową  bezpoś rednio do odbiorców koń cowych, szczególnie do krajów

graniczą cych z Polską . Wskazuje się  na potrzebę  wznrocnieniadział leksportu KW SA.
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2.

pozostał e wnioski

Obecna sytuacja rynkowa obnaĘ ł awszystkie sł aboś ci sektorą  w tym przede wszystkim

nieelastycznoś ó kosź ową . Wysoki poziom kosź ów stał ych kopalń  ,w przypadku niektórych

zbliż ają cy się  nawet do80%, nie pozwala na szybką  reakcję , bę dą cą  skuteczną  odpowiedzią

na dynamicmie zrrrieniają cą  się  syfuację  rynkową .'Wszelkie dń ń aniamają ce na celu

ograniczenie kosztów produkcji w przypadku górnictwa gł ę binowego przynoszą  realne efeĘ
dopiero po okoł o roku od ich skutecznego wdroż enia. Przykł adowo, zaplanowane

zrnniejszenie zatrudnień arzeczyuitste efekty kosź owe moż e prą mieś ć  dopiero po kilku

miesią cach. ł

Kompania Wę glowaprzy osią ganych obecnie wynikach nie jest zlolnado konkurowaniaz

wę glem importowanym oraz innymi podmiotami prywatnymi produkują cymi wę giel w

Polsce. Ę lko 3 z ll kopalń  KW SA odnotował y dodatrie wyniki na sprzedairy wę gla w 20l5

roku. DoĘ chczasowe doś wiadczenia pokazuj ą , ż ebrak skutecznej, dfugofalowej i

odpowiednio ukierunkowanej restulduryzacji tylko potę guje problemy górnictwa. Już  dzisiaj

moż na zaobserwowń , ż e bł ę dem był o przerwanie procesu tworzenia kopalń  zespolonych,

które powstać  miał y nabazię  centrów wydobywczych. Staty z Ę ń uł u braku dł ugofalowego

planowanią  konsolidacji kopalń  i ich technologicznego ł ą szeń auniemozliwiĘ  realizację

wspólnych inwestycji, optymalnego wykorzystania istrieją cej infrastnJktury i ń oż n-

DoĘ chczasowe dział anianaprawcze i restrukturyzacyjne okazał y się  nieskuteczne gdyż  brak

był o konsekwencji w ich realizacji. Oprócz kryzysu na rynku wę gla obserwuje się  kryzys

zarzą dzań aw firmie.

W celu obniZenia kosź ów funkcjonowaniazakJń ów górniczych nalezy podją ć  niezwł ocznie

odpowiednie decyzje w kierunku tworzenia kopalń  zespolonych.Dziń aniate pozwolą  na

prawidł ową  gospodarkę  ń oż em, sprawniejszezaną dzarie, optymalizację  zatadń enią  w Ę m
alokację  zał ogi, optymalizację  produkcji, w tym reń izację  skoordynowanego, wspólnego

harmonogtamu biegu ś cian, lepsze wykorzystanie maszyn iwzą dzeń , w tym cią gów odstawy,

szybów, zakł adów przeróbczych, realizację  wspólnych dla kilku zakł adów inwestycji

rozwojowych oraz likwidacj ę  zbę dnego mają tku poprodukcyjnego.

4. NaleĄ  podją ć  dział ań aw celu nnianodpowiednich przepisów prawa m.in. Prawa

geologiczlego i górniczego dla zapewnienia wł aś ciwych relacji pomię dzy przedsię biorcą



5.

górniczym, a jednostką  samorzą du terytorialne Eo oraz ustanowienia nowych przepisów

wykonawczych dotyc zą cy ch bezpieczeń stwa i higieny pracy.

Wzalaesie dodatkowej dział alnoś cinaleĘ  podją ć  dziń aniazł lią zanezemń ę kszeniem

przychodów poptzezr.lcjonalne gospodarowanie produktarri ubocznymi takimi jak skał a

pł onna i metan. Zagospodarowanię  skĄ  pł onnej do budowy obiektów iną mieryjno -
technicznych jest realizowane w ograniczonym zakresie. Równiez metan jako kopalina

towarzyszą ca ujmowany w stacjach odmel3ng\ ilania nie jest gospodarczo wykorzystywany w

dostatecznym stopniu, a inwestycj e mń ą zane z budową  odpowiednich instalacji nie są

skoordynowane w czasie.

Z uwagina trudną  sytuację  finansową  decyzjew 
"akresie 

zacią gania zobowią zń plrzę z

kierownictwo kopalń  powinny być  ograniczone.Analizie nahezy poddać  udzielone doĘ chczas

pehomocnictwa.

Zespół wnosi o podję cie natychmiastowych dziń ań w kierunku tworzenia ż w. kopalń

zespolonych (np. nabazię kopalń  rybnickich i rudzkich).

8. Aktualna sytuacja Kompanii Wę glowej SAjest wynikiem braku racjonalnych i

zdecydowanych dział an restrukturyzacyjnych, a pozyskane do tej pory ś rodki finansowe z

emisji obligacji, sprzedaĘ  mają tku, przeĘ ł at zostaĘ  skonsumowane na bież ą cą  dział alnoś ć

Szczegół owe wnioski, stwierdzenia i zalecenia dla poszczególnychkopalń  uję te został y w

czę Ś ci opisowej audytu. Ztmlagina ograniczony czas audytu, Zespół wnioskuje o dalsze

Prowadzenie audytrr w wybranych obszarach, w tym obejmują cych firmy obce, inwestycje

oraz gospodarkę  zł oż ę m. Wtrakcie prowadzenia audytu równolegle przebiegał y prace nad

Biznes Planem dla Polskiej Grupy Górniczej. Wyniki audytu zatę mnie odnoszą  się  do zał oż eń

bę dą cych w tym dokumencie ale mogą  byó przydatrre przy jego wdrż aniu.

Wskazane jest, aby powstał  nowy model zarzą dzaaiapozlł alają cy na sprawne kierowanie i
zarzą dzanie Polską  Grupą  Gómiczą .
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