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Pomoc publiczna dla górnictwa wêgla kamiennego
w œwietle nowej decyzji Rady Unii Europejskiej

STRESZCZENIE. W artykule przedstawiono uwarunkowania przyznawania pomocy dla górnictwa

wêgla kamiennego w oparciu o now¹ regulacjê w zakresie pomocy pañstwa dla sektora

górnictwa wêgla kamiennego tj. Decyzjê Rady UE z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie

pomocy pañstwa u³atwiaj¹cej zamykanie niekonkurencyjnych kopalñ wêgla. Omówiono

zasady przyznawania pomocy na pokrycie kosztów nadzwyczajnych oraz na zamykanie

przedsiêbiorstw. Ponadto przedstawiono za³o¿enia nowego programu pomocowego dla pol-

skiego sektora górnictwa wêgla kamiennego „Pomoc pañstwa dla sektora górnictwa wêgla

kamiennego w latach 2011–2015”

Wprowadzenie

Do koñca 2010 roku, pomoc dla unijnego przemys³u wêgla kamiennego by³a regulowana

sektorowym instrumentem prawnym tj. Rozporz¹dzeniem Rady (WE) nr 1407/2002 z dnia

23 lipca 2002 r. w sprawie pomocy pañstwa dla przemys³u wêglowego, zwanym dalej

“rozporz¹dzeniem wêglowym”. Zosta³o ono przyjête na podstawie art. 87 ust. 3 lit. e

Traktatu WE, które stanowi wyj¹tek od ogólnego zakazu udzielania pomocy pañstwa.

Przez wiele lat wymienione wy¿ej rozporz¹dzenie wêglowe zapewnia³o efektywny,

wydajny oraz prawnie zabezpieczony system pañstwowej pomocy dla europejskiego prze-
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mys³u wydobywczego, wpisuj¹c siê w podstawowe za³o¿enie polityki energetycznej UE,

jakim jest zachowanie bezpieczeñstwa energetycznego, które bazowaæ powinno przede

wszystkim na dostêpnych na terenie UE surowcach energetycznych.

Dlatego te¿ celem ww. rozporz¹dzenia by³o przede wszystkim zwiêkszenie konkuren-

cyjnoœci kopalñ oraz zapewnienie bezpieczeñstwa dostaw i dostêpu do zasobów wêgla

kamiennego, uwzglêdniaj¹c fakt, i¿ szeroko rozumiane bezpieczeñstwo energetyczne uza-

sadnia utrzymywanie zdolnoœci górnictwa do produkcji wêgla z uwzglêdnieniem pomocy

pañstwa.

Jednak¿e, stosownie do artyku³u 14 (3) ww. Regulacji, udzielanie pomocy na warunkach

„rozporz¹dzenia wêglowego” mog³o odbywaæ siê jedynie do 31 grudnia 2010 roku.

W zwi¹zku z tym, ju¿ w 2007 r. Komisja Europejska przyjê³a Sprawozdanie o sto-

sowaniu rozporz¹dzenia Rady (WE) nr 1407/2002, w którym dokonano oceny skutków

stosowania rozporz¹dzenia, tj. wyników restrukturyzacji przemys³u wêglowego i skutków

restrukturyzacji dla rynku wewnêtrznego oraz dokonano bilansu ró¿nych Ÿróde³ energii

w ogólnym mixie energetycznym UE.

W przedstawionym sprawozdaniu z dnia 21 maja 2007 roku, opracowanym zgodnie

z artyku³em 11 „rozporz¹dzenia wêglowego” wykazano, i¿ pomoc pañstwa dla przemys³u

wêglowego w UE wp³ywa na rynki wêgla poprzez subwencjonowanie przedsiêbiorstw

górniczych, które bez jej pomocy musia³yby zostaæ zamkniête lub pozostaæ nierentownymi,

przy czym wiêkszoœæ subwencjonowanej produkcji wêgla jest zu¿ywana na krajowych

rynkach pañstw cz³onkowskich. Poza Polsk¹ oraz, w mniejszym stopniu, Republik¹ Czesk¹,

¿aden kraj nie eksportowa³ swojego wêgla w okresie obowi¹zywania tego rozporz¹dzenia,

co dowiod³o, i¿ bezpoœrednia konkurencja miêdzy wêglem produkowanym w ró¿nych

pañstwach cz³onkowskich jest niewielka.

Niewielki udzia³ dotowanego wêgla w ogólnym portfelu energetycznym UE znacz¹co

ogranicza mo¿liwoœæ kompensowania przez te dotacje zak³óceñ dostaw, zarówno je¿eli

chodzi o wêgiel jak i inne Ÿród³a energii. Dotowany wêgiel odpowiada jedynie 5,1%

produkcji energii elektrycznej w UE. Uwzglêdniaj¹c jedynie pomoc na pokrycie strat

produkcyjnych, wskaŸnik ten wynosi tylko 1,4% (aczkolwiek mo¿e byæ wy¿szy dla poszcze-

gólnych pañstw cz³onkowskich).

Ponadto, jednym z najpowa¿niejszych skutków w przypadku braku nowych sektoro-

wych ram prawnych dla sektora górnictwa wêgla kamiennego, by³yby daleko id¹ce re-

perkusje spo³eczne, regionalne i œrodowiskowe. Bowiem, ze wzglêdu na regionaln¹ kon-

centracjê kopalñ wêgla w krajach bêd¹cych producentami tego surowca, skutki spo³eczne

równoczesnego zamkniêcia kopalñ mog³yby byæ znacz¹ce. Natychmiastowe zamkniêcie

kopalñ, które mog³oby nast¹piæ po zakoñczeniu dotacji, spowodowa³oby przeci¹¿enie re-

gionalnych rynków pracy masowym nap³ywem zwolnionych pracowników kopalñ, którzy

nie byliby w stanie szybko znaleŸæ zatrudnienia w innych bran¿ach, a zatem w ich przypadku

istnia³oby ryzyko d³ugoterminowego bezrobocia.

Do innych bardzo istotnych kwestii w kontekœcie braku sektorowych ram prawnych do

udzielania pomocy dla sektora górniczego, nale¿¹ aspekty œrodowiskowe. Zamkniecie

kopalñ wymaga podjêcia szeregu œrodków zmierzaj¹cych do rekultywacji terenów gór-

niczych miêdzy innymi usuniêcia z kopalñ sprzêtu górniczego, oczyszczenia terenów, czy
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te¿ wykonania podziemnych prac zabezpieczaj¹cych, usuwania wody, itp. Finansowanie

kosztów tych dzia³añ bezpoœrednio przez przedsiêbiorstwo, które kontynuuje dzia³alnoœæ

górnicz¹ lub pozagórnicz¹ mog³oby stanowiæ powa¿ne zagro¿enie dla kontynuacji dzia-

³alnoœci tego przedsiêbiorstwa.

Dlatego cel nadrzêdny, jakim jest zachowanie bezpieczeñstwa energetycznego Europy,

narzuca koniecznoœæ utrzymania swego rodzaju u³atwieñ w dostêpie do pomocy pañstwa dla

sektora górnictwa wêgla kamiennego. Tym bardziej, ¿e wystêpowanie o pomoc na zasadach

ogólnych wymaga konkurowania z innymi przedsiêwziêciami o œrodki finansowe, które to

przedsiêwziêcia mog¹ byæ atrakcyjniejsze technologicznie, spo³ecznie, ekologicznie czy

ekonomicznie, jednak nie w kontekœcie strategicznego bezpieczeñstwa energetycznego

Europy.

1. Uzasadnienie i cele wprowadzenia nowych uregulowañ

prawnych w zakresie pomocy publicznej dla górnictwa

wêgla kamiennego po 2010 r.

Szersze, horyzontalne cele Komisji w odniesieniu do pomocy pañstwa i wêgla s¹

konsekwencj¹ zatwierdzonego przez Radê Europejsk¹ i Radê Ministrów Strategicznego

przegl¹du sytuacji energetycznej1, Planu dzia³ania w zakresie pomocy pañstwa2 i Pro-

gramu dzia³añ w zakresie œrodowiska naturalnego 2002–20123

Celem Komisji jest stosowanie horyzontalnych przepisów dotycz¹cych pomocy pañstwa

w mo¿liwie najwiêkszej liczbie sektorów, a w odniesieniu do polityki energetycznej przej-

œcie na odnawialne Ÿród³a energii oraz zrównowa¿one pod wzglêdem œrodowiskowym

wykorzystanie rodzimych Ÿróde³ energii.

St¹d nieograniczona czasowo pomoc pañstwa dla przemys³u wêglowego nie jest zgodna

z ogólnymi celami polityki Komisji, zw³aszcza, jeœli przeciwdzia³a ona wysi³kom na rzecz

zwiêkszenia konkurencyjnoœci lub przejœcia na odnawialne Ÿród³a energii, nawet jeœli jej

wp³yw na konkurencjê jest raczej ograniczony4. Jednak w ocenie Komisji, równoczesne

zamkniêcie niekonkurencyjnych kopalñ mo¿e poci¹gaæ za sob¹ konsekwencje spo³eczne

i œrodowiskowe, którym trzeba bêdzie zaradziæ.
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W tym kontekœcie Komisja okreœli³a swój cel polityczny tj: minimalizacja mo¿liwych

negatywnych skutków zamkniêcia kopalñ, które mog¹ wyst¹piæ po wycofaniu dotacji,

zw³aszcza jeœli chodzi o kwestie spo³eczne i œrodowiskowe, przy jednoczesnym ogra-

niczeniu do minimum zak³óceñ konkurencji na rynku wewnêtrznym.

Dlatego po przeprowadzeniu w 2009 roku publicznych konsultacji, Komisja Europejska

uzna³a za konieczne wprowadzenie nowych regulacji prawnych po 2010 r., w oparciu

o wyniki analizy 5 wariantów polityki dotycz¹cej zaradzenia mo¿liwym negatywnym skut-

kom zamkniêcia kopalñ, które mog³yby wyst¹piæ po wycofaniu dotacji.

Na podstawie wyników oceny skutków Komisja postanowi³a przedstawiæ wniosek

w sprawie nowego rozporz¹dzenia Rady zgodnie z wariantem 5, który pozwala pañstwom

cz³onkowskim na udzielanie zarówno pomocy na zamkniecie kopalñ (jak w wariancie 3), jak

i pomocy na pokrycie kosztów nadzwyczajnych (jak w wariancie 4).

W konsekwencji zaproponowa³a, do czasu pe³nego zastosowania zasad ogólnych udzie-

lania pomocy pañstwa w odniesieniu do sektora górnictwa wêgla kamiennego, zasto-

sowanie sektorowych warunków pomocy, które bêd¹ mia³y charakter przejœciowy. Na-

tomiast uzupe³nieniem do mo¿liwoœci oferowanych w ogólnych zasadach udzielania po-

mocy pañstwa sta³a siê propozycja uwzglêdnienia i uznania za zgodne ze wspólnym rynkiem

dwóch typów pomocy dla górnictwa wêgla kamiennego: pomocy na zamykanie i pomocy

na pokrycie kosztów odziedziczonych.

Swoje stanowisko Komisja uzasadni³a faktem, i¿ zamkniecie kopalñ niew¹tpliwe wy-

wo³a silne skutki spo³eczne, skoncentrowane w kilku regionach UE, co wymaga odpo-

wiedniego okresu przejœciowego, st¹d w tym okresie koniecznym bêdzie zachowanie po-

mocy operacyjnej. Pierwotnie Komisja wnioskowa³a o przyspieszenie procesu zamykania

kopalñ, który mia³ ostatecznie zakoñczyæ siê z dniem 1 paŸdziernika 2014 roku. Jednak

w wyniku silnego sprzeciwu ze strony krajów produkuj¹cych wêgiel kamienny w UE, które

optowa³y za przed³u¿eniem tego terminu do 2020 roku, zawarto kompromis, w ramach

którego ostateczne zamkniêcie nierentownych kopalñ nast¹pi najpóŸniej do dnia 31 grudnia

2018 r.

W zwi¹zku z powy¿szym, w dniu 10 grudnia 2010 r. Rada Unii Europejskiej na wniosek

Komisji Europejskiej wyda³a Decyzjê w sprawie pomocy pañstwa u³atwiaj¹cej zamy-

kanie niekonkurencyjnych kopalñ wêgla (2010/787/UE).

Nowy akt prawny, mimo pewnych podobieñstw, znacz¹co ró¿ni siê od obowi¹zuj¹cego

do koñca 2010 r. Rozporz¹dzenia Rady (WE) nr 1407/2002. G³ówna ró¿nica bowiem mieœci

siê w celu, jakim jest umo¿liwienie likwidacji nieefektywnych ekonomicznie kopalñ wêgla

kamiennego funkcjonuj¹cych obecnie w Unii Europejskiej, tym samym nie uzasadniaj¹c

nieograniczonego w czasie, wsparcia dla tych jednostek. W zwi¹zku z powy¿szym, niekon-

kurencyjne kopalnie wêgla kamiennego, korzystaj¹ce z pomocy na warunkach okreœlonych

w nieobowi¹zuj¹cym ju¿ Rozporz¹dzeniu 1407/2002, mog¹ nie kwalifikowaæ siê do jej

otrzymania. Zgodnie z wy¿ej wymienionymi za³o¿eniami w zakresie sektorowych wa-

runków pomocy, Decyzja Rady zak³ada mo¿liwoœæ udzielania pomocy górnictwu wêgla

kamiennego w dwóch obszarach:

� Pomoc na zamykanie przedsiêbiorstw polegaj¹ca na finansowaniu przez pañstwo tzw.

kosztów zamykania kopalñ, czyli bie¿¹cych strat produkcyjnych jednostki produk-
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cyjnej wêgla, pod warunkiem, ¿e jej funkcjonowanie odbywaæ siê bêdzie na podstawie

opracowanego planu zamkniêcia, a ostateczne zamkniêcie nast¹pi do 31 grudnia

2018 r.

� Pomoc na pokrycie kosztów nadzwyczajnych polegaj¹ca na finansowaniu przez pañstwo

do koñca 2026 roku tzw. kosztów nadzwyczajnych, czyli zwi¹zanych ze œwiadczeniami

typu socjalnego, takimi jak np. wyp³ata emerytur i œwiadczeñ pracownikom, którzy

stracili pracê oraz pracownikom uprawnionym do takich wyp³at przed zamkniêciem

kopalni oraz kosztami typu technicznego dotycz¹cymi np. podziemnych prac zabez-

pieczaj¹cych wynikaj¹cych z zamkniêcia jednostek produkcyjnych.

Obowi¹zuj¹ca Decyzja Rady UE w sprawie sprawie pomocy pañstwa u³atwiaj¹cej

zamykanie niekonkurencyjnych kopalñ wêgla (2010/787/UE), odmiennie od poprzed-

niego rozporz¹dzenia Rady (WE) nr 1407/2002, nie przewiduje mo¿liwoœci udzielania

pomocy na inwestycje pocz¹tkowe.

2. Uwarunkowania pomocy na zamykanie przedsiêbiorstw

oraz na pokrycie kosztów nadzwyczajnych

Obydwie wymienione kategorie pomocy zosta³y zdefiniowane w artykule 3 i 4 Decyzji

Rady z dnia 10 grudnia 2010 r.

2.1. Pomoc na zamykanie przedsiêbiorstw

Pomoc na zamykanie przedsiêbiorstw przeznaczona jest na pokrycie bie¿¹cych strat

produkcyjnych jednostek produkcyjnych, które planuje siê zamkn¹æ. Umo¿liwia ona proces

stopniowego zamykania niekonkurencyjnych kopalñ wêgla. Ten rodzaj pomocy mo¿e byæ

przyznawany jedynie kopalniom wêgla w kontekœcie planu ostatecznego zamkniêcia. Po-

moc ma charakter malej¹cy i musi zostaæ odzyskana, jeœli odnoœna kopalnia nie zostanie

zamkniêta. Ponadto, pomoc ta mo¿e byæ przyznawana jedynie jednostkom produkcyjnym,

które prowadzi³y dzia³alnoœæ przed 10 grudnia 2010 r. Warunki udzielania tej kategorii

pomocy w kontekœcie jej zgodnoœci z rynkiem wewnêtrznym zosta³y okreœlone w artykule 3

przedmiotowej Decyzji i przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:

a) dzia³alnoœæ odnoœnych jednostek produkcyjnych musi stanowiæ czêœæ planu zamk-

niêcia, którego termin przypada najpóŸniej na dzieñ 31 grudnia 2018 r.;

b) odnoœne jednostki produkcyjne musz¹ zostaæ ostatecznie zamkniête zgodnie z planem

zamkniêcia;

c) zg³oszona pomoc nie mo¿e przekraczaæ ró¿nicy miêdzy przewidywanymi kosztami

produkcji a przewidywanymi przychodami za dany rok produkcyjny wêgla. Pomoc fak-

tycznie wyp³acona musi podlegaæ corocznej korekcie, w oparciu o rzeczywiste koszty
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i przychody, najpóŸniej do koñca roku produkcyjnego wêgla nastêpuj¹cego po roku, na

który pomoc zosta³a przyznana;

d) kwota pomocy na jedn¹ tonê przeliczeniow¹ wêgla nie mo¿e powodowaæ, ¿e ceny

wêgla unijnego w punkcie u¿ytkowania bêd¹ ni¿sze ni¿ ceny wêgla podobnej jakoœci

z pañstw trzecich;

e) odnoœne jednostki produkcyjne musz¹ ju¿ prowadziæ dzia³alnoœæ w dniu 31 grudnia

2009 r.;

f) ca³kowita kwota pomocy przyznanej przez pañstwo cz³onkowskie na zamkniêcie

musi mieæ tendencjê malej¹c¹, przy czym obni¿ka musi wynosiæ: do koñca roku 2013 – nie

mniej ni¿ 25%, do koñca roku 2015 – nie mniej ni¿ 40%, do koñca roku 2016 – nie mniej

ni¿ 60%, a do koñca roku 2017 – nie mniej ni¿ 75% w stosunku do pomocy przyznanej

w roku 2011;

g) ca³kowita kwota pomocy na zamkniêcie dla przemys³u wêglowego danego pañstwa

cz³onkowskiego nie mo¿e przekraczaæ, dla ¿adnego roku po roku 2010, kwoty pomocy

przyznanej przez to pañstwo cz³onkowskie i zatwierdzonej przez Komisjê zgodnie z art. 4 i 5

rozporz¹dzenia (WE) nr 1407/2002 na rok 2010;

h) pañstwo cz³onkowskie musi przedstawiæ plan podjêcia dzia³añ na przyk³ad w dzie-

dzinie efektywnoœci energetycznej, energii odnawialnej lub wychwytywania i sk³adowania

dwutlenku wêgla, maj¹cych na celu z³agodzenie oddzia³ywania na œrodowisko produkcji

wêgla przez jednostkê produkcyjn¹ wêgla, na której zamkniêcie udzielana jest pomoc na

mocy niniejszego artyku³u.

2.2. Uwarunkowania pomocy na pokrycie kosztów
nadzwyczajnych

Koszty jakie mog¹ byæ finansowane w tej kategorii pomocy, nie ró¿ni¹ siê znacz¹co od

koszów wymienionych w nieobowi¹zuj¹cym ju¿ Rozporz¹dzeniu Rady nr 1407/2002.

Kategorie kosztów, które mog¹ zostaæ pokryte w ramach tej pomocy zosta³y ujête w za-

³¹czniku Decyzji Rady z dnia 10 grudnia 2010 r. Natomiast warunki tej pomocy zosta³y

okreœlone w artykule 4 przedmiotowej Decyzji i przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:

Pomoc pañstwa przyznana przedsiêbiorstwom, które prowadz¹ lub prowadzi³y dzia³alnoœæ zwi¹-

zan¹ z produkcj¹ wêgla, w celu umo¿liwienia im pokrycia kosztów powstaj¹cych lub powsta³ych

w wyniku zamkniêcia jednostek produkcyjnych wêgla, które to koszty nie s¹ zwi¹zane z bie¿¹c¹

produkcj¹, mo¿e zostaæ uznana za zgodn¹ z rynkiem wewnêtrznym, pod warunkiem, ¿e wyp³acana

kwota nie przekracza tych kosztów.

Taka pomoc mo¿e byæ wykorzystana na pokrycie:

a) kosztów poniesionych lub rezerw dokonanych przez przedsiêbiorstwa, które przeprowadzaj¹

lub przeprowadzi³y zamkniêcie jednostek produkcyjnych wêgla, w tym przez przedsiêbiorstwa ko-

rzystaj¹ce z pomocy na zamkniêcie;

b) kosztów poniesionych przez kilka przedsiêbiorstw.
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2.3. Procedury udzielania pomocy

Procedury udzielania pomocy s¹ bardzo podobne do przepisów Rozporz¹dzenia Rady

(WE) nr 1407/2002. Zosta³y okreœlone w artykule 7 niniejszej Decyzji i przedstawiaj¹ siê

nastêpuj¹co:

1. Pañstwa cz³onkowskie, które zamierzaj¹ przyznaæ pomoc na zamkniêcie, o której mowa

w art. 3, zg³aszaj¹ Komisji plan zamkniêcia odnoœnych jednostek produkcyjnych wêgla. Plan zawiera

co najmniej nastêpuj¹ce informacje:

a) wskazanie jednostek produkcyjnych wêgla;

b) rzeczywiste lub szacunkowe koszty produkcji dla ka¿dej jednostki produkcyjnej wêgla na rok

produkcyjny wêgla;

c) szacunkow¹ produkcjê, na rok produkcyjny wêgla, jednostek produkcyjnych wêgla objêtych

planem zamkniêcia;

d) szacunkow¹ kwotê pomocy na zamkniêcie przypadaj¹c¹ na rok produkcyjny wêgla.

2. Pañstwa cz³onkowskie zg³aszaj¹ Komisji wszelkie zmiany planu zamkniêcia.

3. Pañstwa cz³onkowskie zg³aszaj¹ wszelk¹ pomoc, jak¹ zamierzaj¹ przyznaæ na rzecz przemys³u

wêglowego na mocy niniejszej decyzji w danym roku produkcyjnym wêgla. Pañstwa cz³onkowskie

dostarczaj¹ Komisji wszelkich szczegó³owych informacji istotnych dla obliczenia przewidywanych

kosztów produkcji i ich zwi¹zku z planami zamkniêcia zg³oszonymi Komisji zgodnie z ust. 2.

4. Pañstwa cz³onkowskie informuj¹ Komisjê o kwotach i o sposobie wyliczenia pomocy fak-

tycznie wyp³aconej w danym roku produkcyjnym wêgla najpóŸniej szeœæ miesiêcy po zakoñczeniu

danego roku. W przypadku korekt kwot pocz¹tkowo wyp³aconych podczas danego roku produk-

cyjnego wêgla pañstwa cz³onkowskie informuj¹ Komisjê o tym fakcie przed koñcem kolejnego roku

produkcji wêgla.

5. Zg³aszaj¹c pomoc zgodnie z art. 3 i 4 oraz informuj¹c Komisjê o faktycznie wyp³aconej

pomocy, pañstwa cz³onkowskie przekazuj¹ Komisji wszelkie informacje potrzebne jej do spraw-

dzenia, czy przestrzegane s¹ przepisy niniejszej decyzji.

3. Sytuacja i przysz³oœæ polskiego górnictwa w œwietle

nowych przepisów w zakresie pomocy publicznej

Od pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych, kiedy rozpoczêto reformy w ca³ej gospodarce

naszego kraju, restrukturyzacja górnictwa wêgla kamiennego prowadzona by³a w ramach

programów rz¹dowych. Ogromnym wysi³kiem zmniejszono wydobycie o oko³o 115 mln

ton, a zatrudnienie o ponad 310 tys. osób. Zlikwidowano w tym czasie oko³o 40 nieren-

townych kopalñ, czyli ponad 50% iloœci zak³adów górniczych funkcjonuj¹cych w latach

dziewiêædziesi¹tych.

Dzia³ania w tym zakresie wspierane by³y œrodkami bud¿etowymi. Realizacja programów

restrukturyzacyjnych wynika³a z decyzji rz¹dowych, przynosz¹c okreœlone pozytywne efek-
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ty w wiêkszoœci objêtych nimi obszarów. Oczywiœcie podobnie jak w innych krajach UE,

bêd¹cych producentami wêgla kamiennego, udzielanie pomocy dla tego sektora po wejœciu

Polski do UE, odbywa³o siê w oparciu o zasady wynikaj¹ce z Rozporz¹dzenia Rady (WE) nr

1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie pomocy pañstwa dla przemys³u wêglowego

oraz Decyzji Komisji z dnia 17 paŸdziernika 2002 r. ustanawiaj¹cej wspólne ramy prze-

kazywania informacji potrzebnych do stosowania Rozporz¹dzenia Rady (WE) 1407/2002

w sprawie pomocy pañstwa dla przemys³u wêglowego.

W okresie 2004–2010, na mocy ww. Rozporz¹dzenia (WE) 1407/2002 Komisja wyda³a

cztery decyzje uprawniaj¹ce W³adze Polskie do udzielenia pomocy. Pierwsz¹ na lata

2004–2006 N 571/2004 (z dnia 22 czerwca 2005 r.), drug¹ na rok 2007 N 84/2007 (z dnia 27

kwietnia 2007 r.), trzeci¹ N 575/2007 (z dnia 2 kwietnia 2008) oraz czwart¹ Decyzjê

N 653/2009 (z dnia 6 maja 2010 r), okreœlaj¹ca warunki Pomocy Inwestycyjnej dla sektora

wêgla kamiennego.

Nale¿y podkreœliæ, i¿ szereg celów za³o¿onych w programach restrukturyzacyjnych

bran¿y górniczej w Polsce zosta³o w znacznym stopniu osi¹gniêtych; w okresie 1998–

–2002 – w zakresie redukcji nadmiernych zdolnoœci produkcyjnych oraz zatrudnienia, a po

2003 – w zakresie restrukturyzacji finansowej, w szczególnoœci w zakresie odd³u¿enia

sektora.

Uzyskana pomoc publiczna w wymierny sposób wp³ynê³a na poprawê sytuacji ekono-

miczno-finansowej sektora, który z w³asnych œrodków nie by³by w stanie realizowaæ swoich

zobowi¹zañ.

Poniewa¿ realizacja programów restrukturyzacyjnych wynika³a z decyzji rz¹dowych,

tym samym bior¹c odpowiedzialnoœæ za skutki finansowe tych decyzji, Polska zobligowana

jest udzielaæ pomocy publicznej dla górnictwa wêgla kamiennego w latach nastêpnych, jako

realizacjê zobowi¹zañ wynikaj¹cych z decyzji podjêtych w latach ubieg³ych, w szcze-

gólnoœci w zakresie dzia³añ polikwidacyjnych oraz wyp³acania œwiadczeñ dla górników,

którzy stracili prace w wyniku restrukturyzacji sektora.

3.1. Za³o¿enia nowego programu pomocowego pn. „Pomoc pañstwa
dla sektora górnictwa wêgla kamiennego w latach 2011–2015”

Finansowanie dzia³añ wynikaj¹cych z zamkniêcia jednostek umo¿liwia art. 4 nowej

Decyzji Rady z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie pomocy pañstwa u³atwiaj¹cej zamykanie

niekonkurencyjnych kopalñ wêgla. Na jego podstawie mo¿liwe bêdzie finansowanie przez

bud¿et pañstwa nastêpuj¹cych kosztów:

� œwiadczenia wyrównawcze,

� prawo do bezp³atnego wêgla,

� ekwiwalenty pieniê¿ne z tytu³u prawa do bezp³atnego wêgla,

� koszty szkód górniczych, przy za³o¿eniu, ¿e zosta³y one spowodowane przez jednostki

produkcyjne objête planem zamkniêcia,

� koszty zabezpieczenia kopalñ czynnych przed zagro¿eniem wodnym, gazowym i po¿a-

rowym spowodowanym przez zlikwidowane kopalnie.
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W zwi¹zku z powy¿szym Strona Polska, ze wzglêdu na koniecznoœæ kontynuacji zadañ

narzuconych wczeœniejszymi uregulowaniami prawnymi z zakresu restrukturyzacji bran¿y

górnictwa wêgla kamiennego, w tym przede wszystkim ustawy o funkcjonowaniu górnictwa

wêgla kamiennego w latach 2008–2015 z dnia 7 wrzeœnia 2007 r. (Dz.U. Nr 192 poz. 1379),

w dniu 16 maja 2011 roku, notyfikowa³a do KE nowy program dla sektora górnictwa wêgla

kamiennego pod nazw¹ „Pomoc pañstwa dla sektora górnictwa wêgla kamiennego

w latach 2011–2015” (nr KE SA.33013 (2011/N) – Poland). W zg³oszonym programie

rozró¿niono trzy formy finansowania kosztów zwi¹zanych z restrukturyzacj¹ sektora w la-

tach ubieg³ych:

1. Pomoc publiczn¹ udzielan¹ dla kopalñ postawionych w stan likwidacji przed 1 stycz-

nia 2007 r., znajduj¹cych siê w strukturze czynnych spó³ek wêglowych,

2. Wsparcie dla Spó³ki Restrukturyzacji Kopalñ SA, nie prowadz¹cej dzia³alnoœci

wydobywczej, nie stanowi¹ce pomocy publicznej,

3. Wyp³atê ekwiwalentów pieniê¿nych dla by³ych górników – œrodek nie stanowi¹cy

pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE (wsparcie).

Szczegó³owa charakterystyka notyfikowanych kategorii kosztów przedstawia siê nastê-

puj¹co:

Ad 1.

Beneficjentami w ramach tej kategorii bêd¹ Kompania Wêglowa SA oraz Katowicka
Grupa Kapita³owa w zakresie prawa do bezp³atnego wêgla, rent wyrównawczych oraz
naprawiania szkód górniczych. Program dotyczy by³ych pracowników oraz szkód spowo-
dowanych przez zlikwidowane kopalnie funkcjonuj¹ce w strukturze wymienionych spó³ek
przed 1 stycznia 2007 r.

Ad 2.

Celem tego wsparcia jest finansowanie ze œrodków publicznych dzia³añ likwidacyjnych
i polikwidacyjnych prowadzonych na terenie kopalñ zlikwidowanych, realizowanych przez
SRK SA. Wsparcie udzielane bêdzie w nastêpuj¹cych formach:

a. dotacja udzielona przez Ministra Gospodarki, przeznaczona na:
� zadania dotycz¹ce likwidacji kopalñ oraz dzia³añ wykonywanych po zakoñczeniu ca³-

kowitej likwidacji kopalñ,
� zadania dotycz¹ce zabezpieczenia kopalñ s¹siednich przed zagro¿eniem wodnym, ga-

zowym oraz po¿arowym w trakcie oraz po zakoñczeniu likwidacji kopalñ,
� naprawa szkód wywo³anych ruchem zlikwidowanego zak³adu górniczego, w tym szkód

powsta³ych w wyniku reaktywacji starych zrobów;
b. dotacja udzielana przez Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki

Wodnej przeznaczona na:
� rekultywacje powierzchni ziemi na terenach zdegradowanych dzia³alnoœci¹ górnicz¹;
� ujmowanie i uzdatnianie wód kopalnianych i wód zasolonych;

c. dotacja udzielana przez MG przeznaczona na finansowanie prawa do bezp³atnego
wêgla nale¿nego pracownikom lub by³ym pracownikom kopalñ ca³kowicie zlikwidowanych,
których likwidacja zosta³a rozpoczêta przed dniem 1 stycznia 2007 r.

d. dotacja udzielana przez MG przeznaczona na finansowanie rent wyrównawczych
przyznanych na podstawie prawomocnego wyroku s¹dowego lub ugody nale¿nych pra-
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cownikom lub by³ym pracownikom kopalñ, których likwidacja zosta³a rozpoczêta przed
dniem 1 stycznia 2007 r.

e. zwolnienia z obowi¹zku bie¿¹cych wp³at wobec PFRON oraz op³at i kar wobec NFOŒ
i GW w czêœci dotycz¹cych tych funduszy, z wyj¹tkiem op³at i kar stanowi¹cych dochody
jednostek samorz¹du terytorialnego.

Ad 3.

Beneficjentami tego rodzaju pomocy s¹ emeryci i renciœci z kopalñ ca³kowicie zli-
kwidowanych, które postawiono w stan likwidacji przed dniem 1 stycznia 2007, uprawnieni
do bezp³atnego wêgla, którzy uzyskali emeryturê lub rentê przed tym dniem oraz pra-
cownikom zlikwidowanych jednostek produkcyjnych wchodz¹cych w sk³ad SRK SA, którzy
uzyskaj¹ emeryturê lub rentê przed dniem 1 stycznia 2016 roku (art. 12 ustawy z dnia 7
wrzeœnia 2007 o funkcjonowaniu górnictwa wêgla kamiennego w Polsce w latach 2008–
–2015 Dz.U. Nr 192, poz. 1379).

Takie rozwi¹zanie, przyjête przez W³adze Polski, jest zgodne z sugesti¹ Komisji Eu-

ropejskiej zawart¹ w pkt. 106 Decyzji z dnia 5 paŸdziernika 2005 r. (K2005) 3637 – wersja

ostateczna w sprawie N 571/ 2004 – Polska pomoc publiczna pañstwa dla sektora wê-

glowego 2004-2006. Podobne stanowisko Komisja przyjê³a w Decyzji z dnia 2 kwietnia

2008 r. (znak: C(2008) 1108 wersja ostateczna) w sprawie N 261/2007 – Bu³garia – wsparcie

dla przemys³u wêglowego.

Planowana kwota pomocy na pokrycie tzw. kosztów odziedziczonych zgodnie z art.

4 przedmiotowej Decyzji Rady z dnia 10 grudnia 2010 r., która zosta³a oszacowana na

lata 2011–2015, wyniesie 165 842,2 tys. z³ EDB, natomiast w przypadku wsparcia

1 540 185,8 tys. z³ EDB.

Aktualnie Rz¹d Polski oczekuje na akceptacjê zg³oszonego programu pomocowego dla

górnictwa wêgla kamiennego w latach 2011–2015. Niemniej nale¿y pamiêtaæ, i¿ maj¹c na

uwadze specyfikê polskich przepisów reguluj¹cych zasady wyp³acania œwiadczeñ nabytych

do wygaœniêcia, a tak¿e koniecznoœci sta³ego finansowania kosztów dzia³añ polikwida-

cyjnych do koñca 2023 r., co wynika z krajowych regulacji w tym zakresie, po 2015 Rz¹d

Polski zobligowany bêdzie dokonaæ stosownej notyfikacji do KE.

Podsumowanie

Produkcja wêgla kamiennego w UE kszta³tuje siê na poziomie oko³o 152,0 mln ton

i chocia¿ likwidowane s¹ kolejne kopalnie w krajach bêd¹cych producentami wêgla,

naciskaj¹c równoczeœnie na zwiêkszenie produkcji energii ze Ÿróde³ odnawialnych, redukcjê

emisji gazów cieplarnianych, wzrost efektywnoœci energetycznej poprzez zmniejszenie

zu¿ycia energii, to w perspektywie najbli¿szych 20 lat wêgiel utrzyma swoj¹ rolê na rynku

energetycznym w UE. Wynika to przede wszystkim z za³o¿eñ polityki energetycznej UE,

której celem nadrzêdnym jest zapewnienie bezpieczeñstwa energetycznego w oparciu o ro-

dzime surowce.
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Mimo tak sformu³owanych za³o¿eñ, Komisja Europejska uzna³a, i¿ polityka unijna

promuj¹ca odnawialne Ÿród³a energii oraz zrównowa¿on¹ i bezpieczn¹ gospodarkê nis-

koemisyjn¹ nie uzasadnia nieograniczonego w czasie wsparcia dla niekonkurencyjnych

kopalñ wêgla, a tym samym dalszego utrzymywania takich dotacji w celu zabezpieczenia

dostaw energii w UE.

W preamuble Decyzji z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie pomocy pañstwa u³atwiaj¹cej

zamykanie niekonkurencyjnych kopalñ wêgla, jednoznacznie okreœli³a, i¿ pomoc w ramach

kategorii pomocy dopuszczonych rozporz¹dzeniem (WE) nr 1407/2002, nie powinna byæ

kontynuowana bezterminowo.

U podstaw tego stwierdzenia, le¿y pogl¹d, i¿ udzielanie pomocy operacyjnej dla nie-

konkurencyjnych kopalñ bez wyraŸnego zobowi¹zania do ich zamkniêcia, nie jest efek-

tywnym rozwi¹zaniem. Mo¿naby przypuszczaæ, i¿ kopalnie te mog³yby nadal pozostaæ

niekonkurencyjne w momencie kolejnego wygaœniêcia rozporz¹dzenia za 10 lat.

Wobec powy¿szego, podstawowy problem polegaj¹cy na braku konkurencyjnoœci nie

zosta³by rozwi¹zany, lecz od³o¿ony w czasie. Dlatego Przepisy Decyzji, zezwalaj¹ jedynie

na udzielenie pomocy operacyjnej dla kopalñ objêtych planem zamkniêcia (z terminem

realizacji najpóŸniej do 31 grudnia 2018 r.) oraz pomocy na pokrycie kosztów nadzwy-

czajnych tzn. tych nie zwi¹zanych z bie¿¹c¹ produkcj¹. Dlatego zaproponowany przez

Komisjê Europejsk¹ sektorowy system pomocy pañstwa dla górnictwa wêgla kamiennego

nale¿y traktowaæ jako przejœciowy, prowadz¹cy do pe³nego zastosowania ogólnych prze-

pisów w zakresie pomocy pañstwa.

Utrzymanie odpowiedniego okresu przejœciowego jest konieczne dla zapewnienia w³aœ-

ciwego i stopniowego zamykania kopalñ, przy zachowaniu ogólnego obowi¹zku znacz¹cej

degresywnoœci w okresie realizacji planu zamkniêcia jednostek produkcyjnych. Tego ro-

dzaju pomoc mo¿e byæ przyznawana jedynie jednostkom produkcyjnym, które prowadzi³y

dzia³alnoœæ w okresie obowi¹zywania Rozporz¹dzenia Rady WE nr 1407/2002.

Z kolei mo¿liwoœæ udzielania pomocy na pokrycie kosztów nadzwyczajnych jest in-

strumentem, który pozwoli unikn¹æ silnych reperkusji spo³ecznych, towarzysz¹cych zwykle

procesowi zamykania kopalñ.

W tym kontekœcie Komisja Europejska podkreœli³a równie¿ mo¿liwoœæ równoczesnego

stosowania innych przepisów szczególnych maj¹cych zastosowanie w sektorze górnictwa

wêgla kamiennego, w ramach limitów maksymalnej intensywnoœci pomocy, których sto-

sowanie zgodne jest z zasadami rynku wewnêtrznego. W szczególnoœci s¹ to przepisy

dotycz¹ce pomocy w dziedzinie badañ naukowych, rozwoju i innowacji, pomocy w dzie-

dzinie ochrony œrodowiska i pomocy w dziedzinie dzia³alnoœci szkoleniowej.

Rz¹d Polski z zadowoleniem przyj¹³ Decyzjê w sprawie pomocy pañstwa u³atwiaj¹cej
zamykanie niekonkurencyjnych kopalñ wêgla (2010/787/UE), która w znacznej mierze

umo¿liwi³a udzielanie pomocy w podobnym zakresie jak w latach ubieg³ych, w szcze-

gólnoœci w zakresie finansowania kosztów nadzwyczajnych tj. dzia³añ polikwidacyjnych

oraz wyp³acania œwiadczeñ dla górników, którzy stracili pracê w wyniku likwidacji kopalni.

Niemniej, w trakcie prowadzonych konsultacji w sprawie przed³u¿enia obowi¹zywania

Decyzji Rady (WE) nr 1407/2002, Strona Polska jednoznacznie opowiada³a siê za utrzy-

maniem pomocy na inwestycje pocz¹tkowe, a wiêc i utrzymaniem dostêpu do zasobów.
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Jest to bardzo wa¿na kwestia, ze wzglêdu na fakt, i¿ Polska energetyka w 93% oparta jest

na wêglu, co uzasadnia utrzymanie efektywnoœci na zadowalaj¹cym poziomie z jedno-

czesnym zdecydowanym zwiêkszeniem poziomu inwestowania. Dotyczy to w szczegól-

noœci nowoczesnych technologii, w tym dotycz¹cych tzw. czystego wêgla, udostêpniania

nowych pok³adów wêgla i jego uzdatniania, co pozwoli³oby naszemu krajowi na kon-

kurowanie na wspólnym rynku UE z wêglem pochodz¹cym z krajów trzecich oraz na

konkurowanie z innymi noœnikami energii. Jednak takie dzia³ania mog¹ odbywaæ siê przy

znacz¹cym wsparciu ze strony pañstwa.

Do tej pory KE Decyzj¹ N 653/2009 – Polska zaakceptowa³a program pod nazw¹

„Pomoc inwestycyjna dla sektora wêgla kamiennego” i tym samym wyrazi³a zgodê na

udzielenie pomocy polskiemu sektorowi górnictwa wêgla kamiennego w celu pokrycia

kosztów inwestycji pocz¹tkowych dla zachowania minimalnego poziomu krajowej pro-

dukcji wêgla i zagwarantowania dostêpu do rezerw. Na mocy tego programu, uprawnione

przedsiêbiorstwa górnicze otrzyma³y pomoc na dofinansowanie inwestycji pocz¹tkowych

w wysokoœci 400 000 tys. z³.

Niestety ramy obowi¹zuj¹cej Decyzji w sprawie pomocy pañstwa u³atwiaj¹cej zamy-

kanie niekonkurencyjnych kopalñ wêgla (2010/787/UE), nie pozwalaj¹ na udzielanie takiej

pomocy ze œrodków pañstwowych, a uwzglêdniaj¹c ograniczenie wydobycia przez polskie

kopalnie, w¹tpliwym jest aby mo¿liwoœci finansowe tych przedsiêbiorstw górniczych po-

zwoli³y na sfinansowanie ich w ca³oœci.

Nale¿y mieæ na uwadze, i¿ przy braku mo¿liwoœci wspó³finansowania przez pañstwo

takich inwestycji w przysz³oœci, realizacja odpowiedniej polityki zabezpieczaj¹cej utrzy-

manie zdolnoœci produkcyjnej na poziomie dostosowanym do potrzeb rynku, jak i ukierun-

kowanej na rozwój i udostêpnienie nowych partii z³ó¿, mo¿e byæ bardzo ograniczona. Jest to

istotna kwestia w œwietle celów okreœlonych w „Polityce energetycznej Polski do 2030

roku”, w szczególnoœci zapisu, i¿ wêgiel bêdzie w dalszym ci¹gu pe³niæ rolê wa¿nego

stabilizatora bezpieczeñstwa energetycznego kraju, wobec uzale¿nienia polskiej gospodarki

od importu gazu i ropy naftowej, a tak¿e prognoz zapotrzebowania na paliwa i energiê do

2030 roku.
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State aid for hard coal industry in a view of new council
decision of EU

Abstract

The paper outlines the current conditions on granting of staid aid to hard coal industry with respect

to new rules on state aid to the coal industry i.e. Council Decision of 10 December 2010 on State aid to

facilitate the closure of uncompetitive coal mines. The rules of granting both category of aid i.e.

Closure aid and Aid to cover exceptional costs have been discussed in the article. Additionally, the

assumptions of the new State aid programme for the Polish coal sector for the period 2011–2015, have

been presented.


