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I . DANE WST%PNE 
 

1. Ogólne informacje o Spółce 
 

Spółka Restrukturyzacji Kopal& Spółka Akcyjna zawi'zana została 14 lipca 2000 roku 
przez poł'czenie, w trybie art. 463 pkt 2 Kodeksu handlowego, nast(puj'cych spółek 
akcyjnych: 
 

1) Kopalni W(gla Kamiennego „Jan Kanty” Spółka Akcyjna z siedzib' w Jaworznie, 
której kapitał akcyjny wynosił 10.969.400 zł (dziesi() milionów dziewi()set 
sze*)dziesi't dziewi() tysi(cy czterysta złotych), 

2) Kopalni W(gla Kamiennego „Por'bka – Klimontów” Spółka Akcyjna z siedzib' 
w Sosnowcu, której kapitał akcyjny wynosił 11.867.300 zł (jedena*cie milionów 
osiemset sze*)dziesi't siedem tysi(cy trzysta złotych), 

3) Kopalni W(gla Kamiennego „Sosnowiec” Spółka Akcyjna z siedzib'  
w Sosnowcu, której kapitał akcyjny wynosił 15.000.000 zł (pi(tna*cie milionów 
złotych), 

4) Kopalni W(gla Kamiennego „Saturn” Spółka Akcyjna z siedzib' w Czeladzi, 
której kapitał akcyjny wynosił 6.000.000 zł (sze*) milionów złotych). 

 
Firma Spółki brzmi: Spółka Restrukturyzacji Kopal& Spółka Akcyjna. 
 
Spółka została zarejestrowana w dniu 21 sierpnia 2000 roku w S'dzie Rejonowym  
w Katowicach pod numerem RHB 18069. 
 
W dniu 16 lipca 2001 roku dokonano wpisu Spółki do rejestru Przedsi(biorców 
Krajowego Rejestru S'dowego pod numerem KRS 0000027497, zmieniaj'c siedzib(  
z Bytomia na Katowice. 
 
Spółka Restrukturyzacji Kopal& S.A. posiada numer identyfikacyjny REGON 276902504 
oraz numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) 626 – 26 – 19 - 005. 
 

2. Struktura organizacyjna Spółki 
 

W okresie od dnia 01.01.2004 r. do 30.12.2004 r. w strukturze organizacyjnej Spółki 
Restrukturyzacji Kopal& S.A. funkcjonowały nast(puj'ce Oddziały – Zakłady: 

- Biuro Zarz'du, 
- Centralny Zakład Odwadniania Kopal&, 
- KWK „Czelad+ – Sosnowiec”, 
- KWK „Wałbrzych – Nowa Ruda”, 
- KWK „Jan Kanty – Siersza”, 
- KWK „1 Maja – Morcinek – Moszczenica”. 

 
Schemat organizacyjny Biura Zarz'du oraz wykaz Oddziałów – Zakładów 
funkcjonuj'cych w strukturze organizacyjnej Spółki obowi'zuj'cych w okresie  
od 01.01.2004 r. do 30.12.2004 r. przedstawiono w zał,cznikach nr 1 i 2. 
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W ci/gu roku obrotowego 2004 Zarz/d podj/ł nast0puj/ce decyzje dotycz/ce zmian 
struktury organizacyjnej Spółki: 
1. Na mocy uchwały nr 944/2004/Z/II z dnia 30.11.2004 r. Zarz/du Spółki z dniem 

31.12.2004 r. utworzono Oddział w Sosnowcu Zakład „Kopalnie W0gla Kamiennego 
w całkowitej likwidacji” w drodze poł/czenia dotychczasowych Oddziałów – 
Zakładów Spółki: 

 - KWK „Czelad1 – Sosnowiec”, 
 - KWK „Wałbrzych – Nowa Ruda”, 
 - KWK „Jan Kanty – Siersza”, 
 - KWK „1 Maja – Morcinek – Moszczenica”. 
2. Na mocy uchwały nr 957/2004/Z/II z dnia 07.12.2004 r. Zarz/du Spółki został 

utworzony Oddział w Katowicach Zakład KWK „Katowice – Kleofas”. 
3.  Na mocy uchwały 958/2004/Z/II z dnia 7.12.2004 r. Zarz/du Spółki został utworzony 

Oddział w Bytomiu Zakład ZG „Bytom II”. 
Wymienione powy2ej oddziały rozpocz0ły działalno34 od 1.01.2005 roku. 
 
Zakłady KWK „Katowice – Kleofas” i ZG „Bytom II” zostały utworzone w zwi/zku  
z nabyciem przez Spółk0 powy2szych kopal5, które nast/piło w dniu 31.12.2004 roku. 
Wykaz Oddziałów – Zakładów funkcjonuj/cych w strukturze organizacyjnej Spółki 
według stanu na dzie5 31.12.2004 r. zamieszczono w zał6czniku nr 3. 

Uchwał/ Zarz/du nr 1071/2004/Z/II z dnia 31.12.2004 r., po uzyskaniu pozytywnej 
opinii Rady Nadzorczej wyra2onej w uchwale nr 91/2004/RN/III z dnia 27.11.2004 r., 
przyj0to „Regulamin organizacyjny Spółki Restrukturyzacji Kopal5 S.A. w Katowicach”, 
którego integraln/ cz034 stanowi „Struktura organizacyjna Oddziału Biuro Zarz/du 
Spółki Restrukturyzacji Kopal5 S.A. w Katowicach”, przedstawiona na schemacie 
stanowi/cym zał6cznik nr 4. 

 
3.  Sytuacja kadrowo – płacowa Spółki  
 

3.1.  Zatrudnienie 7rednioroczne i stan zatrudnienia na koniec roku 
 8
rednioroczne zatrudnienie w Spółce Restrukturyzacji Kopal5 S.A. w Katowicach   

w 2004 roku wyniosło  708 pracowników.  
Ewidencyjny stan zatrudnienia ogółem w Spółce w dniu 31 grudnia 2004 roku wyniósł  
685 pracowników, z tego :  

-  pracownicy produkcyjni        -    548 osób, 
- pracownicy nieprodukcyjni   -    137 osób.                

 
Stan zatrudnienia w oddziałach Spółki Restrukturyzacji Kopal5  S.A w dniu 31.12.2004 
roku wynosił odpowiednio : 
 

-     Zakład KWK „Jan Kanty – Siersza”   -      12  pracowników, 
-     Zakład Centralny Zakład Odwadniania Kopal5  -    568  pracowników, 
-     Zakład  KWK „ Wałbrzych - Nowa Ruda ”        -      18  pracowników, 
-     Zakład KWK „Czelad1 - Sosnowiec”                 -      13  pracowników, 
-     Biuro Zarz/du                                                      -      74  pracowników. 
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3.2. Przedsi;wzi;cia z zakresu zmiany zatrudnienia i jego struktury 
 

Struktura zatrudnienia na dzie< 31.12.2004 roku w  Spółce Restrukturyzacji Kopal<  S.A 
przedstawiała si= nast=puj>co : 

-  robotnicy zatrudnieni na dole                                    -   275 pracowników, 
-  robotnicy zatrudnieni na powierzchni                       -     85 pracowników, 
-  dozór techniczny zatrudniony na dole                       -   149 pracowników, 
-  dozór techniczny zatrudniony na powierzchni          -     39 pracowników, 
-  pracownicy administracyjno-biurowi                        -   137 pracowników. 

 
Zatrudnienie w Spółce Restrukturyzacji Kopal< S.A. w 2004 roku zmniejszyło si=  
o 72 pracowników. Na zmniejszenie zatrudnienia wpływ miały mi=dzy innymi odej?cia 
pracowników na: 
- ?wiadczenia górnicze   – 27 pracowników, 
- stypendia na przekwalifikowanie – 12 pracowników, 
- emerytury     – 25 pracowników. 

 
3.3. System wynagrodze@ obowiAzujAcy w Spółce, z podaniem Bredniej 

miesi;cznej płacy brutto w badanym okresie dla poszczególnych 
stanowisk 

 
Polityka płac w Spółce Restrukturyzacji Kopal< S.A. prowadzona jest zgodnie z zapisami 
ustawy z dnia 16 grudnia 1994 roku „ o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu 
przeci=tnych wynagrodze< u przedsi=biorców oraz o zmianie niektórych ustaw”. 
Pracownicy zatrudnieni w Oddziałach  Spółki Restrukturyzacji Kopal< S.A. zostali 
przej=ci przez Spółk= w trybie art. 231 Kodeksu Pracy. W zwi>zku z powyCszym stosuje 
si= do nich zasady wynagradzania wynikaj>ce z postanowie< Zakładowych Układów 
Zbiorowych Pracy, którymi byli obj=ci przed przej=ciem kopalni przez Spółk= 
Restrukturyzacji Kopal< S.A.  

W Oddziale  Spółki Restrukturyzacji Kopal< S.A. – Zakładzie CZOK obowi>zuje 
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników zatrudnionych w CZOK, wpisany 
do rejestru Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy w dniu 30.12.2002 roku pod 
numerem : U – MDC XIII/02.  

W Biurze Zarz>du Spółki obowi>zuje Regulamin Wynagradzania Pracowników Biura 
Zarz>du Spółki Restrukturyzacji Kopal< S.A. z dnia 1 paDdziernika 2000 roku 
wprowadzony Uchwał> Zarz>du Spółki nr 16/2000/Z/I z dnia 28.09.2000 r. E
rednia miesi=czna płaca brutto w Spółce Restrukturyzacji Kopal<  S.A. w okresie  

12 miesi=cy 2004 roku wynosiła 3.999,11 zł /prac. 
  
Przeci=tne wynagrodzenie za 2004 rok stanowiło 103,17 % wielko?ci wynagrodzenia 
bazowego, przy dopuszczalnym wzro?cie płac na poziomie 3,20 %.  
 E
rednia miesi=czna płaca brutto w 2004 roku w poszczególnych grupach zawodowych 

wynosiła : 
- pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych  - 3.435,91 zł/prac. 

w tym: 
- robotnicy zatrudnieni pod ziemi>     -  3.731,17 zł/prac. 
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- robotnicy zatrudnieni  na powierzchni    -  2.462,88 zł/prac. 
-  pracownicy zatrudnieni na stanowiskach nierobotniczych -  4.644,23 zł/prac. 

w tym: 
- prac. inH. techniczni                                                             -  5.180,43 zł/prac. 
- prac. administracyjno biurowi                                             -  3.925,49 zł/prac. 

 
3.4. Sytuacja kadrowo-placowa 
 

Spółka Restrukturyzacji KopalI S.A. w 2004 roku skierowała 307 pracowników na kursy 
i szkolenia zawodowe, z tego: 

1. Centralny Zakład Odwadniania KopalI  - 281  pracowników, 
2. Biuro ZarzJdu SRK S.A.                         -   21  pracowników, 
3. KWK „Wałbrzych-Nowa Ruda”             -     4  pracowników, 
4. KWK „CzeladK-Sosnowiec”                    -     1  pracownik. 

 
Tematyka szkoleI dotyczyła miLdzy innymi: 

- zamówieI publicznych w górnictwie wLgla kamiennego, 
- zmian w wypełnianiu dokumentów do ZUS, 
- MwiadczeI rodzinnych po wejMciu do Unii Europejskiej, 
- podatku VAT i podatku dochodowego, 
- bezpieczeIstwa i higieny pracy, 
- ratownictwa górniczego, 
- ubezpieczeI społecznych, 
- projektów innowacyjno-rozwojowych, 
- funduszu socjalnego, 
- parku technologicznego jako instrumentu rozwoju regionalnego i lokalnego, 
- rzeczoznawców majJtkowych, 
- zagadnieI specjalistycznych podnoszJcych kwalifikacje zawodowe, 
- archiwizacji dokumentów. 

 
3.5.  Koszty restrukturyzacji zatrudnienia 

 
Koszty restrukturyzacji zatrudnienia pokryte w 2004 roku dotacjJ budHetowJ wyniosły  
w Spółce Restrukturyzacji KopalI S.A. odpowiednio: 
 

-  urlopy górnicze (z uwzglLdnieniem osłon socj. Kop. „Baryt”)    38.772.182,94 zł 
-  refundacja składki ZUS                       30.868,85 zł 
- Mwiadczenia górnicze                          448.451,85 zł 
- stypendium na przekwalifikowanie            167.945,21 zł 
- zwrot kosztów zakupu Mrodków trwałych poniesionych przez  

pracodawcL spoza   górnictwa w zwiJzku z utworzeniem nowego  
miejsca pracy                        26.595,48 zł 

- refundacja kosztów wynagrodzenia             18.613,50 zł 
 
RAZEM:          39.464.657,83 zł. 
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3.6. Koszty rent wyrównawczych i deputatów wPglowych 
 

Koszty rent wyrównawczych i deputatów wQglowych przysługujRcych emerytom  
i rencistom  kopalS całkowicie likwidowanych pokryte w 2004 r. dotacjR budTetowR 
wyniosły : 

 
- renty wyrównawcze ( z uwzglQdn. rent KWB „Sieniawa”) 12.158.571,01 zł 
- deputaty wQglowe         3.037.677,73 zł 

 
RAZEM:                             15.196.248,74 zł. 

 
Koszty deputatów wQglowych dotyczR Zakładu KWK „Jan Kanty – Siersza” oraz 
Zakładu KWK „Wałbrzych – Nowa Ruda”, natomiast koszty rent wyrównawczych 
Zakładów: KWK „Jan Kanty – Siersza”, KWK „Wałbrzych – Nowa Ruda”,  
KWK „CzeladU – Sosnowiec”, KWK „1 Maja – Morcinek – Moszczenica” (przejQtych 
nastQpnie przez Biuro ZarzRdu), KWK „Siemianowice”  - ZG „Rozalia” Sp. z o.o.  
w upadłoVci, ZWSM „Jadwiga” Sp. z o.o. w likwidacji, KWK „Niwka – Modrzejów” 
oraz KWB „Sieniawa” i Centralnego Zakładu Odwadniania KopalS. 

 
 
4.  Sytuacja majWtkowa Spółki 
 

4.1.  Zmiany w stanie majXtku Spółki w 2004 roku 
 

W 2004 roku w Spółce Restrukturyzacji KopalS S.A. nastRpiło zmniejszenie wartoVci 
rzeczowych aktywów trwałych o 16.635.965,43 zł., tj. o 8,93 % w stosunku do wartoVci 
rzeczowych aktywów trwałych wg stanu na koniec 2003 roku (186.301.243,16 zł.), 
natomiast w stosunku do aktywów Spółki (189.896.974,40 zł.) o 8,36 %. 

Na koniec 2004 roku struktura rzeczowych aktywów trwałych o wartoVci ksiQgowej netto 
w kwocie 169.665.277,73 zł, przedstawiała siQ nastQpujRco: 

- grunty -   44.951.734,78 zł, 
- budynki i budowle - 109.311.257,63 zł, 
- urzRdzenia techniczne i maszyny -   14.352.607,32 zł, 
- pozostałe składniki, -     1.049.678,00 zł, 

   w tym Vrodki trwałe w budowie                  -       650.486,00 zł. 
 

Struktura wartoVciowa majRtku trwałego w ciRgu 12 miesiQcy 2004 r. ukształtowała siQ  
w wyniku : 

1.  zmniejszenia majRtku trwałego o 51.067.462,04 zł, w tym z tytułu:  
a) sprzedaTy        12.954.498,64 zł, 
b) fizycznej likwidacji        9.017.095,33 zł, 
c) wygaszenia zobowiRzaS podatkowych  
 w trybie art. 66 ordynacji podatkowej      5.275.406,84 zł, 
d) zrzeczenia siQ na rzecz Skarbu PaSstwa        104.260,89 zł, 
e) naliczania amortyzacji od Vrodków trwałych  16.106.076,18 zł, 
f) dokonanych odpisów aktualizujRcych wartoVY  Vrodków trwałych        1.085.746,42 zł, 
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g) rozliczenia \rodków trwałych w budowie                6.524.377,74 zł, 

2. zwi]kszenia maĵtku trwałego o  34.431.496,61 zł, w tym z tytułu: 
a) nabycia maĵtku trwałego      26.966.018,56 zł, 
b) nieodpłatnego nabycia prawa u_ytkowania 
 wieczystego gruntu           696.301,41 zł, 
c) rozliczenia budowy \rodków trwałych wraz  
 z poniesionymi nakładami       6.769.176,64 zł. 

 
W 2004 roku Spółka osi^gn]ła przychody ze zbycia maj^tku ogółem w kwocie 
27.487.051,99 zł, w tym z tytułu : 

1. sprzeda_y składników maĵtku, uzyskuĵ c przychody w ł̂cznej kwocie 
10.510.299,35 zł, w tym: 

- w trybie przetargu publicznego, 95 składników maj^tku, uzyskuĵc przychody 
w kwocie 3.765.666,27 zł, 

- na rzecz dotychczasowych najemców, zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 15.12.2000 r. z pó`n. zmianami o zasadach zbywania mieszkaa 
b]d^cych własno\ci^ przedsi]biorstw paastwowych, niektórych spółek 
handlowych z udziałem Skarbu Paastwa, paastwowych osób prawnych oraz 
niektórych mieszkaa b]d^cych własno\ci^ Skarbu paastwa, 783 lokali 
mieszkalnych i 16 budynków jednorodzinnych, uzyskuj^c przychody  
w kwocie 2.314.566,36 zł., 

- w trybie przyj]cia oferty, zgodnie z § 22 „Regulaminu sprzeda_y maĵ tku 
trwałego ...” i art. 66-70 kc, 49 składników maj^tku, uzyskuĵc przychody  
w kwocie 2.261.288,39 zł, 

- w trybie art. 231 kodeksu cywilnego (odpłatne przeniesienie)  
11 działek gruntu, uzyskuj^c przychody w kwocie 56.444,33 zł, 

- na podstawie innych umów, uzyskuj^c przychody w kwocie 2.112.334,00 zł, 

2. przeniesienia w trybie art. 66 ustawy z dnia 29.08.1997 r. ordynacja podatkowa 
składników maĵtku trwałego w zamian za wygaszenie zobowi^zaa podatkowych  
w ł^cznej kwocie 15.435.424,00 zł, w tym : 

- 17 działek gruntu, budynków i budowli (poprzemysłowy kompleks – bud. 
administracyjny, warsztatu mechanicznego, magazynu głównego, magazynu 
kolejowego) KWK „Sosnowiec” w Sosnowcu przy ulic Narutowicza, 
Kombajnistów i Klimontowskiej w zamian za wygaszenie zobowi^zaa 
podatkowych w kwocie 7.076.822,00 zł, 

- 9 działek gruntu (zrekultywowany teren po byłym szybie „Zbyszek”),  
KWK „Siersza” w Trzebini w rejonie ulic Piłsudskiego, Słonecznej  
i Nowotki, w zamian za wygaszenie zobowi^zaa podatkowych w kwocie 
353.230,00 zł, 

- 1 działki gruntu wraz z obiektami (klubu sportowego AKS "Niwka"), 
poło_onych w Sosnowcu w rejonie ulicy Orl^t Lwowskich, w zamian za 
wygaszenie zobowi^zaa podatkowych w kwocie 1.099.100,00 zł, 
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- 6 działek gruntu (nieruchomode poprzemysłowa) KWK „Saturn”  
w Czeladzi, w zamian za wygaszenie zobowifzag podatkowych  
w kwocie 3.105.624,00 zł, 

- 1 działki gruntu wraz z obiektami stadionu sportowego, połohonych  
w Czeladzi w rejonie ulicy Mickiewicza, w zamian za wygaszenie zobowifzag 
podatkowych w kwocie 551.000,00 zł, 

- 2 działek gruntu połohonych w Czeladzi w rejonie ulic Chmielnej 
i Katowickiej, w zamian za wygaszenie zobowifzag podatkowych  
w kwocie 39.100,00 zł, 

- 1 działki gruntu połohonej w Trzebini, obrib Wodna, w zamian za wygaszenie 
zobowifzag podatkowych w kwocie 109.938,00 zł, 

- 4 działek gruntu, budynków i budowli, połohonych w Nowej Rudzie  
w rejonie ulic Kłodzkiej i Spacerowej, w zamian za wygaszenie zobowifzag 
podatkowych w kwocie 467.410,00 zł, 

- 1 działki gruntu, budynków i budowli (bud. BHP, dyspozytorni, osadników 
Imhoffa, hali spriharek) połohonych w Sosnowcu w rejonie ulicy Wojska 
Polskiego, w zamian za wygaszenie zobowifzag podatkowych w kwocie 
2.633.200,00 zł, 

3. fizycznej likwidacji drodków trwałych, uzyskujfc przychody w kwocie 
1.541,328,64 zł. 

 
Ponadto Spółka Restrukturyzacji Kopalg S.A. zrzekła sii na rzecz Skarbu Pagstwa, 
stosownie do art. 16 ust. 1. ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomodciami, 
10 niezabudowanych i 3 zabudowanych działek gruntu (bud. biurowy, bud. 
magazynowy, rurocifg, baterie piiciu pieców szybowych do wypalania łupku), o łfcznej 
wartodci ksiigowej w kwocie 104.260,89 zł. 
 
W 2004 roku Spółka Restrukturyzacji Kopalg S.A. realizujfc załohenia dotyczfce 
przejmowania przez SRK S.A. kopalg likwidowanych (pismo Ministerstwa Gospodarki  
z dnia 13.11.2000r., znak DR-1/3343W/2000) nabyła: 

- w dniu 3.09.2004r. od syndyka masy upadłodci Kopalni Wigla Kamiennego 
„Siemianowice” - Zakład Górniczy „Rozalia” Spółka z ograniczonf 
odpowiedzialnodcif w upadłodci, majftek w postaci zorganizowanej czidci 
przedsiibiorstwa upadłego, za łfcznf ceni w kwocie 1.462.327,00 zł, 

- w dniu 30.12.2004r. od Katowickiego Holdingu Wiglowego S.A.  
w Katowicach majftek KWK „Katowice”, za ceni netto w kwocie  
15.830.320,00 zł, 

- w dniu 31.12.2004r. od Katowickiego Holdingu Wiglowego S.A.  
w Katowicach nabyła majftek KWK „Katowice”, za ceni netto w kwocie 
8.972.698,00 zł. 
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4.2.  Powilzania kapitałowe Spółki według stanu na 31.12.2004 r. 
 
Spółka Restrukturyzacji Kopalm S.A. według stanu na dziem 31.12.2004 roku posiadała 
akcje i udziały w kapitale zakładowym 38 spółek prawa handlowego o wartonci 
nominalnej 357.975.395,82 zł, które przejoła lub nabyła za łpcznp kwoto 
40.105.619,32 zł, z tego w: 
  -    8  spółkach była jedynym wspólnikiem,  
  -    1  spółce posiadała powyqej 50% udziałów,  
  - 29 spółkach udział kapitałowy Spółki Restrukturyzacji Kopalm S.A. był mniejszy  

niq  50%. 
Przedmiotem działalnonci tych spółek sp zagadnienia zwipzane z: 

• górnictwem, 
• budownictwem, 
• przemysłem kruszyw i surowców mineralnych oraz kamienia budowlanego, 
• zarzpdzaniem nieruchomonciami, 
• przemysłem włókienniczym i dziewiarskim, 
• produkcjp energii cieplnej. 

W zwipzku z dokonaniem w latach poprzednich i roku obrotowym 2004 odpisów 
aktualizacyjnych na długoterminowe aktywa finansowe w kwocie 32.541.710,32 zł, 
wartonr netto posiadanych akcji i udziałów w kapitale zakładowym spółek prawa 
handlowego wynosiła na koniec 2004 roku  7.563.909,00 zł. 
W 2004 roku ilonr spółek prawa handlowego, których udziały bpds akcje posiadała 
Spółka Restrukturyzacji Kopalm S.A. zmniejszyła sio o 3, bowiem wskutek zakomczenia 
postopowania upadłonciowego, z rejestru przedsiobiorców Krajowego Rejestru 
Spdowego zostały wykrenlone nastopujpce spółki: 
1. „CARBO – JULIA” Sp. z o.o. w upadłonci z siedzibp w Wałbrzychu, postanowienie 

Spdu Rejonowego we Wrocławiu sygn. akt WR.IX NS-REJ.KRS/2122/4/699  
z dnia 20.02.2004r. (udział Spółki wynosił 76,4%, łpczna wartonr nominalna 
posiadanych udziałów wynosiła 3.585.400 zł), 

2. Przedsiobiorstwo Produkcyjno – Handlowe „KAMEX” Sp. z o.o. w upadłonci  
z siedzibp w Nowej Rudzie, postanowienie Spdu Rejonowego we Wrocławiu  
sygn. akt WR.IX NS-REJ.KRS/2124/4/501 z dnia 20.02.2004r. (udział Spółki 
wynosił 49,08%, łpczna wartonr nominalna posiadanych udziałów wynosiła  
63.800 zł), 

3. tlpskie Przedsiobiorstwo Przemysłu Miosnego S.A. w Katowicach w upadłonci  
z siedzibp w Katowicach, postanowienie Spdu Rejonowego w Katowicach  
sygn. akt KA.VIII NS-REJ.KRS/19556/4/174 z dnia 29.10.2004r. (udział Spółki 
wynosił 0,05%, łpczna wartonr nominalna posiadanych akcji wynosiła 4.056,96 zł).  

 
Jednoczennie Spółka Restrukturyzacji Kopalm S.A. realizujpc w 2004 roku proces 
zbywania długoterminowych aktywów finansowych przeprowadziła przetargi w celu 
zbycia posiadanych udziałów 3 spółek prawa handlowego: 

- „ExtraGaz” Sp. z o.o. z siedzibp w Nowej Rudzie, 
- „CIEPŁOWNICTWO” Sp. z o.o. z siedzibp w Nowej Rudzie, 
- ZRG i UH „Jan Kanty” Sp. z o.o. z siedzibp w Jaworznie. 
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W wyniku przeprowadzonych przetargów publicznych wyłoniono nabywców udziałów 
posiadanych przez Spółkw w kapitałach zakładowych nastwpujxcych spółek prawa 
handlowego: 

1. 294 udziałów o łxcznej wartoyci nominalnej 147.000,00 zł Spółki pod firmx  
ZRG i UH „Jan Kanty” Sp. z o. o. w Jaworznie. Spółka Restrukturyzacji Kopalz S.A. 
zobowixzała siw do sprzeda{y za łxcznx cenw w kwocie 500.000,00 zł na rzecz 
Przedsiwbiorstwa Wielobran{owego „BEMAR” Sp. z o.o. z siedzibx w Czeladzi  
i Pana Rajmunda Drygalskiego zamieszkałego w Sosnowcu przy ul. Łódzkiej 14, 
którzy do odbytego w dniu 23.09.2004r. przetargu przystxpili jako konsorcjum 
zawixzane w celu nabycia od Spółki Restrukturyzacji Kopalz S.A. udziałów tej{e 
Spółki.  

2. 4.054 udziałów o łxcznej wartoyci nominalnej 2.432.400,00 zł Spółki pod firmx 
„CIEPŁOWNICTWO” Sp. z o. o. w Nowej Rudzie. Spółka Restrukturyzacji Kopalz 
S.A. zobowixzała siw do sprzeda{y za łxcznx cenw w kwocie 1.320.000,00 zł na rzecz 
Przedsiwbiorstwa Handlowo-Spedycyjnego „PETEK” Sp. z o.o. z siedzibx w Zabrzu. 

Warunkiem podpisania ostatecznych umów sprzeda{y wy{ej wymienionych udziałów 
było uzyskanie zgody ministra włayciwego do spraw Skarbu Pazstwa na dokonanie 
przedmiotowych czynnoyci prawnych. Do kozca 2004 roku Minister Skarbu Pazstwa nie 
wydał decyzji w zakresie sprzeda{y udziałów Spółek ZRG i UH „Jan Kanty” Sp. z o. o. 
i „CIEPŁOWNICTWO” Sp. z o. o. 
Dwa przetargi ogłoszone w dniach 24.09.2004r. i 21.10.2004r. na sprzeda{ udziałów 
„ExtraGaz” Sp. z o.o. w Nowej Rudzie nie wyłoniły nabywców. 
W grudniu 2004 roku rozpoczwto procedurw zbywania udziałów Spółek „TWÓJ DOM”  
Sp. z o.o. w Wałbrzychu, „ADM” Sp. z o.o. w Sosnowcu, „ADM-tor” Sp. z o.o.  
w Jaworznie, ZGM Sp. z o.o. w Bytomiu i PH „Porxbka” Sp. z o.o. w Sosnowcu. 
Wyceny udziałów przedmiotowych spółek dokonał rzeczoznawca majxtkowy wyłoniony 
przez Spółkw Restrukturyzacji Kopalz S.A w dniu 25.11.2004r. w drodze wyboru ofert.  
Ponadto w roku ubiegłym w wyniku realizacji postanowiez zawartej w dniu 15.08.2003r. 
pomiwdzy Spółkx Restrukturyzacji Kopalz S.A. a „GZN – Grupa Zarzxdzania 
Nieruchomoyciami” w Warszawie warunkowej umowy sprzeda{y udziałów Spółki pod 
firmx „TWÓJ DOM” Sp. z o.o. w Wałbrzychu, w dniu 23.01.2004 roku podwy{szono 
kapitał zakładowy Spółki „TWÓJ DOM” Sp. z o.o. z kwoty 50.000,00 zł do 200.000,00 
zł, tj. o kwotw 150.000,00 zł, drogx utworzenia 300 nowych, równych i niepodzielnych 
udziałów po 500,00 zł ka{dy. Nowoutworzone udziały zostały objwte przez Spółkw GZN 
– Grupa Zarzxdzania Nieruchomoyciami Sp. z o.o. w Warszawie. Aktualnie Spółka 
Restrukturyzacji Kopalz S.A. posiada 25% udziału w kapitale zakładowym Spółki 
„TWÓJ DOM” Sp. z o.o. w Wałbrzychu. Pakiet ten Spółka Restrukturyzacji Kopalz S.A. 
zamierza docelowo sprzeda| w drodze przetargu.  
W roku ubiegłym Spółka Restrukturyzacji Kopalz S.A. objwła udziały w podwy{szonym 
kapitale zakładowym nastwpujxcych spółek: 
1. 300 nowych, równych i niepodzielnych udziałów po 100 zł ka{dy Spółki 

„MAGDREW” Sp. z o.o. w Nowej Rudzie, której jedynym wspólnikiem jest Spółka 
Restrukturyzacji Kopalz S.A.. Kapitał zakładowy Spółki został podwy{szony z kwoty 
8.000,00 złotych do kwoty 38.000,00 zł, czyli o kwotw 30.000,00 zł, na pokrycie 
której przeznaczone zostały yrodki z funduszu zapasowego. Podwy{szenie kapitału 
zakładowego podyktowane było dostosowaniem do wymogów art. 624 § 1 kodeksu 
spółek handlowych. 
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2. 82 nowe, równe i niepodzielne udziały po 100 zł ka�dy Spółki Przedsi�biorstwo 
Usługowo – Handlowe „ADM-tor” Sp. z o.o. w Jaworznie, w której Spółka 
Restrukturyzacji Kopal� S.A. posiada 41% udziałów. Kapitał zakładowy spółki został 
podwy�szony z kwoty 10.000,00 zł do kwoty 30.000,00 zł, czyli o kwot�  
20.000,00 zł, poprzez ustanowienie 200 nowych, równych i niepodzielnych udziałów 
po 100 zł ka�dy, z przeznaczeniem do obj�cia przez dotychczasowych wspólników 
proporcjonalnie do posiadanych udziałów. Podwy�szenie kapitału zakładowego 
podyktowane było dostosowaniem do wymogów art. 624 § 1 kodeksu spółek 
handlowych.  

Wykaz spółek powi�zanych kapitałowo ze Spółk� Restrukturyzacji Kopal� S.A.  
wg stanu na dzie� 31.12.2004r. stanowi zał�cznik nr 5.  

 

4.3.  Obiekty socjalno – bytowe 
 

Spółka Restrukturyzacji Kopal� S.A. według stanu na dzie� 31.12.2004r. posiadała  
24 obiekty socjalno-bytowe: 

- O�rodek Wczasowy w Jastarni, dzier�awiony przez Zakład Robót Górniczych  
i Usługowo Handlowych „Jan Kanty” Spółka z o. o. z Jaworzna (umowa nr 72/2001 
z dnia 1.06.2001 r.) do dnia 30.09.2004 roku, dozorowany, przeznaczony do 
sprzeda�y w trybie przetargu publicznego. W roku 2004 przeprowadzono  
2 przetargi, nie wyłoniono nabywcy, brak oferentów. 

- O�rodek Wczasowy „Zagł�bie” w Ustroniu Jaszowcu, dozorowany, przeznaczony 
do sprzeda�y w trybie przetargu publicznego. W 2004 roku przeprowadzono  
5 przetargów, wyłoniono nabywc�, do ko�ca roku nie zawarto umowy sprzeda�y  
z uwagi na brak zgody Ministra Skarbu Pa�stwa, 

- obiekty sportowe (stadion) w Sosnowcu, u�ytkowane przez Klub Sportowy „Górnik 
Sosnowiec” w zamian za dozorowanie, przeznaczone do przekazania w trybie art.66 
ordynacji podatkowej na rzecz Gminy Sosnowiec, 

- basen k�pielowy (letni) w Trzebini przy ul Grunwaldzkiej, zarz�dzany przez klub 
parafialny „Opoka” w Trzebini (porozumienie trójstronne z dnia 1.06.2001 r.  
do umowy nr 15a0295 z dnia 5.06.2000 r.), 

- 3 budynki przy basenie w Trzebini przy ul Grunwaldzkiej, zarz�dzane przez 
Parafialny Klub Sportowy „Opoka” w Trzebini (porozumienie trójstronne  
z dnia 1.06.2001 r. do umowy nr 15a0295 z dnia 5.06.2000 r.), 

- Dom Górnika w Sosnowcu przy ul. Wojska Polskiego, cz��ciowo dzier�awiony, 
przeznaczony do sprzeda�y w trybie przetargu publicznego. W 2004 roku 
przeprowadzono 3 przetargi, wyłoniono nabywc�, do ko�ca roku nie zawarto 
umowy sprzeda�y z uwagi na brak zgody Ministra Skarbu Pa�stwa, 

- Dom Technika w Sosnowcu przy ul. Szkolnej 4a - siedziba Oddziału Spółki  
w Sosnowcu - Zakładu KWK „Czelad� - Sosnowiec”. W 2004r. przeprowadzono  
2 przetargi, nie wyłoniono nabywcy, brak oferentów, 

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sosnowcu przy ul. Zamkowej, 
dozorowana, przeznaczona do sprzeda�y w trybie przetargu publicznego 
W 2004r przeprowadzono 1 przetarg, wyłoniono nabywc�, do ko�ca roku nie 
zawarto umowy sprzeda�y z uwagi na brak zgody Ministra Skarbu Pa�stwa, 
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- stołówka w Sosnowcu przy ul. Szymanowskiego, dozorowana, przeznaczona  
do sprzeda�y w trybie publicznego przetargu. W 2004r. przeprowadzono  
3 przetargi, nie wyłoniono nabywcy, brak oferentów, 

- budynki szkoły przyzakładowej w Czeladzi : 
• ul. Katowicka (1 budynek), 
• ul. 21 listopada (2 budynki), 

u�ytkowane przez Zespół Szkół Nr 2 w Czeladzi, przeznaczone do przekazania  
w trybie art.66 ordynacji podatkowej na rzecz Gminy Czelad�, 

- pawilon handlowy WSS „Społem” przy ul. Okulickiego w Sosnowcu, u�ytkowany 
przez WSS „Społem, 

- 2 pawilony handlowe w Sosnowcu przy ul Wojska Polskiego, (grunt Spółki, 
budynki osób prywatnych wybudowanych bez zezwolenia - sprawy s�dowe  
w toku), 

- Dom Handlowy „Gwarek” w Sosnowcu przy ul. Wojska Polskiego, dozorowany, 
przeznaczony do sprzeda�y w trybie przetargu publicznego. W 2004 roku 
przeprowadzono 3 przetargi, do ko�ca roku nie zawarto umowy sprzeda�y z uwagi 
na brak zgody Ministra Skarbu Pa�stwa, 

- dom działkowca w Sosnowcu przy ul. Okulickiego, 
- budynek administracyjny „Inwestycje” w Sosnowcu przy ul. Wojska Polskiego, 

dozorowany, przeznaczony do sprzeda�y, 
- budynek administracyjny „Główny mechanik” w Sosnowcu przy ul. Wojska 

Polskiego, dozorowany,  przeznaczony do sprzeda�y, 
- budynek administracyjny „Zwi�zki zawodowe” w Sosnowcu przy ul. Wojska 

Polskiego, dozorowany, przeznaczony do sprzeda�y, 
- budynek BHP (A, B i C) w Sosnowcu przy ul. Kopalnianej, budynki „A” i „C” 

przeznaczone do likwidacji, uj�te w planach likwidacji na 2005r., budynek „B” 
przeznaczony do przeniesienia w trybie art. 66 ordynacji podatkowej na rzecz 
Gminy Sosnowiec, 

- budynek BHP w Sosnowcu przy ul. Wojska Polskiego, przeznaczony  
do przeniesienia w trybie art. 66 ordynacji podatkowej na rzecz Gminy Sosnowiec. 

 

W ci�gu 12 miesi�cy 2004 roku nast�piły zmiany w stanie obiektów socjalno- 
bytowych Spółki, m in. w wyniku:  

1. sprzeda�y w drodze przyj�cia oferty O�rodka Wypoczynkowego w Radkowie, na 
rzecz Andrzeja Walulika (akt notarialny Rep. „A” 3603/2004 dnia 14.05.2004r.),  

2. przeniesienia w trybie art. 66 ordynacji podatkowej w zamian za wyga�ni�cie 
zobowi�za� podatkowych obiektów sportowych w Czeladzi: 
- stadionu, 
- budynku zaplecza, 
na rzecz Gminy Czelad�, (akt notarialny Rep. „A” 5132/2004 z dnia 15.04.2004r.), 

3. przeniesienia w trybie art. 66 ordynacji podatkowej w zamian za wyga�ni�cie 
zobowi�za� podatkowych hali widowiskowo – sportowej w Sosnowcu przy  
ul. Orl�t Lwowskich, na rzecz Gminy Sosnowiec, (akt notarialny Rep. „A” 
4373/2004 z dnia 28.04.2004r.), 
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4. przeniesienia w trybie art. 66 ordynacji podatkowej w zamian za wyga�ni�cie 
zobowi�za� podatkowych Domu Górnika nr 4 w Sosnowcu przy ul. Orl�t 
Lwowskich, na rzecz Gminy Sosnowiec, (akt notarialny  
Rep. „A” 4373/2004 z dnia 28.04.2004r.), 

5. przeniesienia w trybie art. 66 ordynacji podatkowej w zamian za wyga�ni�cie 
zobowi�za� podatkowych budynku �wietlicy w Sosnowcu przy ul. Orl�t 
Lwowskich, na rzecz Gminy Sosnowiec, (akt notarialny Rep. „A” 4373/2004 z dnia 
28.04.2004r.), 

6. sprzeda�y w trybie publicznego przetargu budynku „Ruchu” w Sosnowcu przy  
ul. Szkolnej 4a, na rzecz: Piotra Ufniarz, Marcina Toczko, Dariusza Szwajca, 
Michała Szwajca, (akt notarialny Rep. „A”12265 /2004 z dnia 22.12.2004r.), 

7. przeniesienia w trybie art. 66 ordynacji podatkowej w zamian za wyga�ni�cie 
zobowi�za� podatkowych budynku biurowego KWK „Sosnowiec” w Sosnowcu 
przy ul. Narutowicza, (akt notarialny Rep. „A” 907/2004 z dnia 30.01.2004r.). 

 
4.4.  Informacja dotycz�ca dzier�awy maj�tku Spółki 
 

Spółka Restrukturyzacji Kopal� S.A. w 2004 roku z tytułu dzier�awy składników 
maj�tku trwałego likwidowanych kopal� (dzier�awa gruntu, budynków i budowli, 
pomieszcze�, �rodków transportu, maszyn i urz�dze�) osi�gn�ła przychody netto  
w kwocie 3.706.642,95 zł, ponosz�c koszty w kwocie 1.664.553,43 zł, w tym: 
 
       Przychody                  Koszty  

_________________________________ 
 
1. KWK „Czelad� – Sosnowiec”   977.345,29 zł,   379.604,25 zł, 
2. KWK „Wałbrzych -  Nowa Ruda”  485.260,61 zł,  420.426,13 zł, 
3. KWK „Jan Kanty – Siersza”   597.766,04 zł,  200.107,25 zł, 
4. KWK  „1 Maja – Morcinek – Moszczenica” 617.671,50 zł,  225.558,70 zł, 
5. CZOK      974.747,97 zł,  424.881,15 zł, 
6.  Biuro Zarz�du       53.851,54 zł,    13.975,95 zł, 
       _________________________________ 
 
    Razem           3.706.642,95 zł,          1.664.553,43 zł. 
 
Z powy�szego zestawienia wynika, �e dzier�awa składników maj�tku jest dla Spółki 
działalno�ci� zyskown�. Osi�gni�ty z tego tytułu w 2004 roku zysk wyniósł  
2.042.089,52 zł. 

 
 
4.5.  Informacja czy w przypadku rozporz�dzenia składnikami aktywów 

trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowo�ci o warto�ci 
przekraczaj�cej 50.000 EURO, Spółka uzyskała zgod� Ministra Skarbu 
Pa�stwa na dokonanie takiej czynno�ci prawnej 

 
Postanowieniem z dnia 27 kwietnia 2004 roku S�d Rejonowy w Katowicach Wydział  
X Gospodarczy zatwierdził post�powanie układowe Spółki Restrukturyzacji Kopal� S.A.,  
a z dniem 17 sierpnia 2004 roku postanowienie powy�sze zostało uprawomocnione. 



Sprawozdanie Zarz�du z działalno�ci Spółki w roku obrotowym 2004 
_____________________________________________________________________________ 

 17

W zwi�zku z powy�szym, na mocy art. 5a ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 8.08.1996 r.  
o zasadach wykonywania uprawnie� przysługuj�cych Skarbowi Pa�stwa (Dz. U. nr 106, 
poz. 493 z po n. zmianami) do dnia uprawomocnienia si¡ post¡powania układowego 
pa�stwowe osoby prawne, w stosunku do których otwarto post¡powanie układowe, były 
zwolnione z obowi�zku uzyskania zgody ministra wła¢ciwego do spraw Skarbu Pa�stwa  
na dokonywanie czynno¢ci prawnej opisanej w art. 5 ust. 1 powołanej wy�ej ustawy. 
Po dniu 17 sierpnia 2004 roku w okresie sprawozdawczym Spółka wyst�piła  
z 7 wnioskami do  Ministra Skarbu Pa�stwa o wyra�enie zgody na dokonanie czynno¢ci 
prawnej w zakresie rozporz�dzenia składnikami trwałymi w rozumieniu przepisów  
o rachunkowo¢ci o warto¢ci przekraczaj�cej 50.000 EURO.  
Do ko�ca 2004 roku uzyskała 3 zgody na dokonanie czynno¢ci prawnej polegaj�cej na 
przeniesieniu na rzecz Gminy Czelad  oraz Gminy Sosnowiec w trybie art. 66 ust. 1 pkt 2 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.). 
Szczegółowe informacje zawarte s� w zał£czniku nr 6. 

 
5.  Wzrost niepieni¤¥nych i rzeczowych aktywów trwałych Spółki  

w 2004 roku 
 

W 2004 roku nie wyst�pił wzrost niepieni¡�nych i rzeczowych aktywów trwałych Spółki. 
 

6.  Realizacja przedmiotu działalno¦ci Spółki 
 

Przedmiotem działalno¢ci Spółki w 2004 roku było: 
− prowadzenie likwidacji kopal�, zabezpieczenie kopal� s�siednich przed 

zagro�eniem wodnym oraz wykonywanie zada� po zako�czeniu likwidacji, 
zgodnie z zaakceptowanymi przez Ministra Gospodarki i Pracy planami,  
z zachowaniem postanowie� prawa geologicznego i górniczego, 

− zagospodarowywanie maj�tku likwidowanych kopal� oraz realizacja wspólnie  
z gminami górniczymi przedsi¡wzi¡§ maj�cych na celu tworzenie na terenach 
pogórniczych parków przemysłowych. 

 
 

6.1.  Likwidacja kopal̈  z uwzgl©dnieniem: 
  - przedsi©wzi©ª zapobiegaj«cych zagro¬eniom w zwi«zku  
                    z likwidowaniem zakładów górniczych, 

 - usuwanie szkód górniczych wywołanych reaktywacj« starych zrobów 
 

Podstaw¡ prowadzenia procesu fizycznej likwidacji kopal�, zabezpieczenia kopal� 
s�siednich przed zagro�eniem wodnym oraz działa� wykonywanych po zako�czeniu 
likwidacji kopal� w 2004 roku stanowiły programy likwidacji, zweryfikowane roczne 
plany likwidacji oraz plany zada� wykonywanych po zako�czeniu likwidacji na 2004 
rok, zaakceptowane przez Ministra Gospodarki i Pracy. 
Spółka Restrukturyzacji Kopal� S.A. w 2004 roku realizowała w Oddziałach Spółki 
zadania finansowane ze ¢rodków bud�etowych na: 

1. fizyczn� likwidacj¡ kopal�  w Oddziale Zakład KWK „1 Maja - Morcinek - 
Moszczenica”, 
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2. zabezpieczenie kopal¯ s°siednich przed zagro±eniem wodnym w „Centralnym 
Zakładzie Odwadniania Kopal¯” w Czeladzi, obejmuj°cym 15 rejonów 
pompowania, to jest: 

- Ruch I rejony: „Saturn”, „Sosnowiec”, „Pary²”, „Por ³bka–Klimontów”,   
                            „Grodziec”, „Katowice”, Niwka-Modrzejów, „Siemianowice”, 

- Ruch II rejony: „Gliwice”, ”Pstrowski”, „Szombierki”, ”Powstá ców µl. –  
                             Bytom I”, 

- Ruch III rejon  „Jan Kanty”, 
- Ruch IV rejon  „D¶bié sko”, 
- Ruch V rejon  „Nowa Ruda”, 

3. zadania wykonywane po zako¯czeniu likwidacji kopal̄ w oddziałach: 
- Zakład KWK „Jan Kanty - Siersza”, 
- Zakład KWK „Wałbrzych – Nowa Ruda”, 
- Zakład KWK „Czelad· – Sosnowiec”, 
- Zakład Biuro Zarz°du, 
4. pokrywanie kosztów ogólnego zarz°du Spółki Restrukturyzacji Kopalni S.A. 

 
Wielko¸¹ dotacji przyznanej przez Ministra Gospodarki i Pracy na sfinansowanie w/w 
kosztów w 2004 roku wyniosła 164.008.800,00izł i obejmowała kwoty dla 
poszczególnych zakładów, tj: 

- Zakład Centralny Zakład Odwadniania Kopal¯            - 126.227.800,00 zł, 
- Zakład KWK „Wałbrzych - Nowa Ruda”  -   14.202.300,00 zł, 
- Zakład KWK „Jan Kanty – Siersza”   -     5.157.300,00 zł, 
- Zakład KWK „1Maja- Morcinek – Moszczenica” -     7.527.500,00 zł, 
- Zakład KWK „Czelad· – Sosnowiec”   -     2.750.900,00 zł, 
- Zakład Biuro Zarz°du Spółki               -        140.000,00 zł, 
- koszty ogólnego zarz°du Spółki    -     8.003.000,00 zł. 
 

Przyznana dotacja wykorzystana została na realizacjº nastºpuj°cych zadā: 
1. fizyczna likwidacja kopal̄, z tego: 

- całkowita likwidacja 2 szybów i wykonanie 1 płyty zamykaj°cej szyb – 1.391,5 m, 
- likwidacja 30 zbºdnych budynków i instalacji..., 
- rekultywacja terenów pogórniczych – 1 zadanie (3,2 ha), 
- utrzymanie obiektów przeznaczonych do likwidacji..... – 2 zadania, 
- wykonywanie prac zabezpieczaj°cych oraz przedsiºwziº¹ zapobiegaj°cych 

zagro±eniom w zwi°zku z likwidowanym zakładem górniczym - 2 zadania, 
- opracowanie 2 wymaganych odrºbnymi przepisami projektów, dokumentacji, 

opinii, ekspertyz i analiz zwi°zanych z likwidacj° kopalni. 
2. działania wykonywane po zako¯czeniu likwidacji kopal̄ oraz zabezpieczenie kopal¯   

   s°siednich przed zagro±eniem wodnym, z tego: 
- likwidacja 2 szybów oraz uzupełnienie 56,0 m zasypu 1 szybu - 786,5m szybów, 
- likwidacja zbºdnej infrastruktury kopalni, pozostałej po zako¯czeniu likwidacji 

zakładu górniczego...-  38 zada¯, 
- rekultywacja terenów pogórniczych – 2 zadania (1,05 ha), 
- zabezpieczenie kopal¯ s°siednich przed zagro±eniem wodnym po zakōczeniu 

likwidacji kopal̄  -  134 zadania, 
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- opracowanie 44 wymaganych odr½bnymi przepisami projektów, dokumentacji, 
opinii, ekspertyz i analiz zwi¾zanych z likwidacj¾ kopalni. 

 
Poza zadaniami zrealizowanymi w ramach zaktualizowanych rocznych planów 
sfinansowanymi dotacj¾ bud¿etow¾, wykonano dodatkowe zadania sfinansowane ze À
rodków własnych, tj.: 

- zlikwidowano 16 zb½dnych obiektów powierzchniowych i instalacji, 
- wykonano 11 zadaÁ z zakresu zabezpieczenia kopalÁ s¾siednich przed 

zagro¿eniem wodnym.... po zakoÁczeniu likwidacji, 
- opracowano 5 wymaganych odr½bnymi przepisami projektów, dokumentacji, 

opinii, ekspertyz i analiz zwi¾zanych z likwidacj¾ kopalÁ. 
 
Planowany i zrealizowany zakres rzeczowy likwidacji kopalÁ i zabezpieczenia kopalÁ 
s¾siednich przed zagro¿eniem wodnym oraz zadaÁ wykonywanych po zakoÁczeniu 
likwidacji kopalÁ w 2004 roku uj½to w załÂczniku nr 7. 
Zakres finansowy robót wraz z rozliczeniem kosztów przedstawiono  
w załÂczniku nr 8. 
 
W 2004 roku poniesiono koszty fizycznej likwidacji w kwocie ogółem  
164.328.398,25 zł, w tym koszty dotowane w kwocie 160.670.186,23 zł oraz koszty 
niedotowane w kwocie 3.658.212,02 zł. 
W rachunku zysków i strat zaprezentowano w wyniku ze zbycia niefinansowych 
aktywów trwałych koszty fizycznej likwidacji w kwocie 6.841.593,17 zł, w tym koszty 
dotowane w kwocie 4.977.701,06 zł i koszty niedotowane w kwocie 1.863.892,11 zł, 
natomiast w pozostałych kosztach operacyjnych koszty fizycznej likwidacji w kwocie 
157.486.805,08 zł, w tym koszty dotowane 155.692.485,17 zł i niedotowane 
1.794.319,91 zł. 
W rachunku zysków i strat w wyniku na zbyciu niefinansowych aktywów trwałych uj½to 
przychody zaliczane do fizycznej likwidacji w kwocie 722.177,68 zł a w pozostałych 
przychodach operacyjnych kwot½ 502.898,98 zł. 
Ogółem koszty finansowane dotacj¾ wynosz¾ 160.670.186,23 zł a po uwzgl½dnieniu 
przychodów z likwidacji w kwocie 1.225.076,66 zł wynosz¾ 159.445.109,57 zł,  
co wykazano w rachunku wyników. Faktycznie otrzymana dotacja wynosi 
160.343.166,96 zł i obejmuje równie¿ kwot½ 898.057,39 zł przeznaczon¾ na 
finansowanie 

À
rodków trwałych w budowie.   

Z otrzymanej dotacji w 2004 roku w kwocie 164.013.800,00 zł, wykorzystano  
kwot½ 160.343.166,96 zł, st¾d dokonany został zwrot dotacji bud¿etowej w ł¾cznej 
kwocie 3.670.633,04 zł, w tym w: 

- Zakładzie KWK „1Maja – Morcinek – Moszczenica” w kwocie    138.208,91 zł,  
- Zakładzie Centralny Zakład Odwadniania KopalÁ  w kwocie 2.950.475,78 zł,  
- Zakładzie „Jan Kanty – Siersza”    w kwocie    198.222,27 zł,  
- Zakładzie KWK „CzeladÃ – Sosnowiec”   w kwocie      37.854,00 zł,  
- Zakładzie KWK „Wałbrzych – Nowa Ruda”  w kwocie        9.064,76 zł,  
- Biurze Zarz¾du Spółki Restrukturyzacji KopalÁ S.A. w kwocie    336.806,82 zł. 
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W okresie sprawozdawczym Spółka prowadziła przedsiÆwziÆcia zapobiegajÇce 
zagroÈeniom w zwiÇzku z likwidowaniem zakładów górniczych, z tego: 

• w Zakładzie Centralny Zakład Odwadniania KopalÉ prowadzone było  
zabezpieczenie kopalÉ sÇsiednich przed zagroÈeniem wodnym w 14 rejonach, 
poprzez prowadzenie utrzymania systemu odwadniania stacjonarnego  
i głÆbinowego zlikwidowanych kopalÉ oraz w rejonie  „Nowa Ruda” prowadzono 
monitoring wystÆpowania metanu w powietrzu glebowym oraz zagroÈenia 
wodnego w szybie „Nowy I” (tempa zatapiania wyrobisk), 

• w Zakładzie KWK „1 Maja – Morcinek - Moszczenica” prowadzony był 
monitoring zagroÈenia gazowego (metanowego) w likwidowanych szybach I, II   
w KWK „1 Maja”, 

• w Zakładzie KWK „Wałbrzych – Nowa Ruda” prowadzony był monitoring 
zagroÈenia gazowego w strefie przypowierzchniowej dla miasta  
i okolic Wałbrzycha. 

W ramach przedsiÆwziÆÊ zapobiegajÇcych zagroÈeniom w zwiÇzku z likwidowaniem 
zakładów górniczych w 2004 roku, w celu ograniczenia kosztów, wykonano nastÆpujÇce 
prace: 

1. W lipcu 2004r. uzyskano pozytywnÇ opiniÆ Komisji ds. ZagroÈeÉ Wodnych na 
podniesienie dopuszczalnej rzÆdnej piÆtrzenia wód w Rejonie „Saturn” 
Centralnego Zakładu Odwadniania KopalÉ (z +40,0 m n.p.m. do +69 m n.p.m.) 
oraz akceptacjÆ OUG Katowice stosownych zmian w Planie Ruchu,  
co umoÈliwiło rozpoczÆcie procesu piÆtrzenia wód z dniem 1wrzeËnia 2004 roku 
przy rzÆdnej 36,9 m n.p.m. Polega ono na okresowym wyłÇczeniu pompowni 
przewałowej w szybiku „Andrzej” i retencji wód w zrobach. Do 31 grudnia 2004 
roku poziom wód osiÇgnÇł  rzÆdnÇ  ok.+45,0 m n.p.m., co ograniczyło  iloËÊ 
odpompowanych wód o około 1,0 mln m3. 

2. W rejonie „Sosnowiec” Centralnego Zakładu Odwadniania KopalÉ, zgodnie  
z pozytywnÇ opiniÇ i po wypełnieniu wszystkich warunków okreËlonych przez 
KomisjÆ ds. ZagroÈeÉ Wodnych przy WUG, z dniem 1 sierpnia 2004 roku przy 
rzÆdnej –146,0 m n.p.m. rozpoczÆto proces podniesienia dopuszczalnej rzÆdnej 
piÆtrzenia wód (I etap z –121,0 m n.p.m. do –70,0 m n.p.m.). Polega on na 
retencjonowaniu wód w zrobach przy utrzymaniu w sprawnoËci technicznej 
zainstalowanych agregatów głÆbinowych. Do 31 grudnia 2004 roku poziom wód 
osiÇgnÇł rzÆdnÇ ok. – 108 m. n.p.m., co ograniczyło iloËÊ odpompowanych wód  
o około 1,1 mln m3. 

3. W rejonie „DÆbieÉsko” Centralnego Zakładu Odwadniania KopalÉ prowadzono 
uproszczenia i modernizacje systemu odwadniania polegajÇce na: 
- ograniczeniu sieci czynnych wyrobisk przez likwidacjÆ szybu „Jan I”, 
- skierowaniu wody z pompowni głównego odwadniania z poziomu 690 m 

tłoczonej dotychczas na poz. 310 m, do chodników wodnych na poziom  
410 m, 

- zabudowie rurociÇgu spustowego o Ërednicy Ø 200 mm w szybie „Jan III”, 
- likwidacji pompowni głównego odwadniania na poziomie 310 m. 

4. W rejonie „Jan Kanty” Centralnego Zakładu Odwadniania KopalÉ zakoÉczono 
proces uproszczenia struktury wyrobisk przez likwidacjÆ wentylacyjnego  
szybu XI.  
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W 2004 roku Spółka realizowała zadania zwiÎzane z usuwaniem szkód górniczych 
wywołanych reaktywacjÎ starych zrobów. 
W poniÏszej tabeli zestawiono podstawowe informacje dotyczÎce wniosku Spółki 
Restrukturyzacji KopalÐ S.A., umowy z Ministrem Gospodarki i Pracy o przyznanej 
dotacji oraz wprowadzanych w 2004 roku  zmian w umowie.  
 

Wniosek  SRK S.A. 

Przyznana dotacja wg  
umowy z dnia 
23.04.2004r. 
z MGPiPS 

Korekta dotacji  
aneksem nr 2 do 
umowy z MGiP 

Korekta dotacji 
  aneksem nr 3 do 

umowy  
z MGiP Zakład 

IloÑÒ 
zadaÓ

 

kwota 
dotacji 
(w zł) 

IloÑÒ 
zada

Ó
 

kwota dotacji 
(w zł) 

IloÑÒ 
zada

Ó
 

kwota dotacji 
(w zł) 

IloÑÒ 
Zada

Ó
 

kwota dotacji 
(w zł) 

KWK „CzeladÔ 
– Sosnowiec” 14 3 171 600,00 14 3 171 600,00 20 3 028 165,48 20 3 033 500,67 

KWK 
„Wałbrzych – 
Nowa Ruda” 

22 2 084 500,00 20 1 324 100,00 35 1 423 162,24 36 1 530 498,20 

KWK „Jan 
Kanty – Siersza” 

3 1 024 800,00 3 1 024 800,00 4 1 027 750,40 4  869 452,83 

KWK „1 Maja - 
Morcinek - 

Moszczenica” 
- - - - - - 1 1 124,18 

Razem 39 6 280 900,00 37 5 520 500,00 59 5 479 078,12 61 5 434 575,88 

 
W powyÏszym zestawieniu nie został uwzglÕdniony Aneks nr 1, poniewaÏ zmiany w nim 
zawarte dotyczyły jedynie zmiany nazwy ministerstwa, z którym Spółka zawarła umowÕ 
na przyznanie dotacji.  
W 2004 roku w Oddziałach Spółki w zakresie rzeczowym i finansowym zrealizowano  
56 zadaÐ (w tym jedno zadanie w zakresie czÕÖciowym, którego realizacja bÕdzie 
kontynuowana w 2005 r.) za kwotÕ 4.352.016,38 zł. 
Spółka w 2004 roku otrzymała na realizacjÕ w/w zadaÐ pełnÎ kwotÕ dotacji w wysokoÖci  
5.434.575,88 zł.  

Niewykorzystana dotacja w kwocie 1.082.559,50 zł została zwrócona na konto MGiP  
w dniu 17.01.2005r., 
 w tym: - z Zakładu KWK „Wałbrzych – Nowa Ruda”      6.937,02 zł, 

- z Zakładu KWK „Czelad
×
 – Sosnowiec”  785.501,77 zł, 

- z Zakładu KWK „Jan Kanty – Siersza”   290.120,71 zł. 
 
 
6.2. Zagospodarowanie majØtku likwidowanych kopalÙ i zbÚdnego  

majØtku spółek wÚglowych 
 

Jednym z celów strategicznych Spółki jest maksymalne zagospodarowanie majÎtku 
likwidowanych kopalÐ, w szczególnoÖci przez tworzenie wspólnie z gminami górniczymi 
warunków do powstania nowych, trwałych miejsc pracy. 
Głównym celem adaptacji majÎtku pogórniczego do nowych funkcji jest : Û łagodzenie społecznych skutków restrukturyzacji górnictwa, zarówno dla 

pracowników jak i lokalnego rynku pracy, Û promowanie i wspieranie przedsiÕbiorczoÖci, Û  przyspieszenie restrukturyzacji finansowej i majÎtkowej górnictwa wÕgla 
 kamiennego, 



Sprawozdanie ZarzÜdu z działalnoÝci Spółki w roku obrotowym 2004 
_____________________________________________________________________________ 

 22

Þ  tworzenie pozytywnego wizerunku sektora, jako partnera aktywnie włßczajßcego 
 sià w projektowanie i realizacjà regionalnej i lokalnej strategii rozwoju. 

Majßtek, który jest w uáytkowaniu Spółki obejmuje głównie nieruchomoâci własnoâci 
Skarbu Paãstwa połoáone w miastach lub powiatach o duáej procentowej stopie 
bezrobocia niejednokrotnie przekraczajßcej obecnie 20%.  
Sß to miasta (powiaty): Bàdzin, Bytom, Czeladä, Jaworzno, Jastrzàbie Zdrój, Nowa 
Ruda, Sosnowiec, Trzebinia, Wodzisław ålßski, Zebrzydowice. 
Łßczna powierzchnia terenów pogórniczych bàdßcych w dyspozycji grupy kapitałowej 
Spółki Restrukturyzacji Kopalã S.A. wynosi 2080 ha. Tereny te wymagajß 
kompleksowej rewitalizacji z zaangaáowaniem duáych ârodków finansowych, a obecna 
sytuacja społeczno-gospodarcza sprawia, áe niezbàdne staje sià równieá przywrócenie 
ich uáytecznoâci gospodarczej. Jednym ze sposobów umoáliwiajßcych uzyskanie takiego 
efektu koãcowego jest tworzenie regionalnych parków przemysłowych (RPP)  
i przemysłowo - technologicznych. Na ten cel wydzielono do chwili obecnej z całego 
majßtku Spółki ok. 504 ha terenów pogórniczych.  
Właânie w „Załoáeniach programu łagodzenia w regionie âlßskim skutków 
restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie wàgla kamiennego” za szczególnie istotne 
uznano rewitalizowanie majßtku pozostałego po działalnoâci górniczej przez tworzenie 
wydzielonych stref aktywnoâci gospodarczej, które przy współpracy z samorzßdem 
gminnym i gospodarczym, szkołami wyászymi oraz indywidualnymi przedsiàbiorcami 
funkcjonowaæ mogß jako parki przemysłowe czy teá parki naukowo – technologiczne 
oraz inkubatory przedsiàbiorczoâci. 
W oparciu o załoáenie, áe powstanß takie obszary funkcjonalne, które przy wsparciu 
Gmin w znacznym stopniu bàdß one pozytywnie oddziaływały na ârodowisko 
gospodarcze likwidujßc liczßcß sià czàâæ bezrobocia, opracowane zostały programy 
wsparcia skierowane do osób podejmujßcych na tych terenach działalnoâæ gospodarczß 
szczególnie po raz pierwszy.  
Atrakcyjnoâæ inwestycyjna tych terenów wynika z faktu, áe po wykonaniu niezbàdnego 
zakresu wyburzeã powstaje nowa, funkcjonalna infrastruktura komunikacyjna, 
elektryczna, cieplna oraz wodocißgowo-kanalizacyjna. Ponadto tereny te cechujß sià 
niskimi kosztami korzystania z majßtku produkcyjnego oraz profesjonalnymi usługami âwiadczonymi na rzecz przedsiàbiorców przez spółkà zarzßdzajßcß parkiem. 
Powodzenie takiego przedsiàwziàcia uwarunkowane jest jednak stopniem zaangaáowania 
sià samorzßdów gminnych, które w ramach swoich kompetencji mogß tworzyæ dla tych 
terenów korzystny system ulg w podatkach i opłatach lokalnych.  
Dopiero zespół tych cech stanowi o stopniu atrakcyjnoâci inwestycyjnej parku 
przemysłowego czy naukowo – technologicznego. 
Prowadzenie przez Gminy oraz Spółkà Restrukturyzacji Kopalã wspólnych projektów 
ukierunkowanych na rozwój Gminy, stworzyło platformà, na której dochodzi  
do kompromisów i uzgodnieã. Tereny bàdßce w dyspozycji Spółki objàte zostały 
nowymi projektami planów zagospodarowania przestrzennego lub przez gminne studium 
uwarunkowaã, a na ich podstawie zostały skojarzone w Wieloletnich Planach 
Inwestycyjnych z gminnymi projektami infrastrukturalnymi, sama zaâ Spółka 
postrzegana jest jako partner w rozwißzywaniu trudnych, lokalnych problemów 
społecznych. Wyrazem tego jest równieá cißgła współpraca ze Stowarzyszeniem Gmin 
Górniczych w Polsce, gdzie juá prawie codziennß praktykß stał sià udział przedstawiciela 
Spółki w dyskusjach i warsztatach, których celem jest wspólne rozwißzywanie 
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problemów zwiézanych miêdzy innymi z likwidacjé kopalë i rewitalizacjé terenów 
pogórniczych. Złoìonoíî tych problemów oraz ich rozmiar i znaczenie dla regionu íléskiego sprawiło, ìe niezbêdna stała siê ícisła współpraca ze ïléskim Urzêdem 
Marszałkowski. Obecnie Wydział Gospodarczy tego urzêdu korzystajéc równieì  
z doíwiadczeë Spółki rozpoczéł etap przygotowawczy do przeprowadzenia 
inwentaryzacji terenów poprzemysłowych w województwie íléskim. Inwentaryzacja taka 
bêdzie podstawé stworzenia ogólnie dostêpnej bazy terenów poprzemysłowych,  
co w znacznym stopniu powinno poprawi

î
 ich racjonalne wykorzystanie. 

Współpraca z Gminami górniczymi na róìnych płaszczyznach, stworzyła moìliwoíci 
regulowania zobowiézaë równieì w sytuacji, gdy projekty parku przemysłowego nie sé 
realizowane. Obecnie przygotowywane sé kolejne umowy umoìliwiajéce uregulowanie 
zobowiézaë z tytułu podatku od nieruchomoíci z wykorzystanie trybu art. 66 Ordynacji 
podatkowej. Rozmowy takie prowadzone sé z gminami: Godów, Czerwionka Leszczyny 
oraz Jaworzno gdzie do przejêcia przez Gminê przygotowywany jest teren o powierzchni 
ponad 20 ha. 
Gminy uzaleìniajé przejmowanie terenów pogórniczych od ich kompleksowej 
rewitalizacji i okreílenia moìliwych do zrealizowania kierunków dalszego ich 
wykorzystania. Jednym z kierunków spełniajécych te oczekiwania i dajécych realné 
szanse kompleksowej rewitalizacji terenów pogórniczych jest tworzenie wspólnie  
z Gminami parków przemysłowych czy przemysłowo - technologicznych. Taki kierunek 
zagospodarowania daje równieì Gminom podstawê do ubiegania siê o pozytywné 
decyzje Wojewody na wniosek o uwłaszczenie siê na tych terenach w ramach realizacji 
zadaë własnych np. w miastach na prawach powiatu - walki z bezrobociem.  
Moìna sadzi

î
, ìe ze wzglêdu na znaczenie tego programu dla województw íléskiego, 

dolnoíléskiego i małopolskiego decyzje Wojewodów powinny by
î
 pozytywne. 

 
W roku 2004 dla wszystkich utworzonych Regionalnych Parków Przemysłowych 
opracowano zbiór dokumentów w postaci: studium wykonalnoíci, biznes planów, 
raportów oddziaływania na írodowisko oraz projektów wniosków grantowych. 
Dokumenty te, których opracowanie finansowane było przez Polské Agencjê Rozwoju 
Przedsiêbiorczoíci, umoìliwiły uruchomienie ww. parków oraz wybór firm 
zarzédzajécych. Równieì sé podstawé do opracowania wniosków aplikujécych o írodki  
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionu w ramach Sektorowego Programu 
Operacyjnego. 
Realizujéc konsekwentnie zapisy ujête w porozumieniach, po wykonaniu wyìej 
wspomnianych opracowaë, rozpoczêło działalnoíî piêî parków tj.: 

• Park Przemysłowo – Technologiczny „Zagłðbie”  w Bêdzinie i Czeladzi  
na terenach byłych kopalë „Sosnowiec” i „Grodziec” z udziałem: 

o Gmin Bêdzin i Czeladñ,  
o Starostwa Powiatowego w Bêdzinie,  
o Spółki Restrukturyzacji Kopalë S.A. i Bytomska Spółka Restrukturyzacji 

Kopalë Sp. z o.o.,  
o szkół wyìszych tj. Uniwersytetu ïléskiego, Wyìszej Szkoły Zarzédzania  

i Marketingu, ïléskiej Wyìszej Szkoły Informatyki, Wyìszej Szkoły 
Ekonomii i Administracji,  
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o zakładów przemysłowych tj. Zakładów Koksowniczych „Przyjaôõ”, 
Przedsiöbiorstwa „Interpromex”, Zakładu Badaõ „Unimed”,   Konsorcjum 
MSP,  

o Zagłöbiowskiej Agencji Rozwoju S.A. 
• Bytomski Park Przemysłowy na terenach zlikwidowanych kopalõ 

„Miechowice”, „Szombierki” i „Powstaõców ÷løskich” z udziałem: 
o Gminy Bytom, 
o Spółki Restrukturyzacji Kopalõ S.A. i Bytomskiej Spółki Restrukturyzacji 

Kopalõ Sp. z o.o., 
o PUM Pumech – Orzeł Sp. z o.o., oraz Orzeł Biały S.A., 
o Górnoùløskiej Agencji Przekształceõ Przedsiöbiorstw. 

• Park Przemysłowo Technologiczny w Jastrzöbiu Zdroju na terenach byłej 
kopalni „Moszczenica” z udziałem: 

o Gminy Jastrzöbie Zdrój, 
o Jastrzöbskiej Spółki Wöglowej S.A., 
o Spółki Restrukturyzacji Kopalõ S.A., 
o Jastrzöbskiej Strefy Aktywnoùci Gospodarczej, 
o Wojewódzkiego Oùrodka Ruchu Drogowego w Katowicach, 
o Przedsiöbiorstw Hossa Sp. z o.o. i Energio – Eko Sp. z o.o. oraz trzech 

przedsiöbiorców indywidualnych. 
• Jaworznicki Park Przemysłowy na terenach byłej kopalni „Jan – Kanty” 

z udziałem : 
o Gminy Jaworzno, 
o Spółki Restrukturyzacji Kopalõ S.A., 
o Zakładów Chemicznych Organika – Azot S.A., 
o Agencji Rozwoju Lokalnego S.A. 

• Noworudzki Park Przemysłowy na terenach byłej kopalni „Nowa Ruda” 
z udziałem: 

o Gminy Nowa Ruda, 
o Spółki Restrukturyzacji Kopalõ S.A., 
o Agencji Rozwoju Regionalnego „Agroreg” S.A. 
 

Przygotowywane do uruchomienia sø kolejne trzy parki regionalne tj.: 
• Chrzanowsko – Trzebiúski Park Przemysłowy na terenach byłej kopalni 

„Siersza” z udziałem gmin Trzebinia i Chrzanów, Starostwa Powiatu 
Chrzanowskiego, Spółki Restrukturyzacji Kopalõ S.A., Agencji Rozwoju 
Małopolski Zachodniej oraz przedsiöbiorstw „Energokam” Sp. z o.o. i PEC 
Chrzanów, 

• Sosnowiecki Park Przemysłowo – Technologiczny na terenach byłej kopalni 
„Sosnowiec” z udziałem gminy Sosnowiec oraz Spółki Restrukturyzacji  
Kopalõ S.A., 

• Sosnowiecki Park Naukowo – Technologiczny na terenach byłej kopalni 
„Niwka – Modrzejów” z udziałem gminy Sosnowiec, Spółki Restrukturyzacji 
Kopalõ S.A., Uniwersytetu ÷løskiego, Politechniki ÷løskiej i ÷løskiej Akademii 
Medycznej. 
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Obecnie po przejýciu kopalþ KWK „Katowice – Kleofas” oraz ZG „Bytom II” 
rozpoczýto przygotowania i rozmowy zmierzajÿce do objýcia terenów tych kopalþ 
strategiÿ rozwoju miast, na których sÿ poło�one. W styczniu 2005 roku odbyło siý 
pierwsze posiedzenie komisji rozwoju, która zajmuje siý tym tematem w Katowicach. 
Podobnych rozwiÿzaþ mo�na siý spodziewa� równie� w Bytomiu. Efektem tych działaþ 
powinno by� objýcie terenów tych kopalþ strategiÿ rozwoju miast oraz miejscowymi 
planami zagospodarowania przestrzennego, co pozwoli na korelowanie planów 
likwidacyjnych z planami inwestycyjnymi Katowic i Bytomia. 
Spółki zarzÿdzajÿce ww. parkami w celu sfinansowania projektowanych zadaþ 
inwestycyjnych maja mo�liwo�� zgłaszania wniosków aplikacyjnych do Sektorowego 
Programu Operacyjnego, Wzrost Konkurencyjno�ci Przedsiýbiorstw. 
W pierwszej rundzie aplikacyjnej zło�one zostały trzy wnioski na dofinansowanie robót 
inwestycyjnych w: 

o Noworudzkim Parku Przemysłowym, 
o Parku Przemysłowo – Technologicznym „Zagłýbie”, 
o Jastrzýbskim Parku Przemysłowym.  

Po analizie formalnej do rundy koþcowej zostały zakwalifikowane dwa pierwsze 
wnioski, a ostatecznie dofinansowanie w tej rundzie aplikacyjnej, w wysoko�ci  
37.091 tys. zł, przyznano dla Noworudzkiego Parku Przemysłowego – umowa  
o dofinansowaniu została podpisana 22 grudnia 2004 roku. 
Wniosek zło�ony przez Agencjý Rozwoju Regionalnego AGROREG obejmuje pierwszy 
etap rozwoju Noworudzkiego Parku Przemysłowego. Projektowane inwestycje w tym 
etapie zlokalizowane sÿ na nieruchomo�ciach gminy Nowa Ruda przejýtych od Spółki  
w trybie art. 66 Ordynacji podatkowej za zobowiÿzania w podatku od nieruchomo�ci oraz 
na terenach býdÿcych w u�ytkowaniu wieczystym Spółki. Łÿcznie projekt w I etapie 
realizowany býdzie na powierzchni Noworudzkiego Parku Przemysłowego o wielko�ci 
7,6 ha. Przewiduje siý wypracowanie efektu w postaci ok. 11 603 m² nowych 
powierzchni produkcyjnych oraz około 10 080 m² nowych powierzchni inwestycyjnych. 
Projekt zakłada utworzenie na tym etapie 300 miejsc pracy, w tym 50% dla kobiet. 

 
NAKŁADY INWESTYCYJNE  

W NOWORUDZKIM PARKU PRZEMYSŁOWYM ETAP I 
 

1 Infrastruktura 19%

2 Wyburzenia 1%

3 Now e pow .prod. 62%

4 Dokumentacje 5%

5 Zarz.Projektem 14%
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Druga runda aplikacyjna SPO WKP, została ogłoszona 24 stycznia i zako�czyła si� 
 24 lutego 2005 roku. W tej rundzie aplikacyjnej zło�ono ju� 6 wniosków w tym 3  
na dofinansowanie robót inwestycyjnych w: 

o Parku Przemysłowo – Technologicznym „Zagł�bie” na kwot� około  
34.100 tys. zł, 

o Jaworznickim Parku Przemysłowym na kwot� ok. 13.000 tys. zł, 
o Bytomskim Parku Przemysłowym. 

oraz trzy na projekty doradcze w : 
o    Noworudzkim Parku Przemysłowym, 
o Parku Przemysłowo – Technologicznym „Zagł�bie”, 
o Jaworznickim Parku Przemysłowym. 
 

Projektowane w tych wnioskach inwestycje zlokalizowane s� na terenach b�d�cych we 
władaniu Spółki lub przej�tych przez gminy od Spółki w ramach regulacji zobowi�za� 
podatkowych.  
Zaawansowanie prac projektowych w parkach przemysłowych, w Sosnowcu i Trzebini 
pozwala sadzi	, �e w kolejnej ju� trzeciej rundzie aplikacyjnej agencje zarz�dzaj�ce 
tymi parkami b�d� równie� wyst�powały o refinansowanie wydatków inwestycyjnych. 
Nale�y podkre
li	 du�e zaanga�owanie gmin górniczych w realizacj� projektów 
Regionalnych Parków Przemysłowych. Dowodem na to s� podejmowane uchwały Rad 
Gmin wspieraj�ce działania inwestycyjne, jak ju� wspomniano przez obni�enie stawek 
podatku od nieruchomo
ci lub zwalniaj�ce całkowicie z tego podatku, ale równie� 
przez por�czenie kredytów zaci�ganych przez agencje zarz�dzaj�ce parkami  
na realizacje zada� inwestycyjnych, poniewa� koszty tych zada� s� refinansowane 
dopiero po ich wykonaniu. Natomiast kapitalne znaczenie dla realizacji tych projektów 
ma 12,5 % udział Gmin w kosztach projektowanych inwestycji. 
W efekcie, dotychczasowe tereny pogórnicze po okresie recesji zaczynaj� nabiera	 
znaczenia w planach inwestycyjnych gmin. Ma to du�e znaczenie równie� dla Spółki 
Restrukturyzacji Kopal� S.A., poniewa� w tej sytuacji tereny te powinny by	 ch�tniej 
kupowane oraz przejmowane przez Gminy.  
Nie bez znaczenia jest równie� fakt, �e projekt Regionalnych Parków Przemysłowych, 
refinansowany przez SPO WKP wspomagany przez Wojewódzkie Programy 
Operacyjne oraz Sektorowy Program Operacyjny, Rozwój Zasobów Ludzkich 
przyczyni si� do utworzenia nowych trwałych miejsc pracy na terenach po byłych 
kopalniach w�gla kamiennego. 
Na tym etapie realizacji projektów ju� w roku 2005 pojawia	 si� b�d� pierwsze miejsca 
pracy w Noworudzkim Parku Przemysłowym. Jednak zdecydowany przyrost nowych, 
trwałych miejsc pracy w ramach regionalnych parków przemysłowych powinien mie	 
miejsce w latach 2006 – 2008 czyli w okresie zako�czenia inwestycji i udost�pnienia 
powierzchni produkcyjnych przedsi�biorcom. 

 
6.3.  Tworzenie nowych miejsc pracy  

Spółka Restrukturyzacji Kopal� S.A. realizuje działania okre
lone  
w „Zało�eniach programu łagodzenia w regionie 
l�skim skutków restrukturyzacji 
zatrudnienia w górnictwie w�gla kamiennego”, które skierowane s� do pracowników 
trac�cych miejsca pracy w sektorze górnictwa w�gla kamiennego w zwi�zku  
z prowadzon� jego restrukturyzacj�. 
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W okresie restrukturyzacji zatrudnienia w przedsibiorstwach górniczych pracownikom 
nie posiadaj�cym uprawnie� do emerytury albo renty z tytułu niezdolno�ci do pracy, 
przysługuj� uprawnienia: 

1) osłonowe – �wiadczenie górnicze; 
2) aktywizuj�co – adaptacyjne : 

- stypendium na przekwalifikowanie, 
- kontrakt na przekwalifikowanie, 
- po�yczka na podjcie działalno�ci gospodarczej. 

W chwili obecnej 28 pracowników Spółki korzysta z nastpuj�cych instrumentów: 

 -  �wiadczenie górnicze     - 27 osoby, 

 - stypendium na przekwalifikowanie   -   1 osoba. 

Ze stypendium na przekwalifikowanie w 2004 r. skorzystało 11 pracowników, z czego 
w wyniku podjtych działa� przez Spółk, 9 osób znalazło zatrudnienie u pracodawców 
spoza górnictwa, do których skierowane s� instrumenty finansowe dotycz�ce zwrotu 
kosztów wynagrodzenia byłych pracowników kopal� wgla kamiennego, a tak�e 
utworzenia dla nich nowych miejsc pracy. Spółka podpisała ju� umowy w sprawie 
refinansowania kosztów wynagrodzenia z dwoma pracodawcami spoza górnictwa 
zatrudniaj�cymi 4 byłych jej pracowników. 

Umowy dotycz�ce w/w przedmiotu z pozostałymi pracodawcami s� w trakcie 
realizacji. Nastpstwem tych rozmów bd� umowy dotycz�ce zwrotu kosztów 
utworzenia nowych miejsc pracy. 

 

7.  Ochrona �rodowiska 
 

Podstawowymi �ródłami obci��enia �rodowiska przez Spółk s� wody dołowe miernie 
zasolone, emisja metanu oraz w niewielkim stopniu emisja zanieczyszcze� ze spalania 
paliw w silnikach spalinowych. 

Spółka Restrukturyzacji Kopal� S.A. w 2004 roku w Oddziale Centralny Zakład 
Odwadniania Kopal�  wypompowała ogółem  77 956,1 tys. m3 wód dołowych, z czego 
do cieków powierzchniowych odprowadzono 74 727,7 tys. m3 wód,  a 3 228,4 tys. m3 
wód sprzedano. 
Emisja metanu wyniosła 2 170,6 ton oraz spalono 41,2 ton paliw płynnych. 
W 2004 roku Spółka zobowi�zana była do uiszczania opłat wobec powiatowych  
i gminnych funduszy ochrony �rodowiska i gospodarki wodnej. Ł�cznie Spółka wniosła 
opłaty w wysoko�ci 3.074,3 tys. zł. W roku obrotowym Spółka nie poniosła kar  
z tytułu korzystania ze �rodowiska. 
Spółka Restrukturyzacji Kopal� S.A. w 2004 roku korzystała ze �rodków Narodowego 
Funduszu Ochrony 

�
rodowiska i Gospodarki Wodnej dla potrzeb Oddziału  

w Wałbrzychu Zakład KWK „Wałbrzych – Nowa Ruda” na finansowanie 
przedsiwzicia pn.: „Rekultywacja o kierunku rekreacyjnym hałdy przy ul. Moniuszki”. 
W roku 2004 dotacja na to zadanie wyniosła 195 tys. zł. Zadanie to było realizowane  
w okresie od lipca 2001 roku do listopada 2004 roku, a ł�czna kwota dotacji przyznanej 
na jego realizacj wyniosła 3.328,7 tys. zł.  
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W 2004 roku przeprowadzono rekultywacj� terenów zdegradowanych na powierzchni  
35,4 ha za ł�czna kwot�  575.751,69 zł, z czego: 

- ze �rodków bud�etowych  376.351,69 zł, 
- ze �rodków NFO�iGW 195.000,00 zł, 
- ze �rodków własnych      4.400,00 zł. 
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II.  DANE EKONOMICZNO – FINANSOWE 

1.  Struktura kosztów Spółki 
 

1.1. Struktura kosztów w układzie rodzajowym 
 
Kształtowanie si� kosztów według rodzajów w porównaniu do roku poprzedniego 
przedstawia poni�sza tabela: 
 

Rok bie !cy Rok poprzedni Zmiana stanu 
L.p. Wyszczególnienie 

Kwota zł 
Struktura 

% Kwota zł 
Struktura 

% Kwota zł 

1 Amortyzacja 16.116.227,28 9,2 151.860.016,33 47,9 -135.743.789,05 

2 
Zu"ycie materiałów 
i energii 

42.174.483,12 24,0 50.526.413,47 15,9 -8.351.930,35 

3 Usługi obce 40.022.844,22 22,8 52.277.370,41 16,4 -12.254.526,19 

4 Podatki i opłaty 29.500.696,66 16,8 15.321.431,63 4,8 14.179.265,03 

5 Wynagrodzenia 35.754.387,75 20,4 35.962.143,23 11,3 -207.755,48 

6 
Ubezpieczenia i 
inne #wiadczenia  

9.328.005,73 5,3 9.404.743,89 2,9 -76.738,16 

7 
Pozostałe koszty 
rodzajowe 

2.585.514,19 1,5 2.472.999,15 0,8 112.515,04 

8 Ogółem 175.482.158,95 100,0 317.825.118,11 100,0 -142.342.959,16 

 
Przyczyny zmian udziału poszczególnych rodzajów kosztów: 
 
 Amortyzacja 
 

Zmniejszenie kosztów amortyzacji o kwot� 135.743.789,05 zł nast$piło przede 
wszystkim z powodu zako%czenia dokonywania odpisów amortyzacyjnych dodatniej 
warto&ci firmy w kwocie ogółem 132.903.894,06 zł.  
Udział kosztów amortyzacji w kosztach ogółem Spółki w 2004 roku wyniósł 9,2%, co 
oznacza ponad pi�ciokrotne zmniejszenie udziału w porównaniu do roku poprzedniego. 
 
 Zu'ycie materiałów i energii 
 

Koszty zu�ycia materiałów i energii w 2004 roku wyniosły 42.174.483,12 zł, w tym 
koszty zu�ycia : 

- materiałów              3.724.628,18 zł 
- energii             38.449.854,94 zł. 

Powy�sze nakłady w 96% zostały poniesione w Centralnym Zakładzie Odwadniania 
Kopal%. W poszczególnych rejonach odwadniania Zakładu CZOK warto&( zu�ycia 
wyniosła: 

- zu�ycie materiałów        3.151.175,12 zł, 
- zu�ycie energii elektrycznej               35.212.809,83 zł, 
- zu�ycie energii cieplnej        1.989.131,10 zł. 
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W stosunku do 2003 roku kwota kosztów zu+ycia materiałów i energii była ni+sza  
o 8.351.930,35 zł.  
Udział kosztów zu+ycia materiałów i energii w kosztach ogółem SRK S.A. w roku 
sprawozdawczym wyniósł 24,0 %. 
 
 Usługi obce 
 

Koszty usług obcych ogółem w 2004 roku wyniosły 40.022.844,22 zł, w tym: 
- koszty usług rekultywacji          165.000,00 zł, 
- koszty usług stacji ratownictwa górniczego       636.534,00 zł, 
- koszty usług remontów i konserwacji               1.530.069,29 zł, 
- koszty usług transportowych         206.385,85 zł, 
- koszty pozostałych usług     37.484.855,08 zł. 
W porównaniu do 2003 roku koszty usług obcych były ni+sze o 12.254.526,19 zł, a ich 
udział w kosztach rodzajowych Spółki wzrósł z 16,4% w 2003 roku do 22,8% w 2004 
roku. W szczególno,ci zmniejszeniu uległy koszty remontów i konserwacji  
(o 1.319.199,01 zł) oraz koszty pozostałych usług (o 9.469.098,69 zł). 
 
 Podatki i opłaty 
 

Spółka poniosła w roku sprawozdawczym ł-cznie 29.500.696,66 zł kosztów z tytułu 
opłat za u+ytkowanie terenów oraz na rzecz ochrony ,rodowiska, podatku od 
nieruchomo,ci oraz podatku VAT. W poprzednim roku podatki i opłaty wynosiły 
15.321.431,63 zł.  
W zwi-zku z wej,ciem w +ycie ustawy z dnia 28.11.2003 r. o restrukturyzacji górnictwa 
w.gla kamiennego w latach 2003 – 2006, podatek od towarów i usług zwi-zany  
z zakupami słu+-cymi działalno,ci likwidacyjnej finansowany jest dotacj- bud+etow-. 
Bior-c pod uwag. przepisy art. 86 i art.87 ustawy o podatku od towarów i usług, w/w. 
podatek nie podlega odliczeniu i jest odnoszony w ci.+ar kosztów, co spowodowało 
wzrost kosztów podatków i opłat o kwot. 14.179.265,03 zł. 
Udział kosztów podatków i opłat w kosztach rodzajowych Spółki wzrósł z 4,8% w 2003 
roku do 16,8% w 2004 roku. 
 
 Wynagrodzenia z narzutami 
 

W 2004 roku koszt wynagrodze/ pracowników Spółki wyniósł 35.754.387,75 zł, a koszt 
ubezpiecze/ i innych ,wiadcze/ wyniósł 9.328.005,73 zł. W porównaniu do roku 2003 
fundusz płac był ni+szy o 207.755,48 zł, a narzuty ni+sze o 76.738,16 zł, co wynikało ze 
zmniejszenia ,redniorocznego zatrudnienia w Spółce. 
Ł-czny udział kosztów wynagrodze/ z narzutami w kosztach rodzajowych ogółem 
wyniósł 25,7% w roku bie+-cym, a w roku poprzednim 14,2%. 
 
 Pozostałe koszty rodzajowe 
 

W 2004 roku poniesiono 2.585.514,19 zł innych kosztów rodzajowych, które stanowi- 
1,5% ogółu kosztów rodzajowych. W porównaniu do 2003 roku kiedy ich udział  
w ł-cznych kosztach rodzajowych wynosił 0,8%, powy+sza kwota jest wy+sza  
o 112.515,04 zł. 
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1.2.  Struktura kosztów w układzie kalkulacyjnym 
 
Kształtowanie si2 kosztów w układzie kalkulacyjnym za 2004 rok według 
poszczególnych rodzajów działalno3ci w porównaniu do 2003 roku przedstawia poni4sza 
tabela: 
 

Rok bie56cy Rok poprzedni Zmiana stanu 
Rodzaj działalno7ci 

Kwota zł 
Struktura 

% Kwota zł 
Struktura 

% Kwota zł 

- operacyjna 18.506.421,09 6,5 157.746.881,49 30,6 -139.240.460,40 
- pozostała     
  operacyjna 

249.661.535,51 87,4 333.969.670,47 64,9 -84.308.134,96 

- finansowa 17.614.571,85 6,1 23.089.640,70 4,5 -  5.475.068,85 

Ogółem 285.782.528,45 100,0 514.806.192,66 100,0 -229.023.664,21 
 
Na podstawie powy4szych danych stwierdzi8 mo4na, i4: 

- na działalno3ci operacyjnej nast9pił spadek kosztów o 139.240.460,40 zł, na 
skutek obni4enia kosztów amortyzacji w zwi9zku z zako:czeniem umorzenia 
dodatniej warto3ci firmy, 

- spadek kosztów pozostałej działalno3ci operacyjnej o 84.308.134,96 zł wynika 
głównie z ni4szej ni4 w roku ubiegłym straty ze zbycia niefinansowych aktywów 
trwałych oraz wielko3ci odpisów aktualizuj9cych warto38 nale4no3ci, 

- spadek kosztów działalno3ci finansowej o 5.475.068,85 zł wynika głównie  
z ni4szej ni4 w roku poprzednim kwoty naliczenia odsetek hipotecznych od 
zobowi9za:. 

 
 

2.  Wyszczególnienie strat i zysków nadzwyczajnych 
 
W 2004 roku Spółka Restrukturyzacji Kopal: S.A. nie odnotowała zysków i strat 
nadzwyczajnych. 
 

3.  Por;czenia i gwarancje 
 
Zarz9d Spółki Restrukturyzacji Kopal: S.A. oraz pełnomocnicy Zarz9du – Dyrektorzy 
Zakładów w okresie sprawozdawczym nie udzielali gwarancji ani por2cze: oraz nie 
dokonywali darowizn. 
 

4. Nale<no=ci Spółki 
 
Nale4no3ci Spółki ogółem w warto3ci brutto według stanu na 31grudnia 2004 roku 
wynosz9 88.988.315,09 zł, 

w tym: 
- nale4no3ci długoterminowe      2.603.522,77 zł, 
- nale4no3ci krótkoterminowe                      86.384.792,32 zł. 
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W  kwocie nale@noAci długoterminowych brutto 2.603.522,77 zł wyodrBbniono: 
- nale@noAci za sprzedane budynki mieszkalne S.M. „Górnik” 
  z okresem spłaty przez 35 lat w kwocie    2.595.894,44 zł, 
- nale@noAci z tytułu sprzeda@y mieszkaC w kwocie         7.628,33 zł. 

Na nale@noAci za sprzedane budynki mieszkalne utworzono odpis aktualizujDcy w pełnej 
kwocie 2.595.894,44 zł. 
Nale@noAci długoterminowe, w kwocie pomniejszonej o utworzony odpis aktualizujDcy, 
wykazane w bilansie na 31 grudnia 2004 roku wynoszD 7.628,33 zł. 

 
Struktura nale@noAci krótkoterminowych w kwocie brutto 86.384.792,32 zł przedstawia 
siB nastBpujDco: 

- nale@noAci z tytułu dostaw robót i usług    23.688.232,66 zł 
- nale@noAci dochodzone na drodze sDdowej     1.390.772,08 zł 
- nale@noAci z tytułu nadwy@ki podatku VAT oraz nadpłaty  
     w podatku od nieruchomoAci                                               4.340.720,90 zł 
- pozostałe nale@noAci      56.965.066,68 zł 
     w tym głównie:  
       -         nale@noAci ze sprzeda@y Wojewódzkiego Szpitala  
                 Specjalistycznego nr 5 w Sosnowcu                             38.459.806,20 zł 
       -         nale@noAci  zgłoszone  do  masy upadłoAciowej           13.511.930,85 zł 
       -         rozrachunki z  tytułu roszczeC o nakłady  
                 w  Arodkach  trwałych                                                      2.030.993,00 zł. 

Z kwoty nale@noAci krótkoterminowych brutto :              86.384.792,32 zł 
przypada na: 

- nale@noAci nie przeterminowane                 8.095.651,68 zł 
- nale@noAci przeterminowane     78.289.140,64 zł 
 w tym: 
 - do 3 miesiBcy        2.119.542,67 zł 
 - od 3 do 6 miesiBcy        1.243.345,99 zł 
 - od 6 do 12 miesiBcy        1.073.933,11 zł 
 - powy@ej 12 miesiBcy               73.852.318,87 zł 

Zestawienie nale@noAci przeterminowanych z tytułu dostaw robót i usług stanowi 
załEcznik nr 9. 
Na nale@noAci trudno AciDgalne, których spłata jest zagro@ona, zgodnie z zasadD ostro@nej 
wyceny utworzono odpis aktualizujDcy w latach ubiegłych i bie@Dcym roku obrotowym  
w kwocie ogółem 68.630.113,65 zł, w tym na nale@noAci krótkoterminowe  
66.034.219,21 zł, z tego: 

- na nale@noAci  z tytułu dostaw robót i usług w kwocie  19.172.553,84 zł 
- na nale@noAci dochodzone na drodze sDdowej w kwocie   1.390.772,08 zł 
- na nale@noAci pozostałe w kwocie     45.470.893,29 zł. 
 

Nale@noAci krótkoterminowe wykazane w bilansie na 31 grudnia 2004 roku w kwocie 
pomniejszonej  o  utworzony  odpis  aktualizujDcy, wynoszD  20.350.573,11 zł  i dotyczD: 

- nale@noAci z tytułu dostaw robót i usług w kwocie    4.515.678,82 zł 
- nale@noAci z tytułu nadwy@ki podatku VAT w kwocie    4.340.625,70 zł 
-  nadpłata podatku od nieruchomoAci w Gminie Mieroszów     95,20 zł 
- pozostałe nale@noAci w kwocie     11.494.173,39 zł 
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W kwocie naleHnoIci krótkoterminowych ogółem  86.384.792,32 zł, naleHnoIci sporne 
wynoszJ 1.390.772,08 zł , co stanowi 1,6 %. 
Wykaz głównych naleHnoIci z tytułu dostaw robót i usług według kontrahentów 
przedstawia  załKcznik nr 10 do niniejszego Sprawozdania. 

 
5. ZobowiLzania Spółki 

 
ZobowiJzania Spółki wraz z odsetkami oraz fundusze specjalne i rozliczenia 
miMdzyokresowe na koniec 2004 roku wynosiły razem 215.622.434,34 zł, z tego : 

- zobowiJzania  długoterminowe     19.254.052,43 zł 
- zobowiJzania krótkoterminowe     93.767.781,08 zł 

 w tym: 
- z tytułu kredytów i poHyczek(poHyczka z FGNP)     3.809.422,95 zł 
- z tytułu dostaw robót i usług               22.317.836,84 zł 
- z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeO             48.789.560,85 zł 
- z tytułu wynagrodzeO         2.456.166,92 zł 
- pozostałe zobowiJzania               10.944.733,15 zł 
- fundusze specjalne        5.441.400,02 zł 
- zaliczki otrzymane na dostawy             8.520,00 zł 
- inne zobowiJzania finansowe                           140,35 zł 
- rozliczenia miMdzyokresowe             102.600.600,83 zł 

 
ZobowiLzania długoterminowe  wynoszJ ogółem    19.254.052,43 zł,  
w tym: 

- wobec Zakładu UbezpieczeO Społecznych   11.354.573,69 zł, 
- z tytułu postMpowania układowego      7.899.478,74 zł. 

 
ZobowiJzania te bMdJ przypadały do spłaty: 
 
- w latach 2006-2007       5.849.400,26 zł  
 w tym: 
 - wobec ZUS       2.523.303,14 zł 
 - z tytułu postMpowania układowego   3.326.097,12 zł
 co stanowi 30,38% zobowiJzaO długoterminowych ogółem, 
 
- w latach 2008-2009       9.213.617,98 zł
 w tym: 

- wobec ZUS       5.887.520,86 zł  
- z tytułu postMpowania układowego     3.326.097,12 zł 
co stanowi 47,85% zobowiJzaO długoterminowych ogółem, 

 
- w roku 2010        4.191.034,19 zł
 w tym: 

- wobec ZUS       2.943.749,69 zł  
- z tytułu postMpowania układowego              1.247.284,50 zł 
co stanowi 21,77% zobowiJzaO długoterminowych ogółem.  
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ZobowiRzania krótkoterminowe według stanu na 31 grudnia 2004 roku wynoszR  
w Spółce Restrukturyzacji KopalS S.A. 93.767.781,08 zł i obejmujR zobowiRzania  
z tytułu: 
1) podatków, ceł i ubezpieczeS społecznych    48.789.560,85 zł  
    w tym: 

- podatek dochodowy od osób fizycznych      2.453.602,90 zł 
- podatek od nieruchomoTci                26.626.629,29 zł  
- bieURce składki na ubezpieczenia społeczne     6.398.760,18 zł 

 - opłata za wieczyste uUytkowanie gruntów        104.749,85 zł 
- dotacje budUetowe do zwrotu               13.031.735,69 zł 

w tym: 
- dotacje bieURce         4.881.754,61 zł 
- dotacje zaległe         8.148.585,49 zł 
- odsetki naliczone od otrzymanych dotacji            1.395,59 zł 

- pozostałe                    174.082,94 zł 
2) dostaw robót i usług       22.317.836,84 zł 
 w tym: 

-  z tytułu postVpowania układowego      1.672.675,10 zł 
3) kredytów i poUyczek            3.809.422,95 zł 
4) wynagrodzeS          2.456.166,92 zł 
5) pozostałych zobowiRzaS       10.953.393,50 zł 
 w tym m. in.: 
 - opłata eksploatacyjna wobec gmin      7.007.787,14 zł 

- opłata za gospodarcze korzystanie ze Trodowiska       875.885,77 zł 
- wadia i zabezpieczenia naleUytego wykonania umów       811.506,72 zł 
- koszty egzekucyjne wobec gmin          526.053,44 zł  
- rozrachunki z tyt. rzeczowych aktywów trwałych 

 i inwestycji             977.735,92 zł 
- zobowiRzania z innych tytułów, miVdzy innymi 

 kaucje, potrRcenia            745.764,16 zł 
6) funduszy specjalnych         5.441.400,02 zł 
Zwrotu bieURcej dotacji budUetowej w kwocie 4.881.754,61 zł dokonano w terminach: 
-   do dnia 28.02.2005 r.  kwoty  4.066.769,93 zł 
-   dnia  23.03.2005 r.  z  tytułu  korekty  dotacji  na  restrukturyzacjV  zatrudnienia  
    kwoty    8.420,40 zł 
-   dnia 01.04.2005 r. z tytułu korekty dotacji na fizycznR likwidacjV kwoty 806.564,28 zł. 
W zobowiRzaniach ogółem w Spółce Restrukturyzacji KopalS S.A.  26,5 % stanowiR 
zobowiRzania przeterminowane wynoszRce 29.924.321,40 zł.  
Na kwotV zobowiRzaS przeterminowanych składajR siV: 
- zobowiRzania z tytułu podatku od nieruchomoTci w kwocie   18.801.715,83 zł 
- opłata eksploatacyjna wobec gmin w kwocie       7.007.787,14 zł 
- zobowiRzania z tytułu dostaw robót i usług w kwocie     4.010.068,58 zł 
- opłata za wieczyste uUytkowanie gruntów w kwocie                   104.749,85 zł 
 

6. Kredyty i poWyczki 
 
W 2004 roku Spółka Restrukturyzacji KopalS S.A. nie zaciRgała kredytów ani poUyczek. 
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7. Darowizny 
 
W 2004 roku Spółka Restrukturyzacji KopalZ S.A. nie udzielała darowizn. 
 

8a. Omówienie instrumentów finansowych w zakresie ryzyka: zmiany cen,  
kredytowego, istotnych zakłóce[ przepływów \rodków pieni]^nych 
oraz utraty płynno\ci finansowej, na jakie narâ ona jest Spółka 
 

Nie dotyczy Spółki. 
 

8b. Omówienie instrumentów finansowych w zakresie przyj]tych przez 
Spółk] celów i metod zarz_dzania ryzykiem finansowym, ł_cznie  
z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych 
transakcji, dla których stosowana jest rachunkowo\` zabezpiecze[ 

 
Nie dotyczy Spółki. 
 

 
9.  Wynik finansowy 

 
Spółka Restrukturyzacji KopalZ S.A. osiagnbła w 2004 roku dodatni wynik finansowy 
brutto w wysokocci 11.086.890,77 zł jako rezultat wystapienia przychodów ogółem  
w wysokocci 296.869.419,22 zł i kosztów ogółem w kwocie 285.782.528,45 zł.  
Na powydszy zysk składaja sib nastbpujace wyniki na poszczególnych obszarach 
działalnocci: 
 - wynik na działalnocci operacyjnej         -8.790.941,07 zł 
 - wynik na działalnocci pozaoperacyjnej 23.744.301,42 zł 
 - wynik na działalnocci finansowej           -3.866.469,58 zł. 
Obowiazkowe obciadenie wyniku finansowego brutto wyniosło 140.178,50 zł i dotyczyło 
podatku dochodowego oraz wpłaty z zysku. Wynik finansowy netto Spółki za 2004 rok 
wyniósł 10.946.712,27 zł. 
 

Wynik na działalnoeci operacyjnej 
 

w kwocie  -8.790.941,07 zł stanowi ródnicb mibdzy przychodami 9.715.480,02 zł  
i kosztami 18.506.421,09 zł. 
Podstawowymi przyczynami wystapienia straty na tej działalnocci sa koszty ogólnego 
zarzadu w kwocie 3.690.879,50 zł, strata na działalnocci bytowej w wysokocci 
2.569.737,02 zł oraz strata ze sprzedady towarów w wysokocci 3.352.269,12 zł. 
Koszty ogólnego zarzadu w łacznej kwocie 3.690.879,50 zł w podziale na poszczególne 
Zakłady Spółki przedstawia załfcznik nr 11. 
 

Wynik na pozostałej działalnoeci operacyjnej 
 
w kwocie 23.744.301,42 zł wystapił dzibki uzyskaniu przez Spółkb 273.405.836,93 zł 
przychodów i 249.661.535,51 zł kosztów. 
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Na pozostałe przychody operacyjne w kwocie 273.405.836,93 zł składaji sij: 
- dotacje                       218.653.032,52 zł, 
- inne przychody operacyjne                      54.752.804,41 zł. 

Dotacje w rachunku wyników Spółki za 2004 rok wyniosły ogółem 218.653.032,52 zł,  
z tego na pokrycie kosztów: 
- fizycznej likwidacji kopalk            159.445.109,57 zł, 
- usuwania szkód górniczych wywołanych reaktywacja starych zrobów    4.352.016,38 zł, 
- restrukturyzacji zatrudnienia             39.464.657,83 zł, 
- deputatów wjglowych dla emerytów i rencistów            3.037.677,73 zł, 
- rent wyrównawczych              12.158.571,01 zł, 
- rekultywacji z NFOliGW        195.000,00 zł. 
Inne przychody operacyjne w ramach pozostałych przychodów operacyjnych w kwocie 
54.752.804,41 zł obejmuji m.in.: 
- umorzenia zobowiizak, z tego:                7.975.251,89 zł 

a. umorzenia na mocy ustawy z dnia 30.08.2002 r.     125.366,17 zł 
b. umorzenia na mocy ustawy z dnia 28.11.2003 r.            7.849.885,72 zł 

- dziermawy                   3.706.642,95 zł 
- rozwiizanie odpisu z tytułu aktualizacji wyceny nalemnonci         35.494.379,72 zł 
- rozwiizanie odpisu z tytułu aktualizacji wyceny materiałów           3.386.987,42 zł 
- przychody równowamice amortyzacjj nrodków trwałych finansowanych  

dotacji                    1.762.056,07 zł 
- ograniczenie wierzycieli po zatwierdzeniu postjpowania układowego  941.215,20 zł 
- przychody z likwidacji kopalk                   502.898,98 zł 
- zwrot kosztów egzekucyjnych i sidowych       101.279,40 zł 
- przedawnione zobowiizania           29.162,35 zł 
- przychody z działalnonci socjalnej          16.597,66 zł 
- pozostałe                      836.332,77 zł. 
 
Na pozostałe koszty operacyjne w kwocie 249.661.535,51 zł złomyły sij: 

- strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych jako  
rómnica mijdzy przychodami w kwocie 27.487.051,99 zł  
(w tym przychody w kwocie 722.177,68 zł wykazane jako  
przychody pomniejszajice dotacjj na fizyczni likwidacjj)  
i kosztami w kwocie 34.995.424,80 zł (w tym koszty likwidacji  
finansowane dotacji budmetowi w kwocie 4.977.701,06 zł)          7.508.372,81 zł 

- aktualizacja wartonci aktywów niefinansowych            7.211.390,46 zł 
w tym: 

- odpis z tytułu aktualizacji wyceny nalemnonci            6.151.202,99 zł 
- odpis z tytułu aktualizacji nrodków trwałych            1.060.187,47 zł 

- inne koszty operacyjne           234.941.772,24 zł 
w tym: 

- koszty fizycznej likwidacji kopalk         157.486.805,08 zł 
   w tym: 
 a. dotowane            155.692.485,17 zł 
 b. niedotowane               1.794.319,91 zł 
- koszty usuwania szkód górniczych 

wywołanych reaktywacja starych zrobów            4.352.016,38 zł 
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- koszty restrukturyzacji zatrudnienia            39.464.657,83 zł 
- koszty deputatów wqglowych dla emerytów i rencistów          3.037.677,73 zł 
- koszty rent wyrównawczych            12.158.571,01 zł 
- koszty rekultywacji z NFOriGW                195.000,00 zł 

 - koszty amortyzacji srodków trwałych zwitzanych  
z procesem likwidacji             12.971.547,32 zł 

 - koszty działalnosci socjalnej                 251.363,86 zł 
 - koszty stdowe i egzekucyjne              1.475.657,69 zł 
 - koszty dzieruawy                1.664.553,43 zł 
 - szkody górnicze finansowane ze srodków własnych      40.173,14 zł 
 - restrukturyzacja zatrudnienia finansowana ze srodków własnych    176.396,05 zł 
 - pozostałe                 1.667.352,72 zł. 

 
Wynik na działalnovci finansowej 

 
Działalnosw finansowa Spółki w rachunku zysków i strat w 2004 roku zwitzana jest  
z ositgniqciem przychodów w kwocie 13.748.102,27 zł i kosztów w kwocie 
17.614.571,85 zł, sttd strata na tej działalnosci wynosi 3.866.469,58 zł. 
 
Przychody finansowe w wysokosci 13.748.102,27 zł obejmujt: 

a) odsetki uzyskane zapłacone                  71.953,80 zł 
b) umorzenie odsetek od zobowitzax            2.895.691,14 zł 
c) naleune odsetki od naleunosci             8.126.859,07 zł 
d) rozwitzanie odpisu aktualizujtcego na odsetki od naleunosci            526.221,13 zł 
e) dywidendy otrzymane                 415.066,15 zł 
f) korekta naliczonych odsetek od pod. od nieruch. i opłaty ekspl.     1.121.929,56 zł 
g) pozostałe                   590.381,42 zł. 

 
Koszty finansowe wynosztce 17.614.571,85 zł obejmujt: 

a) odpisy aktualizujtce wartosw naleunosci z tytułu  
 naliczonych odsetek hipotetycznych            7.828.005,60 zł 
b) odpis aktualizujtcy wartosw inwestycji długoterminowych         5.070.935,66 zł 
c) odsetki zarachowane, w tym:      

- od zobowitzax z tytułu dostaw, robót i usług           1.929.750,50 zł 
- od podatku od nieruchomosci             1.880.980,51 zł 

d) zapłacone odsetki od zobowitzax                870.071,75 zł 
e) odsetki od zobowitzax z tytułu opłat za wieczyste uuytkowanie          34.827,83 zł. 

 
Rachunek zysków i strat za 2004 rok stanowi załycznik nr 12. 
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III. PRZEWIDYWANE KIERUNKI ROZWOJU SPÓŁKI 
 

1. Kierunki rozwoju Spółki ze wskazaniem zagro|e} i ryzyka, jakie mog~ 
wyst~pi� – analiza SWOT 

 
Dla oceny siły oddziaływania ka�dego elementu przyj�to nast�puj�c� punktacj�: 
5 – bardzo mocny 
4 – mocny 
3 – �redni 
2 – słaby 
1 – bardzo słaby 
 
Mocne strony Spółki – „Strength sides” S (+) 
 
L.p. Opis Punktacja 
 Organizacja   

1 
Prawno-organizacyjne podstawy umo�liwiaj�ce wł�czanie w struktur� 
Spółki kolejnych kopal�, w których zako�czono wydobycie 

5 

2 
Sprawny system zarz�dzania z jasno okre�lonymi kompetencjami 
poszczególnych komórek organizacyjnych 

5 

3 
Wyposa�enie Spółki w komputery wraz z oprogramowaniem i dost�pem 
do Internetu 

5 

4 Systematyczne upraszczanie struktur organizacyjnych Spółki 4 
 Zatrudnienie  

5 
Do�wiadczenie kadry kierowniczej i pracowników w realizacji 
procesów restrukturyzacyjnych w górnictwie 

5 

6 
Stan zatrudnienia w Spółce dostosowany do potrzeb w zakresie 
realizacji statutowych zada� 

4 

 Maj ~tek   

7 
Mo�liwo�� zagospodarowania maj�tku do tworzenia nowych miejsc 
pracy przy współudziale organów samorz�dowych 

4 

8 
Konsolidacja składników maj�tkowych gwarantuj�ca regulowanie 
zobowi�za� w trybie art. 66 ordynacji podatkowej 

4 

 Finanse  

9 
Dotacje bud�etowe na pokrycie kosztów fizycznej likwidacji i 
restrukturyzacji zatrudnienia gwarantowane ustawowo 

5 

10 
Relatywnie niskie koszty ogólnego zarz�du dzi�ki centralizacji decyzji 
na szczeblu Biura Zarz�du Spółki 

5 

11 
Restrukturyzacja zobowi�za� w ramach prawomocnego s�dowego 
post�powania układowego oraz innych ustaw 

5 

RAZEM PUNKTACJA MOCNYCH STRON SPÓŁKI 51 
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Słabe strony Spółki – „Weakness sides” – W (-) 
 
L.p. Opis Punktacja 

 Organizacja   
1 Utrudnienia wynikaj�ce z rozproszenia terytorialnego Rejonów Spółki  3 

 Maj �tek   
2 Wysoki stopie� dekapitalizacji maj�tku 4 
3 Znacz�cy udział trudno zbywalnych składników maj�tku 4 
4 Obci��enia hipoteczne na składnikach maj�tkowych Spółki 4 

5 
Zbywanie mieszka� w trybie ustawy z 15.12.2000 roku powoduj�ce 
strat� z tytułu sprzeda

�
y poni

�
ej warto�ci ksi�gowej 

3 

 Finanse  

6 
Konieczno�� ponoszenia wydatków, które nie mog� by

�
 sfinansowane 

ze �rodków bud
�
etowych 

1 

7 
Ograniczone mo

�
liwo�ci prowadzenia działalno�ci gospodarczej  

w Oddziałach i pozyskiwania t� drog� �rodków na bie
��ce potrzeby 

4 

8 
Wysoki stan i niekorzystna struktura zobowi�za� mimo dokonanej 
restrukturyzacji 

3 

RAZEM PUNKTACJA SŁABYCH STRON SPÓŁKI 26 
 
 
Szanse rozwoju – „Opportunities” – O (+) 
 
L.p. Opis Punktacja 

 Maj �tek  

1 
Tworzenie Regionalnych Parków Przemysłowych i tym samym nowych 
miejsc pracy na bazie maj�tku likwidowanych kopal� 

4 

2 
Intensyfikacja zbywania maj�tku w miar� uzyskiwania od głównego 
wierzyciela (ZUS) promes zniesienia hipotek nało

�
onych na składniki 

maj�tku Spółki 
4 

3 
Zaanga

�
owanie samorz�dów terytorialnych w proces 

zagospodarowywania maj�tku Spółki 
4 

4 Zrzeczenie si� substancji mieszkaniowej na rzecz gmin 3 
 Finanse  

5 
Mo

�
liwo�� uzyskania po

�
yczki z Banku �wiatowego w celu 

uzupełnienia �rodków finansowych na realizacj� statutowej działalno�ci 
Spółki 

4 

RAZEM PUNKTACJA SZANS ROZWOJU SPÓŁKI 19 
 



Sprawozdanie Zarz�du z działalno�ci Spółki w roku obrotowym 2004 
_____________________________________________________________________________ 

 40

Zagro�enia rozwoju – „Threats” – T (-) 
 
L.p. Opis Punktacja 

 Finanse  

1 
Trudna sytuacja rynkowa w kraju skutkuj�ca brakiem popytu na oferty 
sprzeda�y maj�tku Spółki 

4 

2 

Nie wystarczaj�ce kwoty dotacji na statutow� działalno�� Spółki i 
wydłu�enie w czasie procesu likwidacji kopal� powoduj�ce ponoszenie 
dodatkowych kosztów, a w konsekwencji pogorszenie wyniku 
finansowego i przyrost zobowi�za� 

5 

RAZEM PUNKTACJA ZAGRO �E� ROZWOJU SPÓŁKI 9 
 
Wycena wynikaj�ca z analizy SWOT dla Spółki wynosi: 
     S   = 51 
     W = 26 
     O  = 19 
     T  =   9 
S + O = 51+19 = 70 pkt, W + T = 26 + 9 = 35 pkt 
Zało�enie podstawowe w analizie SWOT, �e S + O > W + T jest dla Spółki spełnione, 
poniewa�: 70 > 35 
(S + O) : (W + T) = 70 : 35 = 2,00 
Wniosek: 
Wycena dotycz�ca parametrów analizy SWOT wypada dla Spółki pozytywnie, poniewa� 
mocne strony i szanse rozwoju na podstawie PTE Spółki na 2005 rok i Biznes Planu 
Spółki na lata 2004-2010 przewy�szaj� słabe strony i zagro�enia. 
 

2. Przewidywana sytuacja finansowa Spółki w 2005 roku 
 
Przewidywana sytuacja finansowa Spółki na 2005 rok została szczegółowo okre�lona  
w Planie Techniczno – Ekonomicznym Spółki Restrukturyzacji Kopal� S.A. na 2005 rok, 
który Zarz�d Spółki przyj�ł uchwał� nr 11/2005/Z/II z dnia 06.01.2005 r. i przedło�ył  
do zaopiniowania Radzie Nadzorczej. 
 
Rada Nadzorcza Spółki Restrukturyzacji Kopal� S.A. w dniu 15.01.2005 roku uchwał� 
nr 2/2005/RN/III pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy Plan, dopuszczaj�c 
jednocze�nie mo�liwo�� potrzeby jego skorygowania w przypadku wyst�pienia 
czynników, które mogłyby w sposób istotny wpłyn�� na przyj�t� strategi� Spółki.  
 
Zaopiniowany przez Rad� Nadzorcz� Plan został przesłany do Walnego Zgromadzenia 
celem jego zatwierdzenia.  Walne Zgromadzenie zatwierdza przyj�te przez Zarz�d roczne 
plany rzeczowo – finansowe oraz strategiczne plany wieloletnie, zgodnie  
z § 27 ust.1 pkt 16 Statutu Spółki. 
 



Sprawozdanie Zarz�du z działalno�ci Spółki w roku obrotowym 2004 
_____________________________________________________________________________ 

 41

Plan Techniczno – Ekonomiczny Spółki sporz�dzony został w oparciu o nast�puj�ce 
zało�enia:  

podstawowe 
 

1. Plan Techniczno – Ekonomiczny Spółki Restrukturyzacji Kopal¡ S.A. na 2005 rok 
(PTE) opracowano w oparciu o nast�puj�ce dokumenty : 

 
• Restrukturyzacja górnictwa w�gla kamiennego w latach 2004 – 2006 oraz 

strategia na lata 2007 – 2010 – dokument przyj�ty przez Rad� Ministrów w dniu 
27 kwietnia 2004 roku, 

• Plan dost�pu do zasobów w�gla kamiennego w latach 2004 – 2006 oraz plan 
zamkni�cia kopal¡ w latach 2004 – 2007 – dokument przyj�ty przez Rad� 
Ministrów w dniu 7 wrze¢nia 2004 roku, 

• Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o restrukturyzacji górnictwa w�gla 
kamiennego w latach 2003 – 2006, 

• Biznesplan Spółki na lata 2004 – 2010, 
• Obowi�zuj�ce uchwały Walnego Zgromadzenia. 

 
2. Wielko¢ci ekonomiczno – finansowe Planu Techniczno – Ekonomicznego na 2005 

rok przedstawiono w warunkach cen, taryf i opłat 2005 roku, z uwzgl�dnieniem 
wska£ników uj�tych w zało�eniach do bud�etu pa¡stwa na 2005 rok, a mianowicie: 

 
• ¢rednioroczny ( 2005/2004) wska£nik wzrostu 

cen towarów usług konsumpcyjnych     3,0 % 
• wska£nik wzrostu cen towarów usług  

konsumpcyjnych w relacji XII/2005      2,8 % 
    XII/2004 

• ¢redni wzrost cen nakładów inwestycyjnych    2,8 % 
  

szczegółowe 
 

Plan Techniczno – Ekonomiczny Spółki Restrukturyzacji Kopal¡ S.A. na 2005 rok 
uwzgl�dnia: 
 
1. zmiany w strukturze organizacyjnej Spółki wynikaj�ce z Uchwał Zarz�du Spółki: 

• uchwały nr 944/2004/Z/II z dnia 30.11.2004 roku, w której Zarz�d Spółki 
postanawia utworzy¤ Oddział w Katowicach pod firma Zakład „Kopalnie W�gla 
Kamiennego w całkowitej likwidacji” w drodze poł�czenia dotychczasowych 
Oddziałów Spółki:  

-   Oddziału w Jaworznie Zakład KWK „Jan Kanty – Siersza”  
-   Oddziału w  Wałbrzychu Zakład KWK „Wałbrzych – Nowa Ruda” 
- Oddziału w Wodzisławiu ¥l. Zakład KWK „1 Maja – Morcinek -     
     Moszczenica” 
-   Oddziału w Sosnowcu Zakład KWK „Czelad£ – Sosnowiec” 

• uchwały nr 957/2004/Z/II z dnia 7.12.2004 roku, w której Zarz�d Spółki 
postanawia utworzy¤ Oddział w Katowicach Zakład KWK „Katowice – 
Kleofas”, 
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• uchwały nr 958/2004/Z/II z dnia 7.12.2004 roku, w której Zarz¨d Spółki 
postanawia utworzy© Oddział w Bytomiu Zakład ZG „Bytom II”. 

2. dalsze funkcjonowanie w strukturze Spółki: 
- Oddziału w Czeladzi Zakład „Centralny Zakład Odwadniania Kopalª” 
- Oddziału w Katowicach Zakład Biuro Zarz¨du Spółki. 

 
3. w ramach działalno«ci likwidacyjnej:    
 

• likwidacja zakładów górniczych nabytych kopalª prowadzona b¬dzie przez okres 
1 roku od momentu jej rozpocz¬cia.  Po tym okresie prowadzone b¬d¨ prace 
polikwidacyjne, polegaj̈ce na rekultywacji terenów pogórniczych oraz 
odwadnianie w kopalniach przewidzianych jako rejony pompowania  
w strukturach Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalª, 

• nabycie likwidowanych przez Spółk¬ Restrukturyzacji Kopalª S.A. kopalª bez 
zobowï zaª, 

• nabycie przez Spółk¬ Restrukturyzacji Kopalª S.A. maj̈ tku likwidowanych 
kopaª za „symboliczn̈ złotówk¬”,  

• realizacj¬ w ramach zadaª polikwidacyjnych rekultywacji terenów pogórniczych. 
 
4. w ramach restrukturyzacji zatrudnienia: 
 

• poziom zatrudnienia dostosowano do stanu wynikaj¨cego z niezb¬dnych potrzeb 
w zakresie realizacji zadaª statutowych Spółki, 

• korzystanie w 2005 roku z instrumentów osłonowych i adaptacyjno – 
aktywizuj̈ cych okre«lonych w ustawie o restrukturyzacji górnictwa w¬gla 
kamiennego w latach 2003 –2006, 

• konieczno«© przyj¬cia pracowników do nowo powstałych oddziałów 
prowadz̈cych likwidacj¬ kopalª, w liczbie niezb¬dnej do prawidłowego 
funkcjonowania oddziału. 

 
5. w ramach restrukturyzacji finansowej: 
 

• spłat¬ odroczonych na mocy ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku zobowi¨zaª 
wobec ZUS, przypadaj¨cych na 2005 rok, 

• wygaszanie zaległych zobowi¨zaª z tytułu podatku od nieruchomo«ci,  
w trybie art. 66 Ordynacji Podatkowej, w zamian za przekazany maj¨tek, 

• spłat¬ 4 kwartalnych rat post¬powania układowego oraz umorzenie zobowi¨zaª 
układowych w cz¬«ci przypadaj̈cej na 2005 rok, 

• regulowanie zobowi¨zaª powstałych po dacie otwarcia post¬powania 
układowego, w tym mi¬dzy innymi zgodnie z zawartymi indywidualnymi 
porozumieniami z wierzycielami, ze «rodków własnych. 
 

6. finansowanie  kosztów działalno«ci Spółki ze «rodków dotacyjnych  przeznaczonych 
na: 
• fizyczn̈  likwidacj¬ kopalª,  
• działania wykonywane po zakoªczeniu likwidacji, 
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• usuwanie szkód górniczych zwi¯zanych z ruchem zakładu górniczego,  
w tym równie° zwi¯zanych z reaktywacj¯ starych zrobów, 

• restrukturyzacj± zatrudnienia,  
• deputaty w±glowe przysługuj̄ce  emerytom  i rencistom od kopal² całkowicie 

likwidowanych, 
• renty wyrównawcze przysługuj¯ce  od kopal² całkowicie likwidowanych,  
• rekultywacj± terenów zdegradowanych.  

 
Wielko³´ ³rodków bud°etowych na realizacj± zawartego w PTE programu 
restrukturyzacji została okre³lona w dokumencie „Plan dost±pu do zasobów w±gla 
kamiennego  latach 2004 – 2006 oraz plan zamkni±cia kopal² w latach 2004 – 2007”. 
PTE na 2005 rok zakłada osi¯gniecie przez Spółk± dodatniego wyniku finansowego netto 
w wysoko³ci 1.532,4 tys. zł. 
Na koniec 2005 roku planuje si± zatrudnienie ogółem na poziomie 828 osób, przy ³rednim zatrudnieniu rocznym 828 osób. 
 
Według zało°e² PTE, wyniki na poszczególnych rodzajach działalno³ci b±d¯ kształtowá 
si± nast±puj̄ co: 

• wynik na działalno³ci gospodarczej                           1.802,8 tys. zł, 
  z tego: 
 - wynik na działalno³ci operacyjnej                            1.249,9 tys. zł, 
    w tym: 
  - wynik na sprzeda°y                                                      -5.262,9 tys. zł 
  - wynik na pozostałej działalno³ci operacyjnej               6.512,8 tys. zł 
 - wynik na operacjach finansowych                               552,9 tys. zł 
• wynik finansowy netto                                               1.532,4 tys. zł. 

 
Planuje si± uzyskanie przychodów ze sprzeda°y w kwocie 8.300,8 tys. zł. 
 
W pozostałych przychodach operacyjnych wynosz¯cych 359.056,3 tys. zł zakłada si±: 
1. dotacje w ł̄cznej wysoko³ci                                                                  311.113,4 tys. zł, 
    w tym dotacje na: 
 a) likwidacj± kopal²                                                                        252.277,6 tys. zł, 
 b) usuwanie szkód górniczych wywołanych  
               reaktywacj¯ starych zrobów                                                            8.941,7 tys. zł, 
 c) restrukturyzacj± zatrudnienia                                                        20.313,6 tys. zł, 
 d) roszczenia byłych pracowników                                                   19.884,5 tys. zł, 
 e) inne cele (NFOµ)                                                                             9.696,0 tys. zł, 
2. inne przychody operacyjne                                                                       47.942,9 tys. zł. 
 
Przychody finansowe w 2005 roku szacuje si± na kwot± 3.650,2 tys. zł. 
 
Przewiduje si±, °e w 2005 roku koszty zwi¯zane ze sprzeda°¯ wynios̄  13.563,7 tys. zł. 
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Pozostałe koszty operacyjne wynios¸ 352.543,5 tys. zł obejmuj¸c m.in.: 
1. koszty finansowane dotacj¸  311.113,4 tys. zł,     
z tego: 
 a) koszty likwidacji kopal¹                                                              252.277,6 tys. zł, 
 b) koszty usuwania szkód górniczych  
               wywołanych reaktywacj¸ starych zrobów                                       8.941,7 tys. zł, 
 c) koszty restrukturyzacji zatrudnienia                                              20.313,6 tys. zł, 
 d) koszty roszcze¹ pracowniczych                                                    19.884,5 tys. zł, 
 e) pozostałe (NFOº)                                                                            9.696,0 tys. zł. 
2. pozostałe koszty                                                                                       41.430,1 tys. zł, 
    z tego m.in.: 
 a) strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                     19.439,0 tys. zł, 
 b) amortyzacja dot. fizycznej likwidacji                                           14.795,6 tys. zł, 
 c) aktualizacja warto»ci aktywów niefinansowych                                680,0 tys. zł. 
 
Koszty finansowe w 2005 roku zakłada si¼ w kwocie 3.097,3 tys. zł, w tym z tytułu 
odsetek 2.676,5 tys. zł. 
Planowany na 31 grudnia 2005 roku bilans Spółki zamyka si¼ po stronie aktywów  
i pasywów sum̧ bilansow̧  wynosz̧ c¸ 202.213,5 tys. zł. 
  
Planowany na 2005 rok bilans Spółki wykazuje dodatni¸ warto»½ kapitału własnego 
Spółki. W zało¾eniach PTE przewiduje si¼, ¾e działalno»½ Spółki w 2004 roku b¼dzie 
prowadzona w bardzo trudnych warunkach, podyktowana ograniczon¸ wysoko»ci¸ »rodków finansowych na pokrycie kosztów statutowej działalno»ci.  
 
Prognozowany w PTE rachunek zysków i strat oraz bilans na 2005 rok przedstawiono  
w zał¿cznikach nr 13 i 14. 

 
3. Strategia Spółki na najbliÀsze lata 

 
Strategia Spółki na najbli¾sze lata została okre»lona w dokumencie „Biznes Plan Spółki 
Restrukturyzacji Kopal¹ S.A. na lata 2004-2010”, który Zarz¸d Spółki przedło¾ył 
uchwał̧  nr 353/2004/Z/II z dnia 03.07.2004 r. do zaopiniowania Radzie Nadzorczej. 
Rada Nadzorcza Spółki Restrukturyzacji Kopal¹ S.A. uchwał̧ nr 6/2004/RN/III z dnia 
03.07.2004 roku pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy plan. 
Konieczno»½ opracowania przez Spółk¼ Biznes Planu wynikała z programu przyj¼tego 
przez Rad¼ Ministrów w dniu 27.04.2004 roku pt. „Restrukturyzacja górnictwa w¼gla 
kamiennego w latach 2004 – 2006 oraz strategia  na lata 2007 – 2010”. 
„Biznes Plan  Spółki Restrukturyzacji Kopal¹ S.A. na lata 2004-2010” zakładał   
w  ramach realizacji w/w programu nast¼puj̧ ce przedsi¼wzi¼cia: 

1. Nabycie celem przeprowadzenia procesu likwidacji: 
- od Katowickiego Holdingu W¼glowego S.A. z dniem 1.10.2004 roku  

KWK „Katowice – Kleofas” (transakcja zrealizowana 31.12.2004 r. akt notarialny 
Rep. „A” Nr 10989/2004),   
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- od Kompanii WÃglowej S.A. z dniem 1.11.2004 roku Zakładu Górniczego 
„Bytom II” (transakcja zrealizowana 30.12.2004 r., akt notarialny Rep. „A”  
Nr 5389/2004, 

- od Kompanii WÃglowej S.A.  z dniem  1.11.2005 roku KWK „Polska – Wirek” 
(zgodnie z wytycznymi do PTE na 2005 rok przejÃcia KWK „Polska – Wirek” nie 
ujÃto w przedmiotowym planie). 

2. RestrukturyzacjÃ zatrudnienia z wykorzystaniem instrumentów osłonowych  
i aktywizujÄco – adaptacyjnych wynikajÄcych z ustawy z dnia 28 listopada 2003 
roku o restrukturyzacji górnictwa wÃgla kamiennego w latach 2003–2006. 

3. RestrukturyzacjÃ organizacyjnÄ majÄcÄ na celu upraszczanie struktur zarzÄdzania. 
4. Zagospodarowanie majÄtku likwidowanych kopalÅ.  
5. RestrukturyzacjÃ zobowiÄzaÅ, a w szczególnoÆci: 

- odroczenie spłat zobowiÄzaÅ wobec ZUS zgodnie z ustawÄ z dnia 28 listopada  
2003 roku o restrukturyzacji górnictwa wÃgla kamiennego w latach 2003 – 
2006, 

- umorzenie zobowiÄzaÅ wobec gmin z tytułu podatku od nieruchomoÆci  
w trybie ustalonym przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku  
o restrukturyzacji niektórych naleÇnoÆci publiczno – prawnych, 

- realizacjÃ postanowieÅ sÄdowego układu z wierzycielami. 
 
W  „Biznes Planie...” przedstawiono: 

- minimalizacjÃ kosztów statutowej działalnoÆci Spółki zrównowaÇonych 
planowanymi przychodami, z uwzglÃdnieniem dotacji budÇetowych na 
sfinansowanie zadaÅ okreÆlonych w ustawie z dnia 28.11.2003 roku ..... 

- regulowanie zobowiÄzaÅ objÃtych restrukturyzacjÄ finansowÄ oraz pozostałych 
ze Ærodków własnych Spółki pochodzÄcych ze zbycia składników 
majÄtkowych, sprzedaÇy usług i materiałów oraz przychodów z likwidacji.  

            
Dane  przedstawione w „Biznes Planie...”  wskazywały na:  
• Efekty przeprowadzonych przedsiÃwziÃÈ korzystnie wpływajÄcych na kształtowanie 

siÃ podstawowych wielkoÆci ekonomicznych:  
1. Wynik finansowy w poszczególnych latach: 

2005 rok        1.284,1 tys. zł (zaktualizowany w PTE na 2005 rok do 
wysokoÆci 1.532,4 tys. zł) 

2006 rok                 1.957,5 tys. zł 
2007 rok                 1.228,5 tys. zł 
2008 rok                 1.247,2 tys. zł 
2009 rok                    732,8 tys. zł 
2010 rok                    957,2 tys. zł 
 

2. Systematyczne zmniejszanie siÃ stanu zobowiÄzaÅ krótkoterminowych  
w poszczególnych latach do kwoty 9.660,0 tys. zł  według stanu na dzieÅ 
31.12.2010 roku. 
 

3. Systematyczny przyrost sumy kapitałów własnych do planowanej kwoty 
+97.584,7 tys. zł według stanu na dzieÅ 31.12.2010 roku. 
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4. Zmniejszanie siË stanu zatrudnienia do 460 osób na koniec 2010 roku. 
       

• Spółka Restrukturyzacji KopalÌ S.A. w latach projekcji Biznes Planu zbilansowała 
planowane Írodki pieniËÎne z planowanymi potrzebami gwarantujÏcymi regulowanie 
zobowiÏzaÌ, zarówno bie

ÎÏcych, jak te
Î
 objËtych restrukturyzacjÏ  finansowÏ i 

innych.  
W Biznes Planie Spółki na lata 2004-2010 w odniesieniu do 2004 roku zało

Î
ono m.in.: 

- przeciËtne zatrudnienie 716 osób, 
- dodatni wynik finansowy netto w kwocie 2.449,0 tys. zł, 
- stan zobowiÏzaÌ ogółem na dzieÌ 31.12.2004 r. w kwocie 231.327,9 tys. zł, 
- sumË kapitałów własnych na dzieÌ 31.12.2004 r. w kwocie 6.497,6 tys. zł. 

 
Realizacja powy

Î
szych zało

Î
eÌ przedstawia siË nastËpujÏco: 

- przeciËtne zatrudnienie wyniosło 708 osób, tj. o 8 osób mniej od planowanego, 
- wynik finansowy netto wyniósł +10.946,7 tys. zł i był o 8.497,7 tys. zł wy

Î
szy od 

zało
Î
onego, 

- stan zobowiÏzaÌ ogółem (łÏcznie z rozliczeniami miËdzyokresowymi) na 
31.12.2004 r. wyniósł 215.622,4 tys. zł i był o 15.705,5 tys. zł ni

Î
szy od 

planowanego, 
- suma kapitałów własnych na 31.12.2004 r. wyniosła 7.599,7 tys. zł i była  

o 1.102,1 tys. zł wy
Î
sza od planowanej. 
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IV.  DZIAŁANIA RESTRUKTURYZACYJNE I KOSZTY ICH 

WDROÒENIA 
 

1. Restrukturyzacja organizacyjna 
 

W 2004 rok w ramach restrukturyzacji organizacyjnej Spółki  podjÓto nastÓpujÔce 
działania: 

− z dniem 1 lipca 2004 roku UchwałÔ nr 317/2004/Z II z dnia 24.06.2004r. ZarzÔd 
Spółki wprowadził zmianÓ w strukturze organizacyjnej Centralnego Zakładu 
Odwadniania KopalÕ polegajÔcÔ na włÔczeniu do Ruchu I rejonu pompowania 
„Siemianowice”. Zmiana ta wpłynÓła na zmniejszenie zapotrzebowania na  
4 etaty w strukturze organizacyjnej CZOK, w zwiÔzku z uproszczeniem 
 i przejÓciem obowiÔzków kierownictwa i dozoru ruchu dotychczasowego Ruchu IV 
rejon „Siemianowice”, przez kierownictwo Ruchu I. W dalszej kolejnoÖci,  
po włÔczeniu systemu łÔcznoÖci dyspozytorskiej i alarmowej rejonu 
„Siemianowice” do centralnego systemu łÔcznoÖci dyspozytorskiej i alarmowej 
CZOK (planowane na kwiecieÕ 2005 roku),  zmniejszeniu ulegnie zapotrzebowanie 
na 4 etaty dyspozytorów w rejonie „Siemianowice”. Powy×sze działania nie 
spowodowało dodatkowych kosztów dro×enia tych działaÕ. 

−   z dniem 31 grudnia 2004 roku UchwałÔ nr 944/2004/Z II z dnia 30.11.2004r. ZarzÔd 
Spółki utworzył Oddział Spółki w Katowicach Zakład „Kopalnie WÓgla 
Kamiennego w całkowitej likwidacji” w drodze połÔczenia dotychczasowych 
Oddziałów Spółki: 
• Oddział w Sosnowcu Zakład Kopalnia WÓgla Kamiennego „CzeladØ-

Sosnowiec” z siedzibÔ w Sosnowcu, ul. Szkolna 4a, 
• Oddział w Jaworznie Zakład Kopalnia WÓgla Kamiennego „Jan Kanty - Siersza” 

z siedzibÔ w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 275, 
• Oddział w Wodzisławiu ÙlÔskim Zakład Kopalnia WÓgla Kamiennego 

 „1 Maja – Morcinek - Moszczenica” z siedzibÔ w Wodzisławiu Ùl., Osiedle  
1 Maja nr 16a, 

• Oddział w Wałbrzychu Zakład Kopalnia WÓgla Kamiennego „Wałbrzych – 
Nowa Ruda” z siedzibÔ w Wałbrzych, ul. Wysockiego nr 28. 

Zasadniczym celem utworzenia Oddziału było uproszczenie struktury 
organizacyjnej Spółki a tym samym ograniczenie kosztów jej funkcjonowania oraz 
usprawnienie zarzÔdzania w zakresie realizacji działaÕ polikwidacyjnych 
prowadzonych na obszarach zlikwidowanych kopalÕ. 
Zakład kontynuuje działania wykonywane po zakoÕczeniu likwidacji kopalÕ 
realizowane do czasu jego utworzenia w Oddziałach – Zakładach Spółki 
Restrukturyzacji KopalÕ  S.A.: Zakład KWK „CzeladØ-Sosnowiec”, Zakład  
KWK „Jan Kanty-Siersza”, Zakład KWK „Wałbrzych – Nowa Ruda”, Zakład  
KWK „1 Maja – Morcinek – Moszczenica”,  

−   UchwałÔ nr 958/2004/Z/II z dnia 7 grudnia 2004r. ZarzÔd utworzył Odział Spółki  
w Bytomiu - Zakład ZG „Bytom II”.  
Spółka w trybie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r.  
o restrukturyzacji górnictwa wÓgla kamiennego w latach 2003 – 2006 nabyła  
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od Kompani WÜglowej S.A. majÝtek likwidowanej ZG „Bytom II” zgodnie  
z umowÝ sprzedaÞy – akt notarialny Rep. A nr 5389/2004 z dnia 30.12.2004 r., 

−   UchwałÝ nr 957/2004/Z/II z dnia 7 grudnia 2004 r. ZarzÝd utworzył Odział Spółki  
w Katowicach Zakład KWK „Katowice – Kleofas”. 
Spółka w trybie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.  
o restrukturyzacji górnictwa wÜgla kamiennego w latach 2003 – 2006 nabyła  
od Katowickiego Holdingu WÜglowego S.A. majÝtek likwidowanej  
KWK „Katowice - Kleofas” zgodnie z umowÝ sprzedaÞy – akt notarialny Rep. A  
nr 10989/2004 z dnia 31.12.2004 r.   
 

2. Restrukturyzacja majßtkowa 
 

W 2004 roku w ramach restrukturyzacji majÝtkowej Spółka Restrukturyzacji  
Kopalà S.A. podejmowała działania majÝce na celu: 
 

• regulacjÜ stanu terenowo – prawnego nieruchomoáci w celu ich odpowiedniego 
zagospodarowania, 

• zbywanie niewykorzystywanych składników majÝtkowych likwidowanych 
kopalà, bÜdÝcych âródłem tworzenia dodatkowych kosztów w postaci opłat 
publicznoprawnych, 

• fizycznÝ likwidacjÜ składników majÝtkowych, których stan uniemoÞliwiał 
sprzedaÞ lub stanowił zagroÞenie dla otoczenia. 

 
W ramach regulacji stanu terenowo - prawnego nieruchomoáci, Spółka Restrukturyzacji 
Kopalà S.A. nieodpłatnie nabyła prawo uÞytkowania wieczystego gruntów oraz prawo 
własnoáci budynków i budowli posadowionych na tych gruntach, w tym: 
 

• zgodnie z art. 200 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomoáciami (Dz. U. Nr 115, poz. 741 z póân. zmianami) zostało 
uwłaszczone 55839 m2 powierzchni gruntów, obejmujÝcych 53 działki gruntu:  

a) zlokalizowane w Sosnowcu zabudowane: fragmentem budynku 
mieszkalnego (przy ul. Sieleckiej 47 – 55 w Sosnowcu) oraz obejmujÝce 
kompleks gruntu w rejonie południowej czÜáci Szpitala Wojewódzkiego  
nr 5 w Sosnowcu w rejonie placu Medyków zabudowany centralnÝ 
tlenowniÝ, 

b) oraz zlokalizowane w Wałbrzychu obejmujÝce działkÜ niezabudowanÝ oraz 
działki zabudowane budynkiem mieszkalnym, garaÞami 13 szt., obiektami 
przemysłowymi (kotłownia, komin), 

  
• w celu zbywania lokali mieszkalnych, nabyto od Gminy Sosnowiec w trybie art. 

207 ustawy o gospodarce nieruchomoáciami, 4 działki gruntu o łÝcznej 
powierzchni 13471 m2, zabudowane fragmentem budynków mieszkalnych 
zlokalizowanych w Sosnowcu przy ul. Andersa 2-2c, 2d – 2g oraz budynkami 
mieszkalnymi zlokalizowanymi w Sosnowcu przy ulicy Narutowicza 4-18 i 20-30. 
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Proces zbywania majåtku odbywał siæ w drodze : 

• sprzedaçy składników majåtku trwałego o łåcznej wartoèci ksiægowej w kwocie 
12.954.498,64 zł, 

• przeniesienia na rzecz gmin górniczych w trybie art. 66 ustawy z dnia  
29.08.1997 r. ordynacja podatkowa składników majåtku trwałego o łåcznej 
wartoèci ksiægowej  5.275.406,84 zł, 

• zrzeczenia siæ na rzecz Skarbu Paéstwa, stosownie do art. 16 ust. 1. ustawy z dnia 
21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomoèciami, składników majåtku trwałego  
o łåcznej wartoèci ksiægowej  104.260,89 zł.  ê

rodki uzyskane ze sprzedaçy majåtku trwałego przeznaczone så na zaspokojenie 
roszczeé pracowniczych oraz regulowanie zobowiåzaé Spółki. 

Ponadto zlikwidowane zostały èrodki trwałe o wartoèci ksiægowej 9.017.095,33 zł.   

 
3. Restrukturyzacja zatrudnienia  

 
W 2004 roku Spółka Restrukturyzacji Kopalé S.A. realizowała restrukturyzacjæ 
zatrudnienia na mocy ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o restrukturyzacji górnictwa 
wægla kamiennego w latach 2003 - 2006.   
Koszty restrukturyzacji zatrudnienia pokryte w 2004 r. dotacjå budçetowå wyniosły 
39.459.103,89 zł.  

 
4.  Restrukturyzacja finansowa w 2004 r. 
 

4.1. Postëpowanie oddłuìeniowe na mocy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. 
 

W 2004 roku w Spółce Restrukturyzacji Kopalé S.A., na podstawie ustawy z dnia 
30.08.2002 r. o restrukturyzacji niektórych naleçnoèci publicznoprawnych od 
przedsiæbiorców, prowadzone było postæpowanie restrukturyzacyjne w sprawie 
umorzenia podatku od nieruchomoèci w gminie Sosnowiec oraz Nowa Ruda. W  wyniku 
tych działaé umorzeniu uległ podatek od nieruchomoèci wraz z odsetkami w kwocie 
284.359,11 zł wobec gminy Nowa Ruda.  
 
Zgodnie z przepisami art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30.08.2002 r., termin zakoéczenia  
restrukturyzacji, dla której organem restrukturyzacyjnym jest Prezydent Miasta 
Sosnowca został ustalony na 23.09.2004 r. W wyçej okreèlonym terminie Spółka 
Restrukturyzacji Kopalé S.A spełniła warunki restrukturyzacji ustalone w decyzji 
o warunkach restrukturyzacji, co potwierdza opinia i projekt decyzji Prezydenta Miasta 
Sosnowca. Jednakçe z uwagi na fakt, iç od 1.05.2004 r. obowiåzujå przepisy ustawy 
z dnia 30.04.2004 r. o postæpowaniu w sprawach dotyczåcych pomocy publicznej, 
zgodnie z którymi umorzenie podatku od nieruchomoèci w Spółce jest pomocå publicznå 
udzielanå na podstawie programu pomocowego tj. „Planu dostæpu do rezerw wægla 
kamiennego w latach 2004-2006 oraz planu zamkniæcia kopalé w latach 2004-2007”, 
decyzja o umorzeniu powyçszego zobowiåzania bædzie wydana po notyfikacji tego 
programu. 
Kwota podatku od nieruchomoèci wraz z odsetkami wobec gminy Sosnowiec objæta 
wyçej wymienionå procedurå wynosi 7.824.818,26 zł. 



Sprawozdanie Zarzídu z działalnoîci Spółki w roku obrotowym 2004 
_____________________________________________________________________________ 

 50

 
4.2. Postïpowanie oddłuðeniowe na mocy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 
 

W roku 2004 na podstawie art. 5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku 
o restrukturyzacji górnictwa wñgla kamiennego w latach 2003 – 2006 zostały umorzone 
zobowiòzania pieniñóne wraz z odsetkami w kwocie 10.542.607,28 zł z tytułu: 

- opłaty za u
ó
ytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Paôstwa w kwocie łòcznej 

730.968,38 zł, 
- korekty podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2001 w kwocie łòcznej 

9.811.638,90 zł. 
 
4.3. Postïpowanie układowe 

 
Spółka Restrukturyzacji Kopalô S.A. otworzyła postñpowanie układowe  
na podstawie Postanowienia Sòdu Rejonowego w Katowicach Wydział  
X Gospodarczy z dnia 28 maja 2002r. sygn. akt: X-Ukł.111/02/3. 

W dniach od 10 do 20 wrzeõnia 2002 roku odbyło siñ sprawdzenie listy wierzytelnoõci 
zgłoszonych do postñpowania układowego. Po sprawdzeniu listy wierzytelnoõci Sñdzia 
Komisarz przyjòł do postñpowania układowego wierzytelnoõci na kwotñ  
100.657.058,81 zł dla 770 wierzycieli. 

Sòd Rejonowy w Katowicach Wydział X Gospodarczy wyznaczył na dzieô  
6 kwietnia 2004 roku zgromadzenie wierzycieli.  

Uprawnionych do udziału w zgromadzeniu wierzycieli było 770 wierzycieli, 
reprezentujòcych kapitał ogółem w kwocie 100.657.058,81 zł. 
Dnia 27 kwietnia 2004 roku Sñdzia Sòdu Rejonowego w Katowicach Wydział  
X Gospodarczy na mocy art. 63 § 2 prawa o postñpowaniu układowym wydał 
postanowienie zatwierdzajòce układ zawarty pomiñdzy Spółkò Restrukturyzacji Kopalô 
S.A. w Katowicach a wierzycielami. Zgodnie z postanowieniem dokonano podziału 
wierzycieli na dwie grupy: 
1. wierzycieli drobnych, których wierzytelnoõci objñte postñpowaniem nie przekraczajò 

kwoty 5.000,00 zł, tj. 466 wierzycieli na kwotñ 849.952,16 zł, (dokonanie spłaty 
wierzytelnoõci przysługujòcych wierzycielom drobnym jednorazowo do koôca 
kwartału roku kalendarzowego, nastñpujòcego po kwartale, w którym nastòpi 
uprawomocnienie siñ postanowienia Sòdu o zatwierdzenie układu ), 

2. wierzycieli głównych, których wierzytelnoõci objñte postñpowaniem przekraczajò 
kwotñ 5.000,00 zł, w iloõci 304  na kwotñ ogółem 99.807.106,65 zł, 
- wierzytelnoõci te podlegały bñdò zmniejszeniu o 90% tj. o kwotñ 89.826.395,90 zł. 
- pozostała czñõö wierzytelnoõci w wysokoõci 10% w kwocie 9.980.710,75 zł, 

bñdzie  podlegała spłacie w 24 ratach kwartalnych roku kalendarzowego tj. po 
około 415,9 tys. zł, płatnych w ostatnim dniu roboczym danego kwartału roku 
kalendarzowego, przy czym termin zapłaty pierwszej raty upływa z koôcem 
kwartału roku kalendarzowego nastñpujòcego po kwartale, w którym nastòpi 
uprawomocnienie siñ postanowienia Sòdu o zatwierdzeniu układu, 

Ponadto Postanowienie to zawiera zapis o zrzeczeniu siñ odsetek od wierzytelnoõci 
układowych od dnia otwarcia postñpowania układowego. 
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Postanowienie zatwierdzajùce układ, Sùd Rejonowy w Katowicach Wydział  
X Gospodarczy sygn. akt: X-Ukł.111/02/3 uprawomocnił w dniu 17 sierpnia 2004r. 
Ogólna kwota wierzytelnoúci objûta postûpowaniem układowym po uprawomocnieniu 
siû Postanowienia Sùdu wynosi 100.656.465,02 zł, z tego: 

- wierzycielom drobnym do spłaty jednorazowej przypada kwota 854.638,54 zł, 
- wierzycielom głównym przypada do spłaty 10% wierzytelnoúci tj. kwota 

9.980.182,73 zł płatna w 24 ratach kwartalnych, natomiast 90% wierzytelnoúci 
podlega umorzeniu tj. kwota 89.821.643,75 zł. 

Realizacja pierwszych spłat układowych zgodnie z prawomocnym Postanowieniem Sùdu 
nastùpiła w IV kwartale 2004r. 
Spółka spłaciła wierzycieli drobnych w kwocie 847.738,70 zł oraz zapłaciła pierwszù ratû 
układowù wierzycielom głównym w kwocie 414.928,73 zł. Róünica pomiûdzy kwotù 
jednorazowej spłaty a kwotù jakù Spółka spłaciła drobnych wierzycieli stanowi gotówka 
złoüona w depozycie  w wysokoúci 6.899,84 zł, która nie została odebrana przez siedmiu 
wierzycieli.  
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V. INNE WA ÿNE ZDARZENIA MAJ �CE ISTOTNY WPŁYW 
NA DZIAŁALNO �� SPÓŁKI WYST �PUJ�CE W ROKU 
OBROTOWYM I PRZEWIDZIANE W PRZYSZŁO �CI 

 
Do najwa�niejszych, zdaniem Zarz�du Spółki zdarze�, które z punktu widzenia 
działalno�ci Spółki wyst�piły w roku obrotowym 2004, nale�ały: 

1. uprawomocnienie si� post�powania układowego z wierzycielami, 
2. nabycie przez Spółk� kolejnych kopal� w celu przeprowadzenia ich 

likwidacji, 
3. spełnienie przez Spółk� warunków do umorzenia zobowi�za� na mocy 

ustawy z dnia 30.08.2002 roku o restrukturyzacji niektórych nale�no�ci 
publicznoprawnych od przedsi�biorców. 

Ad.1) W dniu 17.08.2004 roku na mocy Postanowienia S�du Rejonowego w Katowicach 
uprawomocniło si� post�powanie układowe Spółki z wierzycielami. Zgodnie  
z prawomocnym postanowieniem w IV kwartale 2004 roku nast�piła realizacja: 

a. pierwszych spłat układowych, tj.: 
- jednorazowa spłata wierzycieli drobnych, 
- I rata układowa spłaty wierzycieli głównych, 

b. umorzenia zobowi�za� odpowiadaj�cych pierwszej racie spłat.  
 
Spółka dokonuje rozliczenia ksi�gowego skutków prawomocnego Postanowienia S�du 
dotycz�cego post�powania układowego zgodnie z art.36 ust.2d ustawy o rachunkowo�ci 
z dnia 29.09.1994r. znowelizowanej Ustaw� z dnia 9.11.2000r. (Dz. U. Nr 121, poz.591, 
jednolity tekst Dz. U. Nr 76 poz.694 z 2002r. z pó	n. zmianami) bior�c pod uwag� 
zasad� ostro�no�ci wynikaj�c� z art. 7 ust. 1 w/w ustawy.  
Dokonywane spłaty w ci�gu roku sprawozdawczego wraz z dokonywaniem ratalnej 
spłaty wierzytelno�ci wpływaj� na zmniejszenie stanu zobowi�za� krótkoterminowych 
oraz sukcesywnie w miar� dokonywania wpłat odpowiadaj�c� im cz��
 umorzonych 
zobowi�za� przenosi si� z rozlicze� mi�dzyokresowych przychodów na zwi�kszenie 
kapitału zapasowego. 

W roku 2004 na kapitał zapasowy odniesiono kwot� 3.758.898,25 złotych, a pozostała 
cz��
 zobowi�za� podlegaj�ca umorzeniu w kwocie 86.062.745,50 złotych wpłynie na 
odbudow� kapitałów w latach nast�pnych. 

Ad.2) Spółka Restrukturyzacji Kopal� S.A. zakupiła w dniach 30 i 31 grudnia 2004 roku 
zespół składników maj�tkowych likwidowanych kopal� KWK „Katowice-Kleofas” oraz 
Zakładu Górniczego „Bytom II”. Przedmiotowy zakup zespołu składników 
poszczególnych kopal� nast�pił zgodnie z  Programem Rz�dowym „Restrukturyzacja 
górnictwa w�gla kamiennego w latach 2004-2006 oraz Strategia na lata 2007-2010 
(dokument przyj�ty przez Rad� Ministrów w dniu 27.04.2004 r.) oraz przepisami art.  26 
ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o restrukturyzacji górnictwa w�gla 
kamiennego w latach 2003- 2006 za symboliczn� złotówk�. 
Nabyte przez Spółk� Restrukturyzacji Kopal� S.A. składniki mienia s� przeznaczone do 
likwidacji poprzez sprzeda� lub fizyczn� ich likwidacj�. Czas trwania likwidacji zakładu 
w tym równie� zakupionych składników maj�tkowych okre�lony został na okres 1 roku, 
a po tym terminie b�d� wykonywane działania polikwidacyjne. 



Sprawozdanie Zarz�du z działalno�ci Spółki w roku obrotowym 2004 
_____________________________________________________________________________ 

 53

Ze wzgldu na cel, cen nabycia oraz okres u�ytkowania, zakupione składniki mienia na 
podstawie art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 29 wrze�nia 1994 roku o rachunkowo�ci, nie 
stanowi� maj�tku trwałego.  
Składniki te zostały zakwalifikowane jako rzeczowe aktywa obrotowe okre�lone w art. 3 
ust. 1 pkt 18 ustawy o rachunkowo�ci.  

Poniewa� zakupione składniki mienia słu�� działalno�ci statutowej i stanowi� własno�� 
Spółki Restrukturyzacji Kopal� S.A., w celu umo�liwienia nale�ytego sprawowania nad 
nimi kontroli powinny by� objte ewidencj� ksigow�.  
Ad.3) Spółka Restrukturyzacji Kopal� S.A. w 2004 roku spełniła warunki do 
przeprowadzenia restrukturyzacji finansowej zobowi�za� z tytułu podatku od 
nieruchomo�ci wobec Gminy Sosnowiec, według ustawy z dnia 30.08.2002 r. 
o restrukturyzacji niektórych nale�no�ci publicznoprawnych od przedsibiorców. Skutki 
prowadzonej restrukturyzacji w postaci umorzenia zobowi�za� bd� miały wpływ na 
wynik finansowy Spółki w 2005 roku, tj. po notyfikacji programu pomocowego, tj. 
„Planu dostpu do rezerw wgla kamiennego w latach 2004-2006 oraz plan zamknicia 
kopal� w latach 2004-2007”. 
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VI. PODSUMOWANIE 

 
1. W celu przeprowadzenia procesów likwidacji Spółka nabyła z dniem 31.12.2004 r.  

KWK „Katowice – Kleofas” oraz ZG „Bytom II” za 1 zł plus podatek od towarów  
i usług ka�da. 

 
2. W ramach statutowej działalno�ci Spółka w 2004 roku: 

- prowadziła likwidacj� kopal�, realizowała zabezpieczanie kopal� s�siednich przed 
zagro�eniem wodnym oraz działania wykonywane po zako�czeniu likwidacji  
w oparciu o programy i plany likwidacji zaakceptowane przez MGiP, 

- dokonywała zbycia zb�dnych składników maj�tku, 
- realizowała procesy restrukturyzacji finansowej w oparciu o zapisy ustaw z dnia 

30.08.2002 r. i 28.11.2003 r. oraz wynikaj�ce z zatwierdzonego przez S�d 
post�powania układowego z wierzycielami uzyskuj�c wymierne efekty w postaci 
spłaty i umorzenia zobowi�za�, 

- realizowała statutowe działania w zakresie zagospodarowania maj�tku likwidowanych 
kopal� i tworzenia nowych miejsc pracy współpracuj�c z władzami gmin górniczych  
i innymi podmiotami gospodarczymi. 

 
3. Spółka osi�gn�ła za 2004 rok zysk netto w kwocie 10.946.712,27 zł. Dodatni wynik 

finansowy wynika w głównej mierze z ustawowych umorze� zobowi�za� w trybie 
ustawy z 30.08.2002 r. o restrukturyzacji niektórych nale�no�ci publicznoprawnych 
od przedsi�biorców oraz z ustawy z 28.11.2003 r. o restrukturyzacji górnictwa w�gla 
kamiennego w latach 2003 – 2006. 

 
4. W latach nast�pnych Spółka b�dzie kontynuowała statutowe działania oraz 

podejmowała nowe zadania wynikaj�ce z Rz�dowego Programu Restrukturyzacji 
Górnictwa. 
Przewiduje si�, �e w ramach prognozy do roku 2010 Spółka b�dzie osi�gała dodatnie 
wyniki finansowe. 
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SPIS  ZAŁ�CZNIKÓW 
 

do Sprawozdania Zarz�du z działalno�ci Spółki Restrukturyzacji Kopal� S.A. 
w roku obrotowym 2004 

 
Zał cznik nr 1 - Wykaz Oddziałów Zakładów funkcjonuj cych w strukturze 

organizacyjnej Spółki Restrukturyzacji Kopal! S.A. wg stanu na 
dzie! 30.12.2004 r. 

Zał cznik nr 2 - Struktura organizacyjna Oddziału Biuro Zarz du Spółki 
Restrukturyzacji Kopal! S.A. według stanu na 30.12.2004 r. 

Zał cznik nr 3 - Wykaz Oddziałów Zakładów funkcjonuj cych w strukturze 
organizacyjnej Spółki Restrukturyzacji Kopal! S.A. wg stanu na 
dzie! 31.12.2004 r. 

Zał cznik nr 4 - Struktura organizacyjna Oddziału Biuro Zarz du Spółki 
Restrukturyzacji Kopal! S.A. według stanu na 31.12.2004 r. 

Zał cznik nr 5 - Wykaz spółek, których udziały lub akcje posiada Spółka 
Restrukturyzacji Kopal! S.A. 

Zał cznik nr 6 - Zestawienie wniosków wysłanych do Ministra Skarbu Pa!stwa o 
wyra"enie zgody na dokonanie czynno#ci prawnej w zakresie 
rozporz dzenia składnikami trwałymi w rozumieniu przepisów o 
rachunkowo#ci o warto#ci przekraczaj cej 50.000 euro 

Zał cznik nr 7 - Realizacja zakresu rzeczowego zada! likwidacyjnych w Zakładach 
Spółki Restrukturyzacji Kopal! S.A. za 2004 rok 

Zał cznik nr 8 - Koszty całkowite fizycznej likwidacji  kopal!  oraz  $ródła ich 
finansowania w 2004 roku 

Zał cznik nr 9 - Nale"no#ci  długo- i krótkoterminowe na dzie! 31.12.2004 r. 
Zał cznik nr 10 - Wykaz głównych nale"no#ci z tytułu dostaw i usług na  31 grudnia 

2004  roku 
Zał cznik nr 11 - Koszty ogólnego zarz du w 2004 roku w układzie stanowiskowym 
Zał cznik nr 12 - Rachunek zysków i strat za 2004 rok 
Zał cznik nr 13 - Prognozowany  rachunek zysków i strat na 2005 rok 
Zał cznik nr 14 - Prognozowany bilans SRK S.A. na 2005 rok 
 


