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WSTĘP

Przyczynkiem  do  sporządzenia  niniejszego  opracowania  była  piąta  rocznica  działalności 

Spółki  Restrukturyzacji Kopalń S.A. 

Celem niniejszego opracowania jest udokumentowanie historii Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., 

podmiotu który w 2000 roku powołany został przez Ministra Gospodarki,  dla realizacji założeń 

rządowego  programu  reformy  górnictwa  węgla  kamiennego  w  latach  1998-  2002  i  latach 

następnych. W opracowaniu podjęto próbę opisu reformowania kopalń z których utworzona została 

Spółka Restrukturyzacji  Kopalń  S.A.  oraz kopalń  które  zostały  nabyte  przez SRK S.A.  w celu 

dokończenia  likwidacji, rozpoczętej wcześniej przez poszczególne spółki węglowe. 

W latach 1991- 2000, to jest w okresie do momentu powołania spółek restrukturyzacji kopalń ; 

Spółki  Restrukturyzacji  Kopalń  S.A.  i  Bytomskiej  Spółki  Restrukturyzacji  Kopalń  Sp.  z  o.o., 

likwidację prowadziły poszczególne  kopalnie spółki akcyjne , przedsiębiorstwa państwowe bądź 

spółki węglowe, w strukturach których likwidowane były kopalnie. Od momentu powołania wyżej 

wymienionych  spółek  restrukturyzacji  kopalń,  likwidację  kopalń  finansowaną  ze  środków 

budżetowych prowadzą tylko te spółki.

Spółka  Restrukturyzacji  Kopalń  S.A  jest  właścicielem  100  %  udziałów  Bytomskiej  Spółki 

Restrukturyzacji Kopalń Sp. z o.o. , KWK „Siemianowice- ZG Rozalia Sp. z o.o.,  i  ZWSM „Jadwiga” 

Sp. z o.o. w likwidacji

1.Geneza utworzenia Spółki Restrukturyzacji Kopalń.

Transformacja ustrojowa po 1989 roku spowodowała istotne 

zmiany w systemie gospodarczym kraju , powodując między 

innymi znaczący spadek zapotrzebowania na węgiel kamienny. 

W 1991 roku w kraju zużywano 117,2 mln. ton węgla 

kamiennego, natomiast w 1999 już tylko 83,7 mln. ton.  W tym 

samym okresie ilość węgla kierowanego na eksport wzrosła 

z 20,3 mln. ton do 25,2 mln. ton. Fakty te wymusiły 

konieczność wdrożenia głębokiej reformy polskiego górnictwa 

węgla kamiennego. Pomysł utworzenia podmiotu którego 

zadaniem byłaby restrukturyzacja górnictwa węgla 

kamiennego, zrodził się już w 1994 roku. Próby utworzenia 

takiego podmiotu zakończyły się jednak niepowodzeniem, że 

względu na brak w tym czasie odpowiednich uregulowań 

prawnych. Program restrukturyzacji górnictwa węgla 

kamiennego p.t. „Górnictwo węgla kamiennego, polityka państwa i sektora na lata 1996-2000”, 

przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30 kwietnia 1996 roku jako program rządowy, nie przyniósł 

spodziewanych rezultatów. Nie zostały osiągnięte cele zapisane w programie ,nie osiągnięto 

poprawy sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów gospodarczych w górnictwie. Zmiany 

polityczne w kraju spowodowały podjęcie decyzji o potrzebie opracowania nowego programu dla 

dalszego reformowania górnictwa węgla kamiennego. 

4

J.Siemieniec J.Wodecki wymieniają poglądy na temat efektów likwidacji 
KWK Nowa Ruda



Ministerstwo  Gospodarki  z  końcem  1997  roku  spowodowało  rozpoczęcie  prac  nad  nowym 

programem z wykorzystaniem programu wyborczego Akcji Wyborczej „Solidarność” p.t. „Reforma 

górnictwa węgla kamiennego – problem i obowiązek państwa, szansa dla regionów węglowych”.  

W maju 1998r. powstał dokument przyjęty przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 

30 czerwca 1998 roku pod tytułem „Reforma górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 1998 

–  2002”.  Realizacja  założeń  tego  programu  już   w  1999  r.  napotkała  na  trudności  natury 

obiektywnej  ,spowodowane  znacznym  obniżeniem  przychodów  ze  sprzedaży  węgla  , 

uniemożliwiając  osiągnięcie  podstawowych  celów,  to  jest  nie  ponoszenie  strat  na  działalności 

operacyjnej począwszy od 2000 roku i uzyskanie dodatniego wyniku finansowego po roku 2000. 

Utrzymywanie  się  niekorzystnej  sytuacji  na  rynku  węgla  kamiennego  prowadziło  do  dalszego 

obniżenia  przychodów  ze  sprzedaży  ,  co  powodowało  obawy  w  odniesieniu  do  możliwości 

osiągnięcia celów założonych w programie  reformy. W związku z tym w dniu 21 grudnia 1999 roku, 

Rada  Ministrów  RP  przyjęła  korektę  programu  rządowego  p.t.  „Reforma  górnictwa  węgla 

kamiennego w Polsce w latach 1998 – 2002”. 

W  korekcie  przyjęto  nowe  mechanizmy  jej  realizacji,  odnoszące  się  miedzy  innymi  do  zmian 

organizacyjnych  w  górnictwie  polegających  na  utworzeniu  Spółki  Restrukturyzacji  Kopalń  S.A. 

Celem  ogólnym  utworzenia  spółki  było  oddzielenie  procesu  likwidacji  kopalń  od  procesów 

naprawczych pozostałych kopalń, natomiast celami cząstkowymi - bardziej efektywne prowadzenie 

likwidacji  kopalń,  głównie  przez  obniżanie  kosztów  likwidacji  i  skracanie  okresu  likwidacji, 

racjonalne  wykorzystywanie  środków  budżetowych  przeznaczonych  na  finansowanie  kosztów 

likwidacji kopalń oraz efektywne zagospodarowywanie majątku likwidowanych kopalń.

1.1. Sporządzenie projektu Spółki Restrukturyzacji Kopalń.

W lutym 2000 roku Państwowa Agencja Restrukturyzacji Kopalń S.A. opracowała wstępny projekt 

koncepcji utworzenia spółki restrukturyzacji kopalń który przekazany został Ministrowi Gospodarki , 

odpowiedzialnemu za wdrażanie reformy górnictwa węgla kamiennego. Minister Gospodarki decyzją 

Nr.3/w  z  dnia  29  lutego  2000  roku  powołał  zespół  przygotowawczy  dla  tworzenia  spółki 

restrukturyzacji kopalń w składzie :

-Mieczysław GAŁĘZIOWSKI – Bytomska Spółka Węglowa S.A.

-Tomasz ROLLING – Kopalnia Węgla Kamiennego „Jan Kanty” S.A.

-Janusz SIEMIENIEC- Kopalnia Węgla Kamiennego „Nowa Ruda”

-Jerzy WODECKI – Państwowa Agencja Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego S.A.

Koordynację  prac  zespołu  Minister  Gospodarki  powierzył  Januszowi  Siemieńcowi-  Dyrektorowi 

przedsiębiorstwa państwowego, Kopalnia Węgla Kamiennego „Nowa Ruda” w Nowej Rudzie.

Zespół przygotowawczy dla tworzenia spółki restrukturyzacji kopalń , pierwsze posiedzenie odbył w 

dniu 6 marca 2000 roku, na którym dokonał analizy zadań określonych w decyzji Nr.3/w Ministra 

Gospodarki  oraz  wyraził  stanowisko  do  projektu  koncepcji  utworzenia  spółki  restrukturyzacji 

kopalń, sporządzonej przez Państwową Agencję Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego S.A.
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W związku z koniecznością zakończenia prac dotyczących tworzenia Spółki Restrukturyzacji Kopalń 

do 31 maja 2000 roku, zespół przygotowawczy na bazie wyżej wymienionego projektu PARG S.A. 

opracował  zmodyfikowaną  koncepcję  tworzenia  spółki  restrukturyzacji  kopalń  ,  uzgodnioną  

z  przedstawicielami   central   związków  zawodowych  funkcjonujących  w  górnictwie  węgla 

kamiennego. W dniu 31 maja 2000 roku, zespół przygotowawczy przedłożył Ministrowi Gospodarki 

Januszowi  Steinchoffowi  sprawozdanie  końcowe  z  dokonanych  prac,  które  obejmowało  między 

innymi:

-biznes plan i statut Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.

-koncepcję utworzenia Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń funkcjonującego 

w strukturach SRK S.A. jako oddział spółki,

-aspekty społeczne utworzenia Spółki Restrukturyzacji Kopaln S.A.,

-opinie prawne dotyczące tego przedsięwzięcia,

-projekty zmian do ustawy o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w 

warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych,

-pisma i ustalenia z centralami związków zawodowych funkcjonujących w górnictwie.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki – Jan Szlązak odpowiedzialny  miedzy innymi za 

górnictwo węgla kamiennego,  zaakceptował opracowaną przez zespół przygotowawczy koncepcję 

utworzenia Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Janusz Siemieniec zyskał akceptację dla swojej koncepcji Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.
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M.Gałęziowski T.Rolling

J.Wodecki

Członkowie zespołu przygotowawczego dla tworzenia Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.
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1.2. Projekt organizacji Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA .

Opracowana przez zespół przygotowawczy i przyjęta przez Ministra Gospodarki koncepcja zakładała 

między innymi : 

- etapowe tworzenie Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.,

- rozpoczęcie działalności z dniem 1 września 2000 roku, 

- przejęcie likwidowanych kopalń z minimalnym, niezbędnym do

        prowadzenia procesu likwidacji stanem zatrudnienia, 

- restrukturyzacja zatrudnienia prowadzona będzie głównie przy

  wykorzystaniu instrumentów górniczego pakietu socjalnego. 

ETAP l - Połączenie w trybie art. 463 pkt. 2 Kodeksu handlowego pięciu likwidowanych kopalń, 

posiadających  formę  prawną  spółek  akcyjnych,  poprzez  utworzenie Spółki  Restrukturyzacji 

Kopalń SA, tj.:

•KWK „Jan Kanty" SA,

•KWK „Porąbka Klimontów" SA,

•KWK „Saturn” S.A.

•KWK „Sosnowiec" SA,

•KWK „Żory" SA w likwidacji

ETAP II - Przyłączenie do SRK SA w trybie art. 463 pkt. 1 Kodeksu handlowego pozostałych 

likwidowanych kopalń po ich uprzednim przekształceniu w spółki akcyjne.

W etapie tym będą realizowane następujące czynności pośrednie:

1.Połączenie  w  trybie  art.  283  pkt.  2  Kodeksu  handlowego  dziesięciu  kopalń-spółek  

z ograniczoną odpowiedzialnością, funkcjonujących w strukturze Bytomskiej Grupy Kapitałowej, 

poprzez zawiązanie nowej spółki pod firmą Bytomska Spółka Restrukturyzacji Kopalń Sp. z 

o.o., tj.:

•KWK „Andaluzja" Sp. z o.o.,

•KWK „Bobrek-Miechowice" Sp. z o.o.,

•KWK „Centrum-Szombierki" Sp. z o.o.,

•KWK „Julian" Sp. z o.o.,

•KWK „Jowisz" Sp. z o.o.,

•KWK „Rozbark" Sp. z o.o.,

•KWK „Powstańców Śląskich" Sp,z o.o

•KWK „Pstrowski" Sp. z o.o.,

•KWK „Paryż" Sp. z o.o.,

•KWK „Grodziec" Sp. z o.o.
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2.  Przekształcenie  Bytomskiej  Spółki  Restrukturyzacji  Kopalń  Sp.  z  o.o.  w  spółkę  akcyjną  

o nazwie Bytomska Spółka Restrukturyzacji Kopań SA.

3.  Przekształcenie  dwóch  likwidowanych  kopalń  o  statusie  spółek  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością w spółki akcyjne, tj. KWK „Niwka-Modrzejów" Sp. z o.o., funkcjonującą 

w strukturze Grupy Kapitałowej Katowickiego Holdingu Węglowego oraz KWK „Siemianowice" 

- ZG „Rozalia" Sp. z o.o., funkcjonującą w strukturze Rudzkiej Grupy Kapitałowej.

4. Przejęcie przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń SA Bytomskiej Spółki Restrukturyzacji Kopalń 

SA, KWK „Niwka-Modrzejów" SA, - KWK „Siemianowice" - ZG „Rozalia" SA w trybie art, 463 

pkt. 1 Kodeksu handlowego.

ETAP  III -  Wniesienie  do  SRK  SA  pozostałych  likwidowanych  kopalń,  nie  posiadających 

osobowości  prawnej,  w  formie  aportu  jako  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  art.  551 Kodeksu 

cywilnego, tj.:

•KWK „Siersza",

•Ruchu „Katowice" KWK „Katowice-Kleofas",

•Ruchu „1 Maja" KWK „Marcel",

•KWK „Gliwice"

•KWK „Morcinek"

ETAP  IV -  Wniesienie  do  SRK  SA  likwidowanych  kopalń  przedsiębiorstw  państwowych  

w  likwidacji,  tj.  KWK  „Nowa  Ruda"  i  Wałbrzyskich  Kopalń  Węgla  Kamiennego,  po  uzyskaniu 

stosownej zgody Ministra Skarbu Państwa.

Omówione tu działania zakończą zasadniczą procedurę tworzenia Spółki Restrukturyzacji 

Kopalń SA jako istotny element Korekty programu rządowego reformy górnictwa przyjętej przez 

Radę Ministrów w dniu 21.12.1999 r.

Dalsze  czynności  związane  z  funkcjonowaniem  SRK  SA  będą  kontynuowane  sukcesywnie  

w drugim półroczu 2000 r. i w latach następnych w miarę przebiegu reformy, kończenia likwidacji 

kopalń i stawiania w stan likwidacji kolejnych kopalń.

 1.2.1. Sposób realizacji poszczególnych etapów

Etap  l -  Połączenie  likwidowanych  kopalń  posiadających  status  prawny  Spółek  Akcyjnych  

        (podst. prawna art. 463 pkt 2 Kh)

„JanKanty”SA „Porąbka 

Klimontów" SA

„Sosnowiec" SA ,Żory" SA „Saturn" SA
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Sposób realizacji

-przedłożenie przez Spółki  zweryfikowanych bilansów pod kątem procedury łączenia  się 

kopalń - spółek zgodnie z art. 464 & 2 pkt. 5 Kh - termin realizacji 30 kwietnia 2000 r.; 

odpowiedzialne za to są Zarządy poszczególnych kopalń,

-przedłożenie  do  akceptacji  statutu Spółki  Restrukturyzacji  Kopalń SA (SRK SA)  - 

termin  realizacji  do 30  kwietnia  2000  r.; odpowiedzialny  za  to  jest  Zespół 

przygotowawczy dla tworzenia Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA,

-'uchwalenie  statutu  Spółki  Restrukturyzacji  Kopalń  SA  przez  Walne  Zgromadzenia 

Akcjonariuszy spółek łączących się (Art. 469 Kh) - realizacja do 15 maja 2000 r.,

-zgłoszenie wniosku o wpis do Rejestru Sądowego nowo powstałej Spółki Restrukturyzacji 

Kopalń SA - realizacja do 20 maja 2000 r.;  odpowiedzialny za to jest Zarząd SRK S.A. 

(wpis do Rejestru Sądowego SRK SA oznacza wykreślenie z rejestru spółek przejętych).

W wyniku tych działań powstanie:

SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S A z siedzibą w Bytomiu 

– planowane rozpoczęcie działalności 15.06.2000 r.

Etap II - Przyłączenie do SRK SA pozostałych likwidowanych kopalń mających status prawny 

  spółek  z  o.o.  po  ich  uprzednim  przekształceniu  w  spółki  akcyjne  

 (podstawa prawna art.463 pkt 1 Kh)

Sposób realizacji

-zakończenie  rozpoczętej  procedury  łączenia  dziesięciu  spółek  z  o.o.  Bytomskiej  Grupy 

Kapitałowej w j e d n ą spółkę z o.o. pod nazwą Bytomska Spółka Restrukturyzacji Kopalń 

Sp. z o.o., a następnie przekształcenie jej w spółkę akcyjną pod nazwą Bytomska Spółka 

Restrukturyzacji Kopalń S.A. (rys.1).

Termin realizacji do 15 maja 2000 r.; odpowiedzialny za to jest Zarząd Bytomskiej 

Spółki Węglowej SA,

-przekształcenie  KWK  „Niwka-Modrzejów"  Sp.  z  o.o.  oraz  KWK  „Siemianowice"  –  ZG 

„Rozalia" Sp. z o.o. w spółki akcyjne.

-przedłożenie  przez  Spółki:  Bytomską  Spółkę  Restrukturyzacji  Kopalń  SA,

 KWK „Niwka-Modrzejów" SA oraz KWK „Siemianowice - ZG „Rozalia" SA zweryfikowanych

 bilansów pod kątem procedury łączenia się Spółek zgodnie z art. 464 & 2 Kh.

Termin realizacji do 1 czerwca 2000 r.; odpowiedzialny za to jest Zarząd Bytomskiej 

Spółki  Węglowej  SA,  Zarząd  Katowickiego  Holdingu  Węglowego  SA  oraz  Zarząd 

Rudzkiej Spółki Węglowej SA,
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-podjęcie  uchwał  przez  Walne  Zgromadzenia  Akcjonariuszy  o  przejęciu  przez 

 Spółkę Restrukturyzacji Kopalń SA:

– Bytomskiej Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA,

– KWK „Niwka-Modrzejów" SA oraz

– KWK „Siemianowice" - ZG „Rozalia" SA.

Termin realizacji do 5 czerwca 2000 r.,

-zgłoszenie  wniosku do Sądu Rejestrowego o  wpis  podwyższonego kapitału  akcyjnego  

SRK SA powstałego na skutek połączenia spółek (dokonanie wpisu o podwyższeniu kapitału 

równoznaczne jest z wykreśleniem z Rejestru Sądowego spółek przejmowanych).

Termin realizacji do 1 lipca 2000 r.; odpowiedzialny za to jest Zarząd SRK SA.

Etap III - Wniesienie aportem do SRK SA  p o z o s t a ł y c h likwidowanych kopalń będących 

zakładami spółek węglowych, (nie mających osobowości prawnej), tj:

Sposób realizacji:

-wycena  składników  majątku  likwidowanej  kopalni  (zorganizowanej  części 

przedsiębiorstwa) pod kątem wniesienia aportu do SRK SA. Termin realizacji do 1 czerwca 

2000 r.; odpowiedzialne za to są Zarządy Spółek Węglowych,

-podwyższenie kapitału akcyjnego SRK S.A. o wartość wnoszonych aportów i  wydanie,  

w zamian, akcji SRK SA.

            Termin realizacji do 1 lipca 2000 r.; odpowiedzialny za to jest Zarząd SRK SA.

 Schemat łączenia spółek z o.o. Bytomskiej Grupy Kapitałowej w Bytomską Spółkę Restrukturyzacji 

Kopalń SA

Ostatecznie tworzenie SRK SA przedstawia się następująco;

SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A. z siedzibą w Bytomiu
15.06.2000  –rozpoczęcie  działalności  na 

skutek  połączenia;  likwidowanych  kopalń- 

Spółek Akcyjnych

1.07.2000  -  podwyższenie  kapitału 

akcyjnego na skutek przejęcia spółek 

akcyjnych  oraz  objęcia  aportem 

kopalń  bez  osobowości  prawnej 

Zakładów Spółek Węglowych. 

Zakończenie etapów l - IIl
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Etap IV -  Zakończenie  procesu  tworzenia  SRK  SA przez  przyłączenie  likwidowanych kopalń  - 

przedsiębiorstw  państwowych  w  likwidacji,  zgodnie  z  procedurą,  jaka  zostanie  ustalona  przez 

Ministra Skarbu Państwa.

1.2.2. Koncepcja utworzenia i funkcjonowania Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń 

„Saturn" w Czeladzi

Centralny  Zakład  Odwadniania  Kopalń  „Saturn"  w  Czeladzi  „CZOK-SATURN"  będzie 

zorganizowany na bazie KWK „Saturn" SA jako zakład Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA poprzez 

przekazanie na jego stan majątkowy infrastruktury zakładów odwadniania poszczególnych kopalń 

wchodzących w strukturę SRK SA.

Centralny  Zakład  Odwadniania  Kopalń  „Saturn"  funkcjonował  będzie  w  ramach  Spółki 

Restrukturyzacji Kopalń SA jako zakład Spółki bez osobowości prawnej.

W skład „CZOK-SATURN" wejdą pompownie głównego odwadniania następujących kopalń:

  1. „Saturn",

  2. „Sosnowiec",

  3. „Porąbka-Klimontów",

  4. „Paryż",

  5. „Grodziec",

  6. „Pstrowski",

  7. „Centrum-Szombierki",

  8. „Niwka-Modrzejów",

  9. „Siemianowice" - ZG „Rozalia",

10. „Gliwice".

Termin  powołania Centralnego  Zakładu  Odwadniania  Kopalń  „Saturn" określono  na 

    1 lipca 2000 r.

Termin podjęcia działalności przez Centralny Zakład Odwadniania Kopalń „Saturn" w jednorodnej 

strukturze SRK SA określono na 1 sierpnia 2000 r.

Przewidywane  średnie  zatrudnienie  w  Centralnym  Zakładzie  Odwadniania  Kopalń  „Saturn" 

(obsługa  pompowni  stacjonarnych)  przy  zakładanej  absencji  25  %  wynosi  450  pracowników. 

Zatrudnienie w „CZOK-SATURN" będzie się  zmieniać w zależności  od likwidacji  zbędnych,  bądź 

przejmowania  nowych  pompowni.  Szczegółowe  obłożenie  stanowisk  pracy  powinno  być 

sporządzone przez Kierownictwo Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń „Saturn" w nawiązaniu 

do opracowanego przez zespół przygotowawczy ogólnego schematu organizacyjnego .
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Celem powołania „CZOK-SATURN" w Czeladzi jest:

•zintegrowanie  odwadniania  kopalń  likwidowanych  zlokalizowanych  w  Górnośląskim 

Zagłębiu Węglowym celem ochrony kopalń czynnych przed zagrożeniem wodnym,

•efektywne wykorzystanie środków budżetowych przeznaczonych na finansowanie kosztów 

likwidacji, w tym na odwadnianie poprzez jego upraszczanie, wdrażanie nowych technologii 

oraz  koncentrację  funkcji  służb  technicznych  i  ekonomicznych  obsługujących  „CZOK-

SATURN",

•minimalizowanie  skutków  negatywnego  oddziaływania  odprowadzanych  wód  na 

środowisko i gospodarkę wodno-ściekową.

Przedmiotem działania „CZOK-SATURN" jest:

•prowadzenie odwadniania w kopalń likwidowanych, które zakończyły wydobycie węgla, a 

powodują zagrożenie wodne dla sąsiednich kopalń czynnych,

•zagospodarowanie  majątku  kopalń  likwidowanych  w  zakresie  niezbędnym  dla 

funkcjonowania odwadniania,

•prowadzenie  stałego  monitoringu  i  prac  badawczych  w  zakresie  kształtowania  się 

poziomów  zawodnienia  górotworu,  połączeń  hydraulicznych  między  kopalniami 

Górnośląskiego  Zagłębia  Węglowego  i  wpływu  procesu  odwadniania  na  środowisko  w 

pierwszej fazie realizacji oraz w modelu docelowym,

•włączanie w strukturę „CZOK-SATURN" pompowni kolejnych

      kopalń stawianych w stan likwidacji,

•likwidacja  pompowni  w przypadkach,  gdy zaprzestanie  pompowania  wód dołowych nie 

będzie stwarzało zagrożenia dla kopalń sąsiednich.

1.2.3. Ważniejsze projekty dokumentów realizacyjnych sporządzonych przez Zespół

przygotowawczy dla utworzenia SRK SA

Są to:

-propozycje zmian do nowelizacji ustawy „o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do 

funkcjonowania  w  warunkach  gospodarki  rynkowej  oraz  szczególnych  uprawnieniach  i 

zadaniach gmin górniczych" wraz z uzasadnieniem,

-projekt  statutu  Spółki  Akcyjnej,  „Spółka  Restrukturyzacji  Kopalń  SA"  wersja  l,  która 

przekazana została Centralom Związków Zawodowych do zaopiniowania,

-projekt statutu SRK SA-wersja II, uwzględniający uwagi zgłoszone przez Sekcję Krajową 

Górnictwa Węgla  Kamiennego NSZZ „Solidarność",  Konfederację Związków Zawodowych 

Górnictwa w Polsce i Porozumienie Związków Zawodowych „KADRA",

-projekt założeń do biznes planu Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA na lata 2000-2002.
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Przyjęto że zadania określone w § 2 decyzji Nr 3/w Ministra Gospodarki z dnia 29 lutego 2000 r. 

zostaną przez Zespół przygotowawczy dla tworzenia Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA wykonane

w  terminie,  stąd  przy  dobrej  woli  i  zaangażowaniu  zainteresowanych  stron, Spółka 

Restruktyzacji Kopalń S.A. powinna zostać powołana z dniem 1 lipca 2000 r.

1.3.Powołanie Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.

   

Minister  Gospodarki  wyprzedzająco,  już  w dniu  31 marca  2000 roku wystąpił  z  wnioskiem do 

Ministra Skarbu Państwa o wyrażenie zgody na utworzenie Spółki  Restrukturyzacji  Kopalń S.A., 

poprzez  połączenie  czterech  kopalń  samodzielnych,  spółek akcyjnych:  KWK „Jan Kanty”,  KWK 

„Porąbka- Klimontów” , KWK „Saturn” i KWK „Sosnowiec”.

Minister  Skarbu Państwa w piśmie  z  dnia  6  lipca 2000 roku skierowanym do Wicepremiera  – 

Ministra Gospodarki Janusza Steinhoffa wyraził zgodę na utworzenie Spółki Restrukturyzacji Kopalń 

S.A.  z siedzibą w Bytomiu, na zasadach określonych we wniosku. 

W  dniu  16  czerwca  2000  roku  nastąpiły  zmiany  w  kierownictwie  Ministerstwa  Gospodarki. 

Nominację  na  stanowisko  Podsekretarza  Stanu  odpowiedzialnego za  funkcjonowanie  górnictwa, 

hutnictwa i restrukturyzację elektroenergetyki otrzymał Prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik , który 

po objęciu tego stanowiska postanowił zintensyfikować działania związane z  powołaniem Spółki 

Restrukturyzacji Kopalń S.A. 

W dniu 14 lipca 2000 roku notariusz Jacek Wojdyło, prowadzący Kancelarię Notarialną 

w Katowicach przy ulicy Kopernika 26, wziął udział w odbywających się w siedzibie Państwowej 

Agencji Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego S.A. w Katowicach przy ul. Powstańców 30, 

Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy spółek akcyjnych pod nazwą:

1.Kopalnia Węgla Kamiennego „Jan Kanty” z siedzibą w Jaworznie.

2.Kopalnia Węgla Kamiennego „Porąbka- Klimontów” z siedzibą w Sosnowcu.

3.Kopalnia Węgla Kamiennego „Saturn” z siedzibą w Czeladzi.

4.Kopalnia Węgla Kamiennego „Sosnowiec” z siedzibą w Sosnowcu.

Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył Pan Andrzej Wacław Karbownik, syn Wacława i Heleny , jako 

reprezentant Skarbu Państwa, będącego jedynym właścicielem wyżej wymienionych spółek. 

Każde z Walnych Zgromadzeń podjęło następujące uchwały:

Nr.1 – w sprawie połączenia wyżej wymienionych spółek w jedną spółkę akcyjną, na podstawie 

bilansów sporządzonych na dzień 31 grudnia 1999 roku, i ma być zgłoszone do zarejestrowania w 

terminie do 31 lipca 2000 roku.

Zawiązana w wyniku połączenia nowa spółka akcyjna – Spółka Restrukturyzacji Kopalń z siedzibą w 

Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 207, z chwilą wykreślenia z rejestru handlowego spółek 

podlegających połączeniu, wstępuje we wszystkie ich prawa i obowiązki, 

w tym także wynikające z decyzji administracyjnych poprzedników prawnych Spółki, jak również 

staje się stroną w stosunkach pracy 
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w których stronami były łączone spółki, przejmując wszystkie zobowiązania z tego tytułu, zaistniałe 

przed ich połączeniem.

Nr.2 – w sprawie uchwalenia Statutu Spółki.

Kapitał akcyjny nowo utworzonej Spółki wynosił 43 836 700 PLN.

Walne Zgromadzenie powołało pierwszy Zarząd Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w osobach:

1.Janusz Siemieniec syn Mariana i Władysławy jako Prezes Zarządu.

2.Tadeusz Prudło syn  Franciszka i Sabiny jako Członek Zarządu.

3.Jerzy Wodecki syn Władysława i Janiny jako Członek Zarządu.

Zarząd w powyższym składzie funkcjonował do połowy stycznia 2001r.

Z dniem 26 stycznia 2001 roku ze składu Zarządu Odwołany Został  Tadeusz Prudło a na jego 

miejsce powołany Andrzej  Rojek.-  zajmujący dotychczas w SRK SA stanowisko Z-cy Dyrektora 

Biura do spraw Analiz Ekonomicznych i Budżetowania Kopalń.

Kolejne zmiany w składzie Zarządu nastąpiły w dniu 10 maja 2004 roku w związku ze złożeniem 

przez  Andrzeja  Rojka  rezygnacji  z  zajmowanego  stanowiska  Członka  Zarządu  Spółki 

Restrukturyzacji Kopalń S.A. Rezygnacja została przyjęta i w związku z tym w dniu 12 maja 2004 r. 

Walne  Zgromadzenie  Spółki  Restrukturyzacji  Kopalń  S.A.  powołało  na  Członka  Zarządu  Spółki 

,Panią Małgorzatę Basista- zajmującą dotychczas stanowisko Dyrektora Biura Kadr 

i Restrukturyzacji Zatrudnienia.

 

W skład pierwszej Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie powołało :

1.Macieja Czernickiego syna Zdzisława i Jadwigi jako Przewodniczącego Rady Nadzorczej 

oraz jako członków Rady Nadzorczej;

2.Zbigniewa Kamieńskiego syna Leona i Heleny. 

3.Henryka Kopcia syna Franciszka i Karoliny.

4.Augustyna Kubika syna Bolesława i Marii.

5.Piotra Mielnickiego syna Stanisława i Anny.

Zarząd Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w dniu 31 lipca 2000 roku złożył  do Sądu Rejonowego 

Wydział VIII Gospodarczy w Katowicach, wniosek o zarejestrowanie Spółki.  Sąd Rejonowy w dniu 

21 sierpnia 2000 roku zarejestrował Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu pod 

numerem RHB 18069.

Walne Zgromadzenie Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. uchwałą nr.7 z dnia 19 czerwca 2001 roku 

powołało  10  osobowy   skład  Rady  Nadzorczej  Spółki  Restrukturyzacji  Kopalń  S.A.  którą 

reprezentowały następujące osoby :

1.Maciej Czernicki – przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki – Przewodniczący Rady Nadzorczej

i członkowie Rady Nadzorczej w osobach:

2.Zbigniew Kamieński – przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki-
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3.Bożena Kita –  przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki .

4.Augustyn Kubik – przedstawiciel Izby Skarbowej w Katowicach. 

5.Pitotr Mielnicki –  przedstawiciel Górniczej Agencji Pracy.

6.Hanna Wesołowska – przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki.

oraz uchwałą z dnia 10 lipca 2001 r. czterech przedstawicieli załogi w osobach:

7.Wanda Bębenek – reprezentująca  Oddział Wałbrzych-Nowa Ruda”.

8.Mirosław Kluza- reprezentujący Oddział CZOK.

9.Henryk Nobis – reprezentujący Oddział CZOK.

10.Mirosław Siemion – reprezentujący Oddział KWK „Jan Kanty- Siersza”.  

W dniu  30 czerwca 2003 roku  Walne Zgromadzenie Spółki  Restrukturyzacji  Kopalń  S.A.  (Akt 

notarialny rep.Nr.6831/2003) uchwałą nr 5 dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej, odwołało 

ze składu Rady Nadzorczej Pana Macieja Czernickiego i powołało w skład Rady Nadzorczej Pana 

Zbigniewa  Boniuszko-  przedstawiciela  Ministerstwa  Finansów,  jako  Przewodniczącego  Rady 

Nadzorczej, oraz Panią Annę Margis – przedstawiciela Ministerstwa Gospodarki- jako członka Rady 

Nadzorczej. 

Z dniem 30 czerwca 2003 roku wygasła kadencja na którą powołano  Pana Piotra Mielnickiego.

 

W dniu 23 grudnia 2004 roku Walne Zgromadzenie Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. odwołało ze 

stanowiska Członka Zarządu Jerzego Wodeckiego w związku z nabyciem uprawnień emerytalnych 

i powołało na jego miejsce Adama Tomysa, zajmującego ostatnio stanowisko Dyrektora Oddziału 

„Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi”. 

Na  dzień  30  czerwca  2005  roku  skład  Rady  Nadzorczej  Spółki   Restrukturyzacji  Kopalń  S.A. 

przedstawia się następująco:

1.Zbigniew Boniuszko- Przewodniczący, przedstawiciel Ministerstwa Finansów.

2.Waldemar Białas – reprezentujący załogę Oddziału CZOK.

3.Zbigniew Kamieński – przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki i Pracy.

4.Bożena Kita – przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki i Pracy.

5.Mirosław Kluza – reprezentujący załogę Oddziału CZOK.

6.Augustyn Kubik – Audytor  Ministerstwa Finansów.

7.Anna Margis – przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki i Pracy.

8.Marian Solipiwko – reprezentujący załogę Oddziału CZOK.

9.Jarosław Wajgiel  -  reprezentujący załogę Oddziału CZOK.

10.Hanna Wesołowska – przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki i Pracy.

a Zarząd Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. reprezentują:

1.Janusz Siemieniec –   Prezes Zarządu.

2.Małgorzata Basista – Członek Zarządu.

3.Adam Tomys – Członek Zarządu.
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Siedziba Biura Zarządu SRK S.A. – Katowice ul. Kopalniana 6
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2.Struktura organizacyjna Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.

W  opracowanym  przez  zespół  przygotowawczy  a   przyjętym  przez  Ministra  Gospodarki 

biznesplanie,  założono że  Spółka Restrukturyzacji  Kopalń  S.A.  funkcjonowała  będzie  jako wielo 

oddziałowa struktura organizacyjna.

Przejmowane do likwidacji kopalnie w strukturze organizacyjnej Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. 

staną się oddziałami bez osobowości prawnej.

Dla  sprawnego  zarządzania  procesami  likwidacji  kopalń,  racjonalnego  zagospodarowywania 

majątku likwidowanych kopalń i skutecznej  restrukturyzacji zatrudnienia, powołano Biuro Zarządu, 

funkcjonujące również jako oddział Spółki. Ponadto realizując uchwałę nr.8 z dnia 31.12.1999 r. 

(  akt  notarialny  Rep.  A  27365/99)   Zgromadzenia  Akcjonariuszy  KWK  „Saturn”  w  sprawie 

utworzenia zakładu odwadniania kopalń , Zarząd SRK S.A. podjął uchwałę o utworzeniu oddziału 

o  nazwie  „Centralny  Zakład  Odwadniania  Kopalń  z  siedzibą  w  Czeladzi.  Centralny  Zakład 

Odwadniania Kopalń w Czeladzi rozpoczął działalność z dniem 1 stycznia 2001 roku. Ze względu na 

specyfikę  i  przedmiot  działania  Spółki  Restrukturyzacji  Kopalń  ,  założono  że  jej  struktura 

organizacyjna  na  bieżąco  dostosowywana  będzie  do  faktycznych  potrzeb,   poprzez  likwidację, 

łączenie i  wewnętrzną reorganizację oddziałów.

Schemat  organizacyjny  Biura  Zarządu  Spółki  Restrukturyzacji  Kopalń  S.A.  dla  I  Etapu 

funkcjonowania  Spółki  ,  przyjęty  został  uchwałą  Zarządu  nr  7/2000/Z/I  z  dnia  14.09.2000  r., 

zaopiniowany został  pozytywnie przez Radę Nadzorczą uchwałą nr.4 /RN/I/2000 . Schemat ten 

uaktualniono uchwałą Zarządu Nr.28/2000/Z/I z dnia 26.10.2000 r.

Kierownicze stanowiska w Biurze Zarządu zajmowali:

Zygmunt Folta Dyrektor Biura Doradztwa Zawodowego i Szkoleń

Halina Stankiewicz Dyrektor  Biura  zagospodarowania  Majątku  i  Tworzenia  

Nowych Miejsc Pracy

Wiesława Budrewicz Z-ca  Dyrektora Biura – Główny Księgowy

Krystyna Ulfig – Szlosarek Z-ca  Dyrektora Biura d/s Analiz Ekonomicznych i 

Budżetowania Kopalń

Zbigniew Bujnowicz Z-ca  Dyrektora Biura Likwidacji Kopalń i Ochrony 

Środowiska

19



20



21



22



W okresie od 22.08.2000 r. do 29.12.2000 r. w strukturze organizacyjnej Spółki  funkcjonowało 

5  następujących oddziałów:

1/.Biuro Zarządu.

2/.Zakład KWK”Jan Kanty”. –  kierowany przez Dyrektora Tomasza Rollinga

3/.Zakład KWK”Porąbka – Klimontów”-. kierowany przezDyrektora Henryka Brola

4/.Zakład KWK „Saturn”.-  kierowany przez Dyrektor AndrzejA Ciołka

5/.Zakład KWK „Sosnowiec”.-            kierowany przez Dyrektora Antoniego Sankowskiego

Realizując  rządowy  program reformy  górnictwa  węgla  kamiennego,  oraz  koncepcję  organizacji 

Spółki, Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. przejmując do likwidacji kolejne kopalnie dokonywała 

stosownych  zmian  w  strukturze  organizacyjnej  ,  polegających   na  tworzeniu,  łączeniu  bądź 

likwidacji oddziałów i tak:

-w okresie od 29.12.2000 r. do 01.03.2001 r.- funkcjonowało w Spółce 7 oddziałów, 

w związku z nabyciem od Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z dniem  29.12.2000 roku , 

KWK „Morcinek”,

-w okresie od 01.03.2001 r. do 20.03.2001 r. – funkcjonowało 8 oddziałów w związku 

z przejęciem z dniem 01.03.2001 r.,przedsiębiorstwa państwowego - Wałbrzyskie Kopalnie

Węgla Kamiennego,

-w okresie od 20.03.2001 r. do 29.03.2001 r. – funkcjonowało 9 oddziałów w związku 

z przejęciem z dniem 20.03.2001 r., przedsiębiorstwa państwowego – Kopalnia Węgla

Kamiennego „Nowa Ruda”,

-w okresie od 29.03.2001 r. do 06.04.2001 r. – funkcjonowało 10 oddziałów w związku 

z nabyciem od Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z dniem 29.03.2001 r. KWK

„Moszczenica”,

-w okresie od 06.04.2001 r. do 09.04.2001 r. – funkcjonowało 12 oddziałów w związku 

z nabyciem z dniem 06.04.2001 r. od Rybnickiej Spółki Węglowej S.A. – KWK „1-Maja” oraz

od Gliwickiej Spółki Węglowej S.A. – KWK „Gliwice”,

-w okresie od 09.04.2001 r. do 01.06.2001 r. – funkcjonowało 13 oddziałów w związku 

z nabyciem od Gliwickiej Spółki Węglowej S.A. z dniem 09.04.2001r. -KWK „Dębieńsko”,

-w okresie od 01.06.2001 r. do 02.07.2001 r. – funkcjonowało 14 oddziałów w związku 

z nabyciem od Nadwiślańskiej Spółki Węglowej S.A. z dniem 01.06.2001 r. – 

      KWK „Siersza”,

-w okresie od 02.07.2001 r. do 16.07.2001 r. – funkcjonowało 15 oddziałów w związku 
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z przejęciem z dniem 02.07.2001r  KWK „Katowice” w celu dokończenia jej likwidacji.

Od drugiej połowy 2001 roku, zaistniała potrzeba kolejnego połączenia oddziałów, głównie w celu 

dalszego upraszczania struktury organizacyjnej Spółki i  ograniczania kosztów ogólnego zarządu. 

Realizacja  tego procesu przebiegała następująco:

-w okresie od 16.07.2001 r. do 29.03.2002 r. – funkcjonowało 13 oddziałów w związku 

z połączeniem z dniem 16.07.2002 r. trzech dotychczasowych oddziałów; KWK „Porąbka –

Klimontów”, KWK „Saturn” i KWK „Sosnowiec” w jeden oddział o nazwie KWK „Czeladź –

Sosnowiec”,

-w okresie od 29.03.2002 r. do 29.07.2002 r. – funkcjonowało 9 oddziałów w związku 

z połączeniem z dniem 29.07.2002 r. dotychczasowych oddziałów; KWK „Jan Kanty” 

      i KWK „Siersza” w jeden oddział o nazwie KWK „Jan Kanty-Siersza”,

KWK „ Morcinek”, KWK „Moszczenica” i KWK „1 –Maja” w jeden Oddział o nazwie 

KWK „1-Maja – Morcinek- Moszczenica”,

Wałbrzyskie Kopalnie Węgla Kamiennego i  KWK „Nowa Ruda” w jeden oddział o nazwie 

KWK „Wałbrzych-Nowa Ruda”, oraz zlikwidowano dwa oddziały to jest; KWK „Gliwice” i 

KWK „Dębieńsko”.

-w okresie  od 29.07.2002 r.  do  04.03.2003 r.  –  funkcjonowało  7  oddziałów w związku  ze 

zlikwidowaniem z dniem 04.03.2003 r. Oddzialu KWK „Katowice”.

-W okresie od 04.03.2003 r. Do 31.12.2004 r. w strukturze Spółkifunkcjonowało 

6 oddziałów to jest; Biuro Zarządu, Centralny Zakład Odwadniania Kopalń, 

KWK „Jan Kanty-Siersza” , KWK „ Czeladź-Sosnowiec” , KWK „ 1- Maja ,Morcinek,

Moszczenica” oraz KWK „ Wałbrzych –Nowa Ruda”.

Wprowadzane wewnętrzne zmiany  organizacyjne  wymuszały  potrzebę dokonywania  stosownych 

zmian również w Biurze Zarządu Spółki.

Zarząd Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. uwzględniając sugestie Rady Nadzorczej zawarte 

w protokole  z  posiedzenia  Rady  w dniu  23.03.2002 r.,  podjął  uchwałę  nr.161/2002/Z/I  z  dnia 

25.03.2002 r., którą wprowadził w życie zmieniony „Regulamin organizacyjny Spółki...”.

Regulaminem tym zmniejszono Zarząd Spółki  z czteroosobowego na trzyosobowy oraz zmieniono 

przyporządkowanie  zadań  dotyczących  zagospodarowania  majątku  ,które  dotychczas  podlegały 

Prezesowi Zarządu – Dyrektorowi Naczelnemu, a zostały przyporządkowane Członkowi Zarządu – 

Dyrektorowi Biura Likwidacji i Ochrony Środowiska.
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Z  dniem  1  stycznia  2005  roku,  Spółka  Restrukturyzacji  Kopalń  realizując  rządowy  program 

reformowania  górnictwa  węgla  kamiennego  w  latach  2003  -2006,  przejęła  za  zgodą  Ministra 

Gospodarki i  Ministra Skarbu Państwa  za 1 zł, od Kompanii  Węglowej S.A. – Zakład Górniczy 

„Bytom II”  oraz od Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. – KWK „Katowice-Kleofas” w celu 

przeprowadzenia procesu likwidacji tych kopalń, finansowanego ze środków budżetu państwa oraz 

pochodzących z pożyczki udzielonej Rządowi RP przez Bank Światowy. 

Fakt ten, oraz zmieniający się zakres działania w poszczególnych oddziałach, uzasadniły potrzebę 

dokonania dalszych zmian struktury organizacyjnej Spółki.

Od 1 stycznia 2005 roku obowiązuje w Spółce schemat organizacyjny przyjęty Uchwałą Zarządu nr 

1071/2004/Z/II z dnia 31.12.2004 r. według którego funkcjonuje 5  następujących oddziałów;

1/.Biuro Zarządu z siedzibą w Katowicach ul .Kopalniana 6. 

2/.Centralny Zakład Odwadniania Kopalń z siedzibą w Czeladzi ul. Kościuszki 9 – 

    Dyrektor Dariusz Mazur

3/.Zakład Górniczy „Bytom II” w Bytomiu ul. Chorzowska 12.- Dyrektor Cezary Strzemiński

4/.KWK „Katowice- Kleofas” z siedzibą w Katowicach ul. Obroki 77.- Dyrektor Aleksander Przybyła

5/.Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji  z siedzibą  w Sosnowcu 

    przy ul. Kosynierów 44 , Dyrektor Mieczysław Gałęziowski. Oddział  powstał w wyniku połączenia 

    w jeden oddział, dotychczasowych oddziałów; 

KWK „Jan Kanty-Siersza”, KWK „1-Maja,Morcinek,Moszczenica”,

KWK „Czeladź-Sosnowiec” i KWK „Wałbrzych-Nowa Ruda”, które aktualnie w strukturze

    Oddziału funkcjonują jako rejony zarządzane przez kierowników rejonów

Kierownicze stanowiska w Biurze Zarządu na dzień 30.06.2005 r. zajmują :

- Włodzimierz Kulisz Dyrektor Biura Współpracy Regionalnej

- Wiesława Budrewicz Z-ca Dyrektora Główny Księgowy 

- Mariola Hargesheimer Z-ca Dyrektora Biura ds. Analiz Ekonomicznych, 

Budżetowania Kopalń i Zagospodarowania Majątku

oraz w Biurze Zarządu są vacaty na stanowiskach:

-Dyrektora Biura Kadr i Restrukturyzacji Zatrudnienia

Z-ca Dyrektora Biura ds. Likwidacji Kopalń i Ochrony Środowiska

.
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3.Zobowiazania kopalń  które włączone zostały w strukturę Spółki

   Restrukturyzacji Kopalń S.A. i sposób ich restrukturyzacji.

Zgodnie z postanowieniami art.13a punkt 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o zmianie ustawy 

o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej 

oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych (Dz.U. nr.5 z 24 stycznia 2001 roku 

poz.41)  Spółka  Restrukturyzacji  Kopalń  S.A.  z  dniem  przejęcia  kopalni  postawionej  w  stan 

całkowitej likwidacji przejęła zobowiązania

KWK „Jan  Kanty,  KWK  „Porąbka  –Klimontów”,  KWK  „Saturn”,  KWK  „Sosnowiec”,  KWK  „Żory”, 

Wałbrzyskich KWK i KWK „Nowa Ruda” w tym zaległy podatek od nieruchomości za wyjątkiem 

umorzeń określonych w art.5 ust.2a i ust. 2b wymienionej wyżej ustawy.

Na dzień 21 sierpnia 2000 roku, Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A., przejęła zobowiązania kopalń 

; KWK „Jan Kanty”, KWK „Porąbka –Klimontów” KWK „Saturn” i KWK „Sosnowiec” w łącznej kwocie 

382 947 tys.PLN.

Następnie w 2001 roku, na dzień zakupu za tak zwaną symboliczną złotówkę, kopalń; KWK „Nowa 

Ruda”, Wałbrzyskie KWK i KWK „Żory”, Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. przejęła zobowiązania 

tych  kopalń  w  kwocie  274  626  tys.PLN.  Razem  zobowiązania  przejętych  siedmiu  kopalń, 

wymienionych w art.13a punkt 3 w/w ustawy wynosiły 603 573 tys.PLN.

W latach 2001 – 2003 na podstawie ustaw;

-z dnia 26 listopada 1998 roku o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania 

w warunkach gospodarki rynkowej....

-z dnia 05 grudnia 2002 roku o zmianie ustawy o dostosowaniu górnictwa.. 

-z dnia 30 sierpnia 2002 roku o restrukturyzacji niektórych należności publiczno prawnych od 

przedsiębiorców...,

-z dnia 28 listopada 2003 roku o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003 – 

2006,

Spółka  Restrukturyzacji  Kopalń  S.A.  przeprowadziła  restrukturyzację  finansową  przejętych 

zobowiązań, w wyniku czego umorzono zobowiązania w kwocie 389 393 tys.PLN  z tego o kwotę:

- 125 984 tys.PLN w 2001 roku,

-     53 887 tys.PLN w 2002 roku,

- 209 522 tys.PLN w 2003 roku.

W związku ze spłatą przez Ministra Gospodarki pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych w kwocie 23 884 tys.PLN. ,oraz przedawnieniem zobowiązań publicznoprawnych w 

kwocie 16 771 tys.PLN , nastąpiło zmniejszenie stanu zobowiązań Spółki Restrukturyzacji Kopalń 

S.A. o kwotę 40 655 tys.PLN z tego o kwotę:

-     7 284 tys.PLN w 2001 roku,

-    9 487 tys.PLN w 2002 roku,

-          23 884 tys.PLN w 2003 roku

W dniu 6 kwietnia 2002 roku ,Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.  uruchomiła procedurę dotyczącą 

postępowania układowego na kwotę 152 264,4 tys.PLN i zorganizowała w tym dniu zgromadzenie 

812 wierzycieli. W dniu 28 maja 2002 r. nastąpiło otwarcie postępowania układowego. Sad 

Rejonowy  w Katowicach Wydział X Gospodarczy, postanowieniem z dnia 27 kwietnia 2004 roku, 
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Sygn.akt X Ukł-111/02/3 , zatwierdził układ zawarty pomiędzy wierzycielami

 na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 6 kwietnia 2004 roku. 

W dniu 17 sierpnia 2004 roku nastąpiło uprawomocnienie się układu z 770 wierzycielami na kwotę 

100 656 465,02 PLN, według którego następuje zmniejszenie o 90% wierzytelności 

przysługujących wierzycielom głównym, przy podziale wierzycieli na dwie grupy:

-wierzyciele drobni – których wierzytelności objęte postępowaniem nie przekraczają kwoty 

      5 000,-PLN, - spłaceni zostali jednorazowo do końca 2004 roku, na łączną kwotę 

      847 738,70 PLN,

-wierzyciele główni – których wierzytelności objęte postępowaniem przekraczają kwotę 5000,- 

PLN, spłaceni zostaną w 24 kwartalnych ratach.

          W okresie do 30 czerwca 2005 roku spłaceni  zostali wierzyciele w łącznej kwocie 

2 090 630,67 PLN.

W wyniku realizacji postępowania układowego, ulegną umorzeniu zobowiązania w kwocie 

31  360  tys.  PLN.  Łączna  kwota  zrestrukturyzowanych  zobowiązań  według  stanu  na  dzień  ich 

przejęcia wynosiła 461 408 tyś. PLN.

Całkowita spłata zobowiązań nastąpi w 2009 roku.

 

4. Forma przejęcia kopalń likwidowanych przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń 

   

Kwestie prawne związane z realizacją założeń rządowego programu reformowania górnictwa węgla 

kamiennego   w  Polsce,  normują  postanowienia  ustawy  z  dnia  26  listopada  1998  roku  

o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej 

oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych 

( Dz.U nr,162 z 30.12.1998 r., poz.1112). Zgodnie z postanowieniami art.13a  wymienionej ustawy, 

spółka  której  przedmiotem  działania  jest  wyłącznie  prowadzenie  likwidacji  kopalń, 

zagospodarowywanie majątku likwidowanych kopalń,  zbędnego majątku spółek węglowych oraz 

tworzenie nowych miejsc pracy, w szczególności dla pracowników likwidowanych kopalń, przejmie 

kopalnie  postawione  w  stan  całkowitej  likwidacji  to  jest;  KWK  „Jan  Kanty”  ,KWK  „Porąbka- 

Klimontów, KWK „Saturn”, KWK „Sosnowiec, Wałbrzyskie Kopalnie Węgla Kamiennego, KWK „Nowa 

Ruda” , KWK „Żory”. 

Według art.43 ust.3 wymienionej wyżej ustawy, z dniem zarejestrowania spółki, wstępuje ona we 

wszystkie prawa i obowiązki likwidowanej kopalni, wynikające z czynności cywilno-prawnych 

i  decyzji  administracyjnych,  w  tym  także  określone  w  prawie  geologicznym  i  górniczym oraz 

przepisach wydanych na jego podstawie. Wynika stąd że, Spółka Restrukturyzacji Kopalń  S.A. 

z dniem przejęcia wyżej wymienionych kopalń staje się ich następcą prawnym. 

Przedmiotowa  ustawa  normuje  również  kwestie  restrukturyzacji  finansowej   przedsiębiorstw 

górniczych.  Artykuł  4  ustawy  stanowi  że  restrukturyzacji  finansowej  podlegają  zobowiązania 

pieniężne  wraz z odsetkami przedsiębiorstw górniczych wobec:

-budżetu państwa z wyłączeniem zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od   osób fizycznych 

oraz rat kredytów na budowę kopalń,
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-Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń

 Pracowniczych- z tytułu należnych składek,

-Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – z tytułu  należnych wpłat,

-Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy

 środowiska i gospodarki wodnej – z tytułu należnych opłat i kar, w części dotyczących tych

 funduszy,

-gminy – z tytułu opłat i kar należnych gminie.

Według ustawy, restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw górniczych może polegać na:

-umorzeniu całości lub części ich zobowiązań,

-odroczeniu terminu spłaty ich zobowiązań na określony czas,

-rozłożeniu spłaty ich zobowiązań na raty,

-zamianie podlegających spłacie zobowiązań na ich akcje i udziały,

-zwolnienie od obowiązku uiszczania bieżących opłat i kar.

W celu umożliwienia spółkom węglowym przeprowadzenie restrukturyzacji  finansowej względem 

budżetu państwa w odniesieniu do kopalń postawionych w stan likwidacji przez te spółki, Spółka 

Restrukturyzacji Kopalń S.A. przejęła od spółek węglowych likwidowane kopalnie bez zobowiązań, 

w  celu  dokończenia  procesu  likwidacji,  w  zamian  za  ułamkowe  części  udziałów  majątku 

Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Nr.5 imieniem Świętej Barbary w Sosnowcu.

W  styczniu  2001  roku  Spółka  Restrukturyzacji  Kopalń  S.A.  ogłosiła  przetarg  na  wykonanie 

aktualizacji wyceny majątku Szpitala. Przetarg odbył się według procedury obowiązującej w Spółce. 

Do sporządzenia aktualizacji wyceny wybrano firmę „BUDOSERWIS” z Chorzowa. Według wyceny 

sporządzonej  dwoma  metodami  przez  różnych  rzeczoznawców  ,  wartość  rynkową  Szpitala 

wyceniono na kwotę 324 150 000,00 PLN.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. przejęła od Spółek Węglowych likwidowane kopalnie , 

w zamian za ułamkowe części majątku Szpitala,  przenosząc na rzecz tych Spółek w trybie art.66 

Ordynacji podatkowej następujące ułamkowe części i wartość udziałów.
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Podmiot SW Za kopalnię Udział/100 000 wartość PLN

Gliwicka  Spółka 

Węglowa S.A.

Gliwice

Dębieńsko
13 122 42 534 832,44

Jastrzębska Spółka „Morcinek” „Moszczenica” 3 274 10 611 803,20

Katowicki Holding
„Katowice” 

„Niwka-Modrzejów”
21 718 70 400 000,00

Nadwiślańska Spółka „Siersza” 12 281 39 806 066,90

Rudzka Spółka
„Siemianowice

- ZG Rozalia”
4 546 14 735 710,80

Rybnicka Spółka „ 1- Maja” 12 326 39 957 949,39

Bytomska  Spółka 

Restrukturyzacji  Kopalń 

Sp. z o.o.

6 787 22 000 000,00

Spółka Restrukturyzacji

Kopalń S.A.
25 946 84 103 637,27

W wyniku tej operacji, zobowiązania  górnictwa węgla kamiennego  wobec

skarbu państwa zostały pomniejszone  o kwotę 324 150 000,00 PLN.
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5. Syntetyczne charakterystyki kopalń likwidowanych, których następcą prawnym stała 

się Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. 

(wg stanu na dzień zakończenia wydobycia węgla)

 

KWK „Porąbka - Klimontów”

Adres: ul. Szymanowskiego 1  41 – 219 Sosnowiec

1.ZARYS OBSZARU GÓRNICZEGO

2.OGÓLNE DANE O KOPALNI

-  Obszar górniczy (km2) - 9 532

-  Zasoby:    bilansowe (mln. ton) - 10,6

   przemysłowe (mln. ton) -   5,3

   operatywne (mln. ton) -   3,6

-  Zagrożenia naturalne:

   wodne (stopień) - I o

   metanowe (kategoria) - niemetanowa

   tąpaniami (stopień) - III

   pyłowe (klasa)         - B

-  Dopływ wody do kopalni (m3/min) - 4,023
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 Szyb„Ryszard”
Szyb „Jadwiga”

 Szyb „Leśny”

 Szyb „Południowy”



3.Podstawowe dane o szybach

L.

P.
Nazwa szybu Głębokość Średnica Funkcja

Obsługiwa

ne 

poziomy
1 „Jadwiga”    569    6,4 Zjazdowo-materiałowy 550,470

2 „Ryszard”    592    7,5 Wydobywczy 550,470

3 „Leśny”    348    4,8 Went-.mat.-pods 300

4 „Południowy”    300    5,5 Went-pods 300

4.Podstawowe dane techniczne.

-wydobycie węgla – śr.t/dobę 2403

tys.t/rok   610,3

-zatrudnienie ogółem 1623

5.Przyczyny postawienia kopalni w stan likwidacji; sczerpanie zasobów, wyniki

   ekonomiczne ,brak warunków do osiągnięcia trwałej rentowności.

6.TERMINY:

-rozpoczęcia likwidacji     – 01.01.1998 r.

-zakończenia wydobycia   - 31.12.1998 r.

-zakończenia likwidacji     - 31.12.2000 r.

KWK „Sosnowiec”

Adres: ul. Narutowicza 37   41 – 200 Sosnowiec

1.ZARYS OBSZARU GÓRNICZEGO

2.OGÓLNE DANE O KOPALNI
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 Szyb Szczepan 
„S„Szczepan”
 Szyb „Anna”

 Szyb „Ostatek 
„Ostatek”



-  Obszar górniczy (km2) - 20,4

-  Zasoby:    bilansowe (mln. ton) -   9,0

   przemysłowe (mln. ton) -   4,6

   operatywne (mln. ton) -   3,3

-  Zagrożenia naturalne:

   wodne (stopień) - I, II, III o

   metanowe (kategoria) - niemetanowa

   tąpaniami (stopień) - nietąpiący

   pyłowe (klasa) - A

-  Dopływ wody do kopalni (m3/min) - 11,0

3.Podstawowe dane o szybach

L.

P.
Nazwa szybu Głębokość Średnica Funkcja

Obsługiwa

ne 

poziomy
1 „Anna”    469    6,0 Zjazdowo-materiałowy 280,450

2 „Sosnowiec”    306    5,8 Wydobywczy 280

3 „Szczepan”    483    6,0 Wydobywczy 450

4 „Ostatek”    277    6,0 Went.-materiałowy 130

4.Podstawowe dane techniczne

-wydobycie węgla    śr.t/dobę    1827

  tys.t/rok     460,5

5.Przyczyny postawienia kopalni w stan likwidacji; sczerpanie zasobów,

   niekorzystne wyniki ekonomiczne, brak warunków do osiągnięcia trwałej

   rentowności.

6.TERMINY:

-rozpoczęcia likwidacji 01.01.1992 r.

-zakończenia wydobycia 31.12.1997 r.

-zakończenia likwidacji 31.12.1998 r.

KWK „Saturn”
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Adres:  ul. Kościuszki 9   41-253 Czeladź  

1.ZARYS OBSZARU GÓRNICZEGO

2.    OGÓLNE DANE O KOPALNI

-  Obszar górniczy (km2) 29,09

-  Zasoby:    geologiczne (mln.ton ) 105,9

-  Zagrożenia naturalne:

wodne          I i II,   stopień

   metanowe         nie metanowa

   tąpaniami         nie występują

      pyłowe         klasa B

-Dopływ wody do kopalni (m3/min)  od  29 do 35
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 Szyb „Paweł”
 Szyb „N II”

 Szyb „NR 1”

 Szyb „NR 2”



3.Podstawowe dane o szybach.

L.

P.
Nazwa szybu Głębokość Średnica Funkcja

Obsługiwa

ne 

poziomy
1 „NR 1” 363,9 5,7x6,7 Wentylacyjny 188,320

2 „NR 2” 344,1 5,8x4,5 Zjazdowo – materiałowy 188,320

3 „Paweł” 242,6 5,0x4,7 Zjazdowo – materiałowy 210

4 N-II 199,9 6,0 Wentylacyjny 210

4.Podstawowe dane techniczne

-wydobycie węgla    śr.t/dobę    1827

  tys.t/rok     460,5

5.Przyczyny postawienia kopalni w stan likwidacji; sczerpanie zasobów,

   niekorzystne wyniki ekonomiczne, brak warunków do osiągnięcia trwałej

   rentowności.

6.TERMINY:

-rozpoczęcia likwidacji 01.01.1992 r.

-zakończenia wydobycia 31.12.1997 r.

-zakończenia likwidacji 31.12.1998 r.

KWK „Żory”

Adres: ul. Gwarków 1   44-240 Żory

1.ZARYS OBSZARU GÓRNICZEGO 

2. OGÓLNE DANE O KOPALNI
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-  Obszar górniczy (km2) -    16,7

-  Zasoby:    bilansowe (mln. ton) -                 0,0

       geologiczne                  425 771,0

  

-  Zagrożenia naturalne:

   wodne (stopień) - I i II

   metanowe (kategoria) - III i IV

   tąpaniami (stopień) - nie występują

   pyłowe (klasa) - B

-  Dopływ wody do kopalni (l/min) - 65

3.Podstawowe dane o szybach.

L.

P.
Nazwa szybu Głębokość Średnica Funkcja

Obsługiwa

ne 

poziomy
1 Szyb I       875,2    8,0 wdechowy

2 Szyb II       923,2    7,5 wydechowy

4.Podstawowe dane techniczne

  -wydobycie węgla    śr.t/dobę 1384

 -  tys.ton/rok   415,3

-zatrudnienie ogółem  703

5.TERMINY:

-rozpoczęcia likwidacji 01.09.1992 r.

-zakończenia wydobycia 31.10.1996 r.

-zakończenia likwidacji 31.12.1999 r.

KWK „Jan Kanty”

Adres: ul. Grunwaldzka  43-603 Jaworzno
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1.     ZARYS OBSZARU GÓRNICZEGO 

2.  OGÓLNE DANE O KOPALNI

-  Obszar górniczy (km2) -        30,9

-  Zasoby:    bilansowe (mln. ton) - 315 311

   przemysłowe (mln. ton) - 130 315

   operatywne (mln. ton) -   11 383

-  Zagrożenia naturalne:

   wodne (stopień) - III

   metanowe (kategoria) - nie metanowa

   tąpaniami (stopień) - nie występują

   pyłowe (klasa)         - A

-  Dopływ wody do kopalni (m3/min) - 34.05

3.Podstawowe dane o szybach

L.

P.
Nazwa szybu Głębokość Średnica Funkcja

Obsługiwa

ne 

poziomy
1 Witold I    290,4    5,2 wdechowo-zjazdowy 270

2 Witold II    336,3    6,0 wdechowo-wydobywczy 330

3 Centralny    152,2    6,0 wydechowo-zjazdowo-

materiałowy.

130

4 XI    270,7    3,5 Wydechowo-mat.-

podsadzkowy.

270

4.Podstawowe dane techniczne.

-wydobycie węgla śr.t/dobę 1045

tys.t/rok   313,7
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 Szyb Witold  „ I”
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5.Przyczyny postawienia kopalni w stan likwidacji; sczerpanie zasobów ,

   niekorzystne wyniki ekonomiczne ,brak warunków do osiągnięcia trwałej

   rentowności.

6.TERMINY:

-rozpoczęcia likwidacji 01.01.2000 r.

-zakończenia wydobycia 31.07.2000 r.

-zakończenia likwidacji 30.06.2002 r.

KWK „Nowa Ruda”

Adres: 57-440 Nowa Ruda   ul. Kłodzka 27

1.     ZARYS OBSZARU GÓRNICZEGO 

2.  OGÓLNE DANE O KOPALNI – Pole „Słupiec”

-  Obszar górniczy (km2) - 24,08

-  Zasoby:    bilansowe (mln. ton) - 20,0

   przemysłowe (mln. ton) -   4,0

   operatywne (mln. ton) -   1,9

Zagrożenia naturalne:

   wodne (stopień) -  I

   metanowe (kategoria) -  II

   tąpaniami (stopień) - nie występują
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Pole 
Słupiec

 Szyb „Nowy II”

Szyb „Nowy I”

 Szyb „Jan”

Pole 
Past

 Szyb „Lech”

Szyb „Piast” I  

Szyb „Piast”II 



   pyłowe (klasa) -  B

Dopływ wody do kopalni (m3/min) - 2,7 do 3,5

3.Podstawowe dane o szybach

L.

P.
Nazwa szybu Głębokość Średnica Funkcja

Obsługiwane 

poziomy
1 „Nowy I”    972,8    6,7 Wydobywczo-zjazdowy 110,270,460

2 „Nowy II”    938,1    5,5 Wentylacyjno-

materiałowy

460

3 „JAN”    423,4    4,5x5,5 Wydobywczo  – 

zjazdowy

nieczynny

4.Podstawowe dane techniczne

-wydobycie węgla śr.t/dobę 1600

tys.t/rok   384,0

5.Przyczyny  postawienia  kopalni  w  stan  likwidacji;  sczrpanie  zasobów,  niekorzystne  wyniki 

ekonomiczne, brak warunków do osiągnięcia trwałej rentowności.

6.TERMINY:

-rozpoczęcia likwidacji 01.04.1992 r.

-zakończenie wydobycia 31.01.2000 r.

-zakończenie likwidacji 31.12.2002 r. 

 „Wałbrzyskie KWK”

Adres:  ul. Beethovena 1  58-300 Wałbrzych ,

powstały  w  wyniku  połączenia  z  dniem  01.04.1993  r.  samodzielnych  kopalń  przedsiębiorstw 

państwowych „ KWK Wałbrzych”, „KWK Victoria  i „KWK Thorez”.

1.ZARYS OBSZARU GÓRNICZEGO ( „Gaj”, ”Podgórze”, ”Kuźnice”,

”Biały Kamień” .
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2.  OGÓLNE DANE O KOPALNI

-Obszary górnicze (km2)

Wałbrzych (Gaj,Podgórze)   27,72

Victoria (Kuźnice)        38,80

Thorez (Biały Kamień) 27,16

Razem Wałbrzyskie KWK 93,68

-  Zasoby:    bilansowe (mln. ton)

Wałbrzych   16,3

Victoria                        200,0

Thorez                7,0

Razem Wałbrzyskie KWK 223,3

  

-  Zagrożenia naturalne:

   wodne (stopień)            Wałbrzych          I i II

Victoria              I i II

Thorez              I i II

   metanowe (kategoria) Wałbrzych  I – IV

 Victoria I – IV

Thorez I – IV

   tąpaniami (stopień) nie występuje

   pyłowe (klasa) Wałbrzych  B
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Victoria      B

Thorez       B

-Dopływ wody do kopalni (m3/min)

Wałbrzych 9,0

Victoria            5,2

Thorez             9,7

Razem Wałbrzyskie KWK                   23,9

3.Podstawowe dane o szybach.

Wałbrzych

Victoria

L.P

.
Nazwa szybu Głębokość Średnica Funkcja

Obsługiwane 

poziomy
1 Victoria 546 6,2 Materiałowo – zjazdowy -50,+70,+200, 

+200,+230,+260,+30

0,+400
2 Irena 381 4,3x6,2 

5,0

Wentylacyjny +70, +200

3 Zbigniew 441 4,6x4,0 Wdechowy ,+70,+200, 

+200,+230,+260,+30

0,+400
4 Kopernik 930 7,5 Wdechowy +70,  0,  -50,  -200, 

-400
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L.P. Nazwa szybu Głębokość Średnica Funkcja
Obsługiwane 

poziomy
1 „Chrobry I”    711 3,48x3,26 Wdechowo-zjazdowy -200,+170

2 „Chrobry II”    836 5,3x3,85 Wydobywczo-wdechowy -200,+170

3 „Eugeniusz”    721    6,0 Wentylacyjny -200

4 „Matylda”    373    5,36 Wentylacyjny +170

5 „Staszic”    856 7,6x5,26 Zjazdowo-wdechowy -350,+170



Thorez

L.P

.
Nazwa szybu Głębokość Średnica Funkcja

Obsługiwane 

poziomy
1 Julia 600 6,0 Wydobywczo – zjazdowy -50, -150

2 Sobótka 453 6,0 Wdechowo – pomocniczy +50, -150

3 Chwalibóg 573 4,5 Pomocniczo -Wdechowy +50, -150

4 Jan 619 5,3x3,2 Wydechowy +50, - 150

5 Pokój 330 4,5 Wydechowy +200

4.Podstawowe dane techniczne Wałbrzyskich KWK.

-wydobycie węgla  śr./t/dobę  - 2310 w 1993 roku

- 1653 w 1994 roku

 -  396 w 1996 roku

  tys.ton/rok -  693  w 1993 roku

-  496  w 1994 roku

-  119  w 1996 roku

-zatrudnienie ogółem w Wałbrzyskich KWK.

5811 pracowników w 1993 roku

3241 pracowników w 1994 roku

 595  pracowników w 1996 roku

5.Przyczyny  postawienia  Wałbrzyskich  KWK  w  stan  likwidacji;  sczerpanie  zasobów  węgla, 

niekorzystne wyniki ekonomiczne, brak warunków do osiągnięcia trwałej rentowności.

6.TERMINY:

- rozpoczęcia likwidacji 01.01.1991 r.

- zakończenia wydobycia 31.10.1996 r.

- zakończenia likwidacji 30.09.2003 r. 
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6. Kalendarium najważniejszych zdarzeń 

29.02.2000 r. -      Minister Gospodarki Pan Janusz Steinhoff odpowiedzialny za wdrażanie

           reformy górnictwa węgla kamiennego, decyzą Nr.3/w powołuje zespół

przygotowawczy dla tworzenia Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. 

w składzie:

-Mieczysław  Gałęziowski  –  Z-ca  Dyrektora  Biura  Restrukturyzacji 

Bytomskiej Spółki Węglowej S.A.,

-Tomasz Rolling – Dyrektor Kopalni Węgla Kamiennego

„Jan Kanty” S.A., 

-Janusz Siemieniec  - Dyrektor Kopalni Węgla

Kamiennego „Nowa Ruda” przedsiębiorstwo państwowe,

-Jerzy Wodecki  - Z-ca Dyrektora Biura Likwidacji 

Kopalń  Państwowej  Agencji  Restrukturyzacji  Górnictwa  Węgla 

Kamiennego S.A.,  

Minister Gospodarki wyznacza zespołowi termin zakończenia prac do

31maja 2000 roku.

Koordynacje prac zespołu Minister Gospodarki powierzył  Panu Januszowi

Siemieńcowi.

06.03.2000 r.  -     Zespół  przystępuje do opracowania:

-struktury organizacyjnej i zasad funkcjonowania Spółki

Restrukturyzacji Kopalń S.A.,

-biznes planu SRK S.A. na lata 2000 – 2002.

Sporządzając projekty w/w opracowań zespół konsultuje je   

z przedstawicielami wszystkich central związków zawodowych i uwzględnia 

zgłaszane przez Związki Zawodowe, uzasadnione uwagi.

13.04.2000 r. -          Pełnomocnik Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy KWK „Jan Kanty” S.A.,

KWK „Porąbka-Klimontów” S.A.,KWK „Sosnowiec”S.A. ,   KWK „Saturn” S.A.

i KWK „Żory” S.A. w likwidacji założycieli Spółki Restrukturyzacji Kopalń

S.A.,  ogłasza w Gazecie Wyborczej konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu

Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.

15.05.2000 r.  - W Państwowej Agencji Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego S.A

odbyło się spotkanie przedstawicieli Central Związków Zawodowych 

z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Gospodarki Panem Janem

Szlązakiem w celu uzgodnienia dokumentów dotyczących projektu

tworzenia Spółki Restrukturyzacji Kopaln S.A.

Na spotkaniu przyjęto między innymi następujące ustalenia:

Zespół przygotowawczy wystąpi do Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
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zapytaniem prawnym o możliwość dokonania zmian w Ponad

Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy dla pracowników górnictwa

poprzez dopisanie w załączniku przedsiębiorstw Górniczych objętych

układem Bytomskiej Spółki Restrukturyzacji Kopalń Sp.z o.o oraz SRK

S.A w związku z wypowiedzeniem przez Związek Pracodawców PUZP.

 

Zespół przygotowawczy przekaże w trybie pilnym odpowiedzi na zgłoszone 

przez stronę związkową wątpliwości dotyczące koncepcji tworzenia SRK S.A. 

oraz dokona stosownych zmian w statucie Spółki, które zostały uzgodnione 

w trakcie spotkania. 

30.05.2000 r. -  Zespół przekazuje Ministrowi Gospodarki  komplet dokumentów

dotyczących projektu struktury organizacyjnej i zasad funkcjonowania

Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA  oraz biznes planu Spółki na lata 2000 –

2002 ,uzgodnionych z przedstawicielami central związków zawodowych

działających w górnictwie.

03.07.2000 r.  - Komisja Konkursowa powołana przez Ministra Gospodarki, spośród czterech

kandydatów na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Restrukturyzacji Kopalń

S.A. zarekomendowała na to stanowisko  Janusza Siemieńca.

14.07.2000 r.  - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy reprezentowane przez Pana Andrzeja

Karbownika podpisuje akt notarialny (repertorium A Nr. 8006/2000 )

zawiązania Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.  z siedzibą w Bytomiu 

w wyniku połączenia kopalń samodzielnych spółek akcyjnych : 

KWK „Jan Kanty” ,KWK „Porąbka-Klimontów” , KWK „Saturn”, 

i KWK „Sosnowiec”. 

W skład pierwszego Zarządu Spółki powołano:

1.Janusza Siemieńca – jako Prezesa Zarządu.

2.Tadeusza Prudło    -  jako Członka Zarządu

3. Jerzego Wodeckiego – jako Członka Zarządu

21.08.2000 r. - Sąd Rejonowy Wydział VIII Gospodarczo-Rejestrowy w Katowicach

zarejestrował Spółkę Restrukturyzacji  Kopalń-Spółka Akcyjna z siedzibą : 

41- 914  Bytom  ul. Strzelców Bytomskich nr.207.

Na ten dzień Spółka przejęła zobowiązania wymienionych wyżej czterech

kopalń w kwocie 328 947,0 tys.zł.

22.08.2000 r. - Zarząd Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., na podstawie art.25 k.h. oraz 

§ 6 ust.2 i 3 Statutu Spółki,uchwałą nr.1/00 utworzył następujące oddziały

Spółki:

1/. Zakład KWK „Jan Kanty” w Jaworznie,
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2/. Zakład KWK „Porąbka – Klimontow” w Sosnowcu,

3/. Zakład KWK „Saturn” w Czeladzi,

4/. Zakład KWK „Sosnowiec” w Sosnowcu,

5/. Zakład Centralny Zakład Odwadniania Kopalń ,

6/. Zakład Biuro Zarządu.

Stan zatrudnienia w Spółce wynosił 1112 osób.    

01.09.2000 r. - Pełnomocnik Walnego Zgromadzenia SRK S.A.  Pan Andrzej Karbownik

zawarł umowę menadżerską z Członkiem Zarządu Panem Tadeuszem

Prudło.

09.10.2000 r. - Pełnomocnik Walnego Zgromadzenia SRK S.A. Pan Andrzej Karbownik

zawarł umowę menadżerską z Członkiem Zarządu Panem Jerzym

Wodeckim.

06.11.2000 r. - Pełnomocnik Walnego Zgromadzenia SRK S.A.

Pan Andrzej Karbownik zawarł umowę menadżerską z Prezesem Zarządu

Panem Januszem Siemieńcem.

20.12.2000 r. - Członek Zarządu Jerzy Wodecki sporządził  „ logo”  Spółki Restrukturyzacji

Kopalń S.A., które Zarząd  uznał  za oficjalny znak graficzny firmy.

29.12.2000 r. - SRK S.A. zakupiła od Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.  będącą w stanie

likwidacji KWK „Morcinek”i utworzyła kolejny Oddział Spółki o tej samej

nazwie.

Od tego dnia w Spółce funkcjonuje 7 oddziałów.

31.12.2000 r. - Stan zatrudnienia w Spółce wynosił 510 osób.

26.01.2001 r. - Walne Zgromadzenie SRK S.A. odwołuje z funkcji Członka Zarządu SRK S.A.

Pana Tadeusza Prudło.

26.01.2001 r. Walne Zgromadzenie SRK S.A. powołuje na Członka Zarządu SRK S.A. Pana

Andrzeja Rojka.

01.03.2001 r. - SRK S.A. zakupiła przedsiębiorstwo państwowe Wałbrzyskie Kopalnie Węgla

Kamiennego za kwotę 1 zł.

Od tego dnia w Spółce funkcjonuje 8 Oddziałów.

07.03.2001 r. - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.

podjęło uchwałę w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz zmianę siedziby

Spółki z Bytomia do Katowic.
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20.03.2001 r. SRK SA zakupiła przedsiębiorstwo państwowe KWK „Nowa Ruda” za kwotę

1zł.Od tego dnia w Spółce funkcjonuje 9 Oddziałów.

                   Razem zobowiązania przejętych siedmiu kopalń wynosiły 603 626,0 tys.zł.

29.03.2001 r. - SRK S.A. zakupiła od Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. likwidowaną

KWK „Moszczenica” w zamian za ułamkową część udziałów Wojewódzkiego

Szpitala Specjalistycznego Nr.5 w Sosnowcu o wartości 6 211,8 PLN i

I utworzyła kolejny Oddział Spółki pod nazwą  KWK „Moszczenica”.

Od tego dnia w Spółce funkcjonuje 10 Oddziałów. 

06.04.2001 r.- SRK S.A. zakupiła od Gliwickiej Spółki Węglowej S.A. likwidowaną 

KWK „Gliwice”  oraz od Rybnickiej Spółki Węglowej S.A.  KWK „1 Maja”  

w zamian za ułamkowe  części udziałów Wojewódzkiego Szpitala

Specjalistycznego Nr.5 w Sosnowcu o wartościach odpowiednio 7 604,8 PLN

i  28 957,9 PLN  oraz utworzyła kolejne dwa Oddział o tych samych

nazwach.

Od tego dnia w Spółce funkcjonuje 12 Oddziałów.

09.04.2001 r. - SRK S.A. zakupiła od Gliwickiej Spółki Węglowej S.A. likwidowaną 

KWK „Dębieńsko”  w zamian za ułamkową część udziałów Wojewódzkiego

Szpitala Specjalistycznego Nr.5 w Sosnowcu o wartości 21 857,8  PLN   

i utworzyła kolejny Oddział o tej samej nazwie.

 Od tego dnia w Spółce funkcjonuje 13 Oddziałów.

01.06.2001 r. - SRK S.A. zakupiła od Nadwiślańskiej Spółki Węglowej S.A. likwidowaną

KWK „Siersza” w zamian za ułamkową część udziałów Wojewódzkiego

Szpitala Specjalistycznego Nr.5 w Sosnowcu i utworzyła kolejny Oddział 

o tej samej nazwie.

Od tego dnia w Spółce funkcjonuje 14 Oddziałów.

30.06.2001 r. - Stan zatrudnienia w Spółce wynosi 482 osoby. 

02.07.2001 r. - SRK S.A. na podstawie umowy zobowiązującej sprzedaży przejęła 

w użytkowanie likwidowaną KWK „Katowice” wycenioną na zlecenie

Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. na kwotę 70 400,0 tys.zł. 

Po przejęciu kopalni SRK S.A. utworzyła kolejny Oddział o tej samej

nazwie.

Od tego dnia w Spółce funkcjonuje 15 Oddziałów.

16.07.2001 r. - Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego dokonał wpisu Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. do rejestru

Przedsiębiorców pod numerem 0000027497. 
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16.07.2001 r. - W wyniku reorganizacji struktury wewnętrznej SRK S.A. Oddziały Spółki :

KWK „Sosnowiec” , KWK „Saturn”i KWK „Porąbka-Klimontów”  połączone

zostały w jeden Oddział o nazwie KWK „Czeladź-Sosnowiec”.

Od tego dnia w Spółce funkcjonuje 13 Oddziałów.

31.12.2001 r  - Stan zatrudnienia w spółce wynosi 412 osób. W drugim półroczu 2001 roku

zwolniono 588 osób i przyjęto 490 osób w tym spoza górnictwa 15 osób.

29.03.2002 r. - W wyniku kolejnej reorganizacji połączono trzy oddziały: KWK „Morcinek” 

KWK „Moszczenica” i KWK „1-Maja” w jeden Oddział  o nazwie 

KWK „ 1-Maja-Morcinek-Moszczenica” oraz Wałbrzyskie Kopalnie Węgla

Kamiennego i KWK „Nowa Ruda” w jeden Oddział o nazwie 

KWK „Wałbrzych-Nowa Ruda”. 

Od tego dnia w Spółce funkcjonuje 9 Oddziałów.

06.04.2002 r. - Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. uruchamia procedurę dotyczącą

postępowania układowego na kwotę 152 264 379,06 PLN i organizuje w tym 

dniu Zgromadzenie 812 Wierzycieli.

28.05.2002 r. - Następuje otwarcie postępowania układowego.

30.06.2002 r. - Stan zatrudnienia w Spółce wynosi 662 osoby.    

29.07.2002 r.- Oddziały KWK „Gliwice” i  KWK „Dębieńsko” włączone zostały w strukturę 

Oddziału  „Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi”.

Od tego dnia w Spółce funkcjonuje 7 Oddziałów.

31.12.2002 r. - Stan zatrudnienia w Spółce wynosi 661 osób. W ciągu roku zwolniono 237 

osób i przyjęto 486 osób w tym spoza górnictwa 71 osób.

04.03.2003 r.- Pompownia  KWK  „Katowice”  włączona  została  w  strukturę  Oddziału 

„Centralny Zakład Odwadniania Kopalń  w Czeladzi”

30.06.2003 r.- Stan zatrudnienia w Spółce wynosi 695 osób. 

31.12.2003 r. - Stan zatrudnienia w Spółce wynosi 757 osób. W ciągu roku zwolniono 

22 osoby i przyjęto 56 osób w tym spoza górnictwa 44 osoby. 

27.04.2004 r. - Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział X Gospodarczy postanowieniem 

Sygn.akt X Ukł-111/02/3 zatwierdził układ zawarty pomiędzy SRK S.A. 

a wierzycielami  na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 6 kwietnia 2004 r.

10.05.2004 r. - Członek Zarządu Pan Andrzej Rojek odwołując się do postanowień
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§ 13 ust.5 Statutu Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A rezygnuje z tym

dniem z pełnienia funkcji Członka Zarządu.

12.05.2004 r. - Walne zgromadzenie Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A powołuje na

Członka Zarządu – Dyrektora Biura Ekonomiki i budżetowania kopalń –

Panią Małgorzatę Basista- zajmującą dotychczas stanowisko- Dyrektora

Biura Kadr i Restrukturyzacji Zatrudnienia.

30.06.2004 r. - Stan zatrudnienia w Spółce wynosi 696 osób.

17.08.2004 r -  Uprawomocnienie się układu z 770 wierzycielami na kwotę 100 656 465,02 

PLN  według  którego,  następuje  zmniejszenie  o  90  %  wierzytelności 

przysługujących wierzycielom głównym przy podziale wierzycieli na dwie

grupy: wierzyciele drobni – których wierzytelności objęte postępowaniem

nie przekraczają kwoty 5 000,00 złotych i wierzyciele główni których

wierzytelności objęte postępowaniem przekraczają kwotę 5 000,00 złotych.

Wierzyciele drobni spłaceni zostali jednorazowo do końca 2004 roku na

kwotę 847 738,70 zł.

30.11.2004 r. - Zarząd Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. podejmuje uchwałę 

o utworzeniu z dniem 31.12.2004 roku Oddziału Spółki pod firmą: 

„ Oddział- Zakład Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji”, 

w drodze połączenia dotychczasowych Oddziałów – Zakładów

KWK „Czeladź-Sosnowiec”, KWK „ 1-Maja-Morcinek-Moszczenica” , 

KWK „Jan Kanty-Siersza” , KWK „Wałbrzych – Nowa Ruda”.  

23.12.2004 r. - Walne Zgromadzenie Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. na podstawie § 27

ust.1 pkt 17 Statutu Spółki odwołało Pana Jerzego Wodeckiego ze składu 

Zarządu  Spółki,  oraz  powołało  w  skład  Zarządu  Spółki  na  stanowisko 

Członka Zarządu -  Dyrektora Biura Likwidacji i Ochrony Środowiska Pana 

Adama Tomysa – dotychczasowego Dyrektora Centralnego Zakładu 

Odwadniania Kopalń w Czeladzi.
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07.12.2004 r. - Zarząd Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. podejmuje 

uchwały:

-o utworzeniu Oddziału – Zakład Górniczy „Bytom II”

w Bytomiu ul.Chorzowska 12,

-o utworzeniu Oddziału – Zakład Kopalnia Węgla

Kamiennego „Katowice-Kleofas” w Katowicach

Ul. Obroki 77. 

31.12.2004 r. - Stan zatrudnienia na 31.12.2004 r. wnosi 685 osób.

W ciągu 2004 roku zwolniono 105 osób i przyjęto 33 osoby

11.01.2005 r. -  Zarząd SRK S.A. podejmuje uchwałę przyjmując jednolity tekst statutu

Spółki.

28.02.2005 r.    – Uchwałą nr.210/2005/ Zarząd SRK S.A. zmienia siedzibę Oddziału Kopalnie

Węgla Kamiennego w  całkowitej likwidacji , z Katowic ul. Kopalniana 6

 na Sosnowiec ul. Kosynierów 44.

31.03.2005 r.  -  W związku z wprowadzonymi zmianami organizacyjnymi w Spółce, Zarząd

aneksem wprowadził stosowne zmiany do „Zakładowego Planu Kont”.

25.04.2005 r.  -  Uchwałą nr.588/2005 Zarząd SRK S.A. postanowił wyrazić zgodę na

przeniesienie Biura Pomocy Zawodowej GAP z ul. Szkolnej 4a w Sosnowcu

do siedziby Oddziału KWK w całkowitej likwidacji  ul. Kosynierów 44 

w Sosnowcu.   
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7.Proces likwidacji kopalń w strukturze organizacyjnej Spółki

Po  utworzeniu  Spółki  Restrukturyzacji  Kopalń  S.A.  ,przejęte  cztery  likwidowane  kopalnie 

przekształcone zostały w oddziały Spółki , których zadaniem była realizacja zaakceptowanych przez 

Ministra Gospodarki programów i rocznych planów likwidacji poszczególnych kopalń. Roczne plany 

likwidacji obejmowały zadania wyszczególniane w rozporządzeniach Ministra Gospodarki w sprawie 

szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz sposobu wykorzystania dotacji z budżetu państwa 

na finansowanie likwidacji  kopalń...,  wydawanych na podstawie delegacji  wynikających z ustaw 

dotyczących reformowania górnictwa węgla kamiennego w Polsce a dotyczące:

-likwidacji oraz zabezpieczenia wyrobisk górniczych,

-likwidacji zbędnych budynków ,instalacji oraz demontażu maszyn

 i urządzeń,

-usuwania szkód górniczych wywołanych eksploatacją górniczą,

-rekultywacji terenów pogórniczych,

-utrzymania obiektów przeznaczonych do likwidacji – w kolejności

 zapewniającej bezpieczeństwo ruchu zakładu górniczego,

-wykonywania prac zabezpieczających oraz przedsięwzięć zapobiegających

 zagrożeniom w związku z likwidowanym zakładem górniczym,

-opracowania projektów, dokumentacji, opinii, ekspertyz i analiz

 związanych z likwidacja kopalń,

-zabezpieczenie kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym w okresie

 likwidacji i po jej zakończeniu,

-wykonywania działań po zakończeniu likwidacji kopalń,

-pokrywania kosztów ogólnego zarządu, w kopalni całkowicie likwidowanej

 od chwili zakończenia wydobycia,

-pokrywanie kosztów ogólnego zarządu w spółce prowadzącej wyłącznie 

 likwidację kopalń.

Terminy rozpoczęcia likwidacji , zakończenia wydobycia węgla oraz zakończenia likwidacji  kopalń, 

których następcą prawnym stała się Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.  ujęte zostały  w rozdziale 

5 – „syntetyczne charakterystyki kopalń”

Wymienione  wyżej  terminy  w  odniesieniu  do  pozostałych  kopalń  przejętych  przez  Spółkę 

Restrukturyzacji Kopalń S.A.  w  celu dokończenia procesu likwidacji były następujące:

T  e  r  m  i  n  y

Kopalnia rozpoczęcia zakończenia zakończenia

likwidacji wydobycia likwidacji

Gliwice 01.01.1999 15.09.1999 31.12.2002

Dębieńsko 01.07.2000 17.10.2000 30.09.2001

Morcinek 01.04.1998 01.11.1998 31.12.2000

Moszczenica 01.02.2001 31.07.2000 30.06.2002

1-Maja 01.03.2001 28.02.2001 31.12.2003

Siersza 01.11.1999 31.10.1999 31.12.2002

Katowice 01.03.2001 01.07.1999 31.12.2002

Niwka-Modrz. 01.05.1999 01.07.1999 31.03.2002
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Po  terminach  zakończenia  likwidacji  kopalń,  określonych  w  decyzjach  Ministra  Gospodarki 

akceptujących  kierunkowo  „Programy  likwidacji”,  w  kopalniach  likwidowanych  prowadzone  są 

działania wykonywane po zakończeniu likwidacji , określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, 

Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  28  stycznia  2004  roku  w  sprawie  dotacji  na  finansowanie 

likwidacji  kopalń  (Dz.U.nr.18  z  2004  roku  poz.171)  ,   które  według  założeń,  powinny  być 

zrealizowane do końca 2006 roku. 

W 15 kopalniach likwidowanych które weszły w strukturę organizacyjną Spółki  Restrukturyzacji 

Kopalń S.A., zlikwidowanych zostało 44 252 m szybów, 1 282 039,5 m wyrobisk korytarzowych, 

1701 obiektów powierzchniowych oraz zrekultywowano 508,57 ha terenów pogórniczych

i usunięto szkody w 1590 obiektach.

Zakres  rzeczowy  likwidacji  w  poszczególnych  kopalniach  ,poniesione  nakłady  oraz  otrzymaną 

dotację od momentu postawienia poszczególnych kopalń w stan likwidacji  przedstawia poniższe 

zestawienie.
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ZAKRES RZECZOWY FIZYCZNEJ LIKWIDACJI, PONIESIONE NAKŁADY, OTRZYMANA DOTACJA

NA LIKWIDACJĘ KOPALŃ ZGRUPOWANYCH W ODDZIALE SRK. S.A. W SOSNOWCU

ZAKŁAD "KOPALNIE WĘGLA KAMIENNEGO W CAŁKOWITEJ LIKWIDACJI" Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU

(stan na 31.12.2004 r.)

Lp.
Kopalnia 

(Rejon)

Terminy zakończenia

Wydobycia Likwidacji

Wydobycie 

węgla 

(tys. 

ton/rok)

Ubytek 

zatrudnieni

a

Likwidacja

Szybów 

(m)

Wyrobisk 

(m)

Obiektów 

powierzchn

. (szt.)

Rekultywacja 

terenów 

(ha)

Usuwanie 

szkód 

górniczych 

(obiektów)

Poniesione 

naklady  na 

likwidację 

(tys. zł)

Otrzymana 

dotacja 

(tys. zł)

%  pokrycia 

dotacją 

poniesionyc

h nakladów

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Jan Kanty 31.07.200031.12.2002313,7 1 104  - 49 157,0 66  - 10 44 378,9 27 685,6 62,38%

2 Porąbka- Klimontów 31.12.199831.12.2000610,3 1 962 1 770,0 74 990,0 50 92,80 189 89 421,6 85 723,0 95,86%

3 Saturn 31.12.199531.12.2000496,5 3 127 3 398,0 172 347,0 251 56,87 223 239 115,7 167 641,1 70,11%

4 Sosnowiec 31.12.199731.12.2000460,5 2 996 1 559,0 131 367,0 119 2,30 151 115 064,2 92 939,3 80,77%

5 Nowa Ruda 31.01.200031.12.2002384,2 4 623 5 751,6 155 395,0 131 90,30 65 263 170,0 224 245,2 85,21%

6 Wałbrzyskie KWK 31.10.199631.12.2001119,9 10 543 15 382,0 270 419,0 346 200,40 152 313 187,8 287 232,1 91,71%

7 Żory 31.10.199631.12.1999415,3 3 308 1 798,4 125 269,5 17  - 150 71 520,0 50 553,6 70,68%

 RAZEM x x 2 800,4 27 663 29 659,0 978 944,5 980 442,67 940 1135858,2 936 019,9 82,41%

8 Morcinek 01.11.199831.12.2000995,9 2 814 4 136,0 43 673,0 150 35,20 120 79 927,5 41 698,0 52,17%

9 Moszczenica 31.07.200031.12.2002 - 14 1 155,0 27 368,0 5  - 70 14 921,9 13 200,0 88,46%

10 1 Maja 28.02.200131.12.2003 - 33 3 322,0 61 325,0 90  - 89 34 339,4 27 871,5 81,16%

11 Siersza 31.10.199931.12.2002801,8 1 903 2 482,0 114 872,0 252 17,30 151 75 633,4 39 851,0 52,69%

12 Katowice 01.07.199931.12.2002 - 44 474,0 1 095,0 86  - 133 22 881,4 18 017,0 78,74%

13 Niwka - Modrzejów 01.07.199931.12.2002570,7 2 469 3 024,0 54 762,0 138 13,40 87 88 938,8 62 030,2 69,74%

14 Dębieńsko 17.10.199930.09.2001597,7 1 547 1 100,0 71 460,0 34 - 156 65 165,4 28 100,0 43,12

15 Gliwice 15.09.199931.12.2002541,9 2 547 2 091,0 141 540,0 182 3,4 29 41 167,9 38 625,2 93,82

 RAZEM x x 2 368,4 7 277 14 593,0 303 095,0 721 65,90 650 422 975,7 269 392,9 63,68
 OGÓŁEM x x 5 168,8 34 940 44 252,0 1282039,5 1 701 508,57 1 590 1558 833,9 1 205 412,877,32
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PONIESIONE NAKŁADY I OTRZYMANA DOTACJA NA FIZYCZNĄ LIKWIDACJĘ KOPALŃ OD 
MOMENTU LIKWIDACJI DO 31.12.2004 R
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Zestawienie zakresu rzeczowego i finansowego działań wykonywanych w okresie 
 od 1.01. do 30.06.2005r.
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likwidacji zakładu górniczego

oraz  w wyniku uproszczenia
systemów odwadniania

Rekultywacja terenów

pogórniczych

Zabezpieczenie kopalń

sąsiednich przed zagrożeniem
wodnym, gazowym oraz

pożarowym po zakończeniu
likwidacji kopalń

Opracowywanie, wymaganych

odrębnymi przepisami,
projektów, dokumentacji, opinii,

ekspertyz i analiz związanych z
realizacją zadań ujętych w

"Zaktualizowanym rocznym

planie…" 

Koszty ogólnego zarządu

zakładu wchodzącego w skład
przedsiębiorstwa

górniczego,realizującego
działania polikwidacyjne

w tym roszczenia pracownicze

Plan

Wykonanie



Wybrane charakterystyczne zdjęcia z procesu likwidacji kopalń

2002 r. -Likwidacja budynku maszyny wyciągowej szybu  „Warszawa II”–

KWK KATOWICE
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2005 r teren byłej KWK THOREZ przekazany do gminy Wałbrzych – szyby „Julia” i „Sobótka”

2005r – tereny po byłej KWK Wałbrzych – Szyby „Chrobry I” i Chrobry II”
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styczeń 2001 r.- ostatni zjazd do pompowni głównej na poziomie 450 m KWK Sosnowiec

luty 2001 r.- ostatni zjazd do pompowni głównej na poziomie 250 m KWK Paryż
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2004 rok –  wyburzanie budynku mechanicznej przeróbki węgla z wykorzystaniem materiałów 

wybuchowych –w  KWK 1 Maja
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2005 r - teren składowiska odpadów powęglowych KWK Saturn w Czeladzi przy ul. Granicznej – 

po wykonanej rekultywacji technicznej

2005 r. - teren osadników wód dołowych KWK Niwka Modrzejów w Sosnowcu 

przy ulicy Mikołajczyka – po wykonanej rekultywacji biologicznej
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8.Majątek Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń SA  , przejęła majątek o wartości określonej w bilansach przejętych 

kopalń, który przedstawiał się następująco:

Oddział zakład Rzeczowy  majątek 

trwały 

Wartośc rzeczowego majątku trwałego na 
21.08.2000 31.12.2000

Jan kanty
Grunty własne           4521,78           4521,78
Budynki i budowle    37255989,09    36523153,92

Porąbka Klimontów
Grunty własne          89045,82       121089,82
Budynki i budowle    47885190,42    45935696,51

Saturn
Grunty własne         16848,00         16848,00
Budynki i budowle    10101199,62     9748947,07

Sosnowiec
Grunty własne - -
Budynki i budowle      8899411,52    87814829,86

Biuro Zarządu
Grunty własne -           1979,00
Budynki i budowle -         44805,00

RAZEM SRK
Grunty własne       110415,60       144438,60
Budynki i budowle 184236491,25 180067432,36

W okresie od 21 sierpnia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku nastąpił wzrost wartości gruntów 

o 34 023,00 PLN oraz zmniejszenie wartości budynków i budowli o 4 169 058,89 PLN.

Znaczną  część  majątku  trwałego  stanowią  obiekty  o  charakterze  socjalno-bytowym,  których 

wartość w PLN według przejętych kopań przedstawiała się następująco:

Kopalnie Budynki 

mieszkalne

Obiekty 

służby 

zdrowia 

Ośrodki 

wczasowe

Obiekty 

sportowe

Inne

Jan Kanty     170162,90 - 365216,64 186616,54 382500,98
Porąbka 

Klimontów

35837923,44 - 407758,03 186289,19 548294,01

Saturn   6333902,83     339088,43 323549,22  39912,32 76830,23
Sosnowiec 49854531,91 61704042,59 - - -
Razem SRK 92196521,08 62043131,08 1096523,89 422818,05 1010910,47

Budynki mieszkalne  administrowane są przez Spółdzielnie mieszkaniowe ;„Saturn” , „Sokolnia” 

i   Administrację  Domów Mieszkalnych Sp.z  o.o  w Sosnowcu Zagórzu ,na podstawie zawartych 

umów o administrowanie.

Obiekty  służby  zdrowia  administrowane  są  przez  Urząd  Miejski  w  Sosnowcu  i  Dyrekcję 

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr.5 im. Św. Barbary w Sosnowcu.

Ośrodki wczasowe  głównie przez dzierżawców. Obiekty sportowe przez kluby Sportowe „Górnik” 

Sosnowiec i „Piaski w Czeladzi.

W wyniku prowadzonej w 2001 roku działalności ,Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A., zbyła 

w ciągu roku majątek o łącznej wartości księgowej w kwocie 37 855,8 PLN  osiągając przychody 

z tego tytułu w łącznej kwocie 241 825,9 PLN.  

Na sprzedaży 6 lokali mieszkalnych za 5 % ich wartości rynkowej , zgodnie z ustawą z dnia 15 

grudnia  2000  roku  o  zasadach  zbywania  mieszkań  będących  własnością  przedsiębiorstw 

państwowych,  niektórych  spółek  handlowych  z  udziałem  Skarbu  Państwa,  państwowych  osób 
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prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa (Dz.U. z dnia 23 stycznia 

2001r.) , powstała strata w kwocie 31,8 PLN.  

Wartość księgowa majątku trwałego na koniec 2001 roku wynosiła 222 872,9 PLN z tego wartość:

-gruntów     1 605,5 PLN

-budynków i budowli  189 499,5 PLN

-urządzeń technicznych i maszyn   17 418,2 PLN

-pozostałych składników   26 945,8 PLN 

W 2002 roku nastąpił przyrost wartości rzeczowych środków trwałych o kwotę 48 698 943 PLN  

z tytułu zakupu składników majątkowych likwidowanych kopalń : „Gliwice” , „Niwka – Modrzejow”  

i  „1 – Maja” , oraz z tytułu ujawnienia prawa wieczystego użytkowania gruntów ( przeniesienie 

z ewidencji pozabilansowej) ,nabycia prawa wieczystego gruntów i innych przychodów .

Równocześnie nastąpiło zmniejszenie wartości początkowej stanu rzeczowego majątku trwałego  

o kwotę 70 692 230 PLN z tytułu likwidacji majątku, sprzedaży lub zrzeczenia się  oraz bieżącej 

amortyzacji.

W 2002 roku Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. zbyła majątek trwały likwidowanych kopalń 

o łącznej wartości księgowej netto w kwocie 32 369 040 PLN uzyskując z tego tytułu przychody 

w kwocie 92 494 718 PLN. 

W 2003 roku nastąpił przyrost wartości rzeczowych środków trwałych o kwotę 6 612 805 PLN 

z tytułu nabycia majątku likwidowanych kopalń oraz zmniejszenie wartości o kwotę 43 192 594 PLN 

z tytułu likwidacji, zbycia , strat losowych i innych. 

W 2003 roku Spółka zbyła majątek trwały o wartości księgowej netto w kwocie 22 568 529 PLN 

uzyskując  przychody  w  kwocie  7  094  895  PLN.   Strata  powstała  na  sprzedaży  mieszkań 

zakładowych  oraz  na  sprzedaży  składników  majątkowych  pochodzących  z  likwidacji  obiektów 

przeróbki mechanicznej węgla w Oddzale KWK „ 1-Maja , Morcinek , Moszczenica” wynosiła łącznie 

6 945 457 PLN .

W 2004 roku nastąpiło zmniejszenie wartości rzeczowych środków trwałych o kwotę 16 635 965 

PLN w stosunku do wartości rzeczowych środków trwałych na koniec 2003 roku. Wartość księgowa 

majątku trwałego na koniec 2004 roku wynosiła 169 665 277 PLN a jego struktura przedstawiała 

się następująco:

- grunty         44 951 734 PLN

- budynki i budowle                     109 311 257 PLN

          - urządzenia techniczne i maszyny               14 352 607 PLN

- pozostałe składniki           1 049 678 PLN

W 2004 roku Spółka osiągnęła przychody ze zbycia majątku ogółem w kwocie 27 487 051 PLN oraz 

przychody z likwidacji kopalń  w kwocie 1 541 328 PLN.

Ponadto realizując założenia rządowego programu reformy górnictwa węgla kamiennego Spółka 

Restrukturyzacji Kopalń SA nabyła:

 - majątek KWK „Siemianowice – ZG Rozalia” niezbędny do zabezpieczania czynnych kopalń 
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   sąsiednich przed zagrożeniem wodnym za łączną cenę w kwocie 1 462 327 PLN,

 - majątek KWK „Katowice” za cenę w kwocie 24 803 018 PLN.

W okresie pierwszego półrocza 2005 roku Spółka Restrukturyzacji Kopalń uzyskała przychody ze 

zbycia  majątku  trwałego w kwocie  9  897 500  PLN,  w  tym w trybie  art.66  ustawy  Ordynacja 

podatkowa  2 850 600 PLN.   

Kopalnia

(rejon)

Ilość budynków na 

dzień
21.08.

2000

30.06.

2005 Ubytek 

budynk

ów

Ilość mieszkań 

na dzień
21.08.

2000

30.06.

2005 Ubytek 

mieszka

ń

Ilość budynków/mieszkań 

administrowanych przez 

zarządców
SM

Sokol

nia

SM

Satur

n

ADM

Tor

„Twój 

Dom”

Ilość 

wspólnot 

mieszkaniowy

ch

w zasobach 

mieszkaniowy

ch
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

„Jan Kanty” 3 1 2 14 10 4 - - - - -

„Porąbka-

Klimontów”
150 130 20 2433 1170 1263 - -

130/

1170
- 97

„Saturn” 167 164 3 2393 2090 303 -
164/

2090
- - 15

„Sosnowiec 108 108 0 2514 1698 816
108/

1698
- - - 17

„Nowa 

Ruda”
0 0 0 0 0 0 - - - - 0

„Wałbrzyski

e KWK”  *
132 119 13 997 647 350 - - - 119/647 78

Razem: 560 522 38 8351 5615 2736
108/

1698

164/

2090

130

/1170

119

/647
207
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9.Spółki powiązane kapitałowo ze Spółką Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Spółka Restrukturyzacji  Kopalń  S.A.  stając  się  następcą  prawnym  przejętych  kopalń  węgla 

kamiennego  ;  „Jan  Kanty”  ,  „Porąbka  –Klimontów”,  „Saturn”,„Sosnowiec”,  „Nowa 

Ruda”,”Wałbrzyskie KWK” i „Żory” , nabyła również akcje i udziały w spółkach  utworzonych przez 

wymienione kopalnie, na bazie ich majątku. 

Według stanu na dzień 31.12.2001 roku, Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. posiadała akcje 

i  udziały o wartości  nominalnej  368 376 487,78 PLN w kapitale  zakładowym 44 spółek prawa 

handlowego, w tym:

-100 % udziałów w 8 spółkach,

-powyżej 50 % udziałów w 3 spółkach

-poniżej 50 % udziałów w 33 spółkach  

Wartość netto posiadanych akcji i udziałów na dzień 31.12,2001 r, wynosiła 24 177 347,00 PLN.

W okresie do czerwca 2005 roku Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. zbywała, z zastosowaniem 

obowiązujących procedur udziały w niektórych spółkach. 

Wykaz spółek powiązanych kapitałowo ze Spółką Restrukturyzacji Kopalń S.A. na dzień 30 czerwca 

2005 roku przedstawia poniższe zestawienie:

Wykaz spółek powiązanych kapitałowo ze Spółką Restrukturyzacji 

Kopalń S.A.

Stan na dzień 31.08.2005

Lp Oddział SRK S.A. Spółka siedziba

100% udział SRK S.A.

1. SRK S.A.

Bytomska Spółka 

Restrukturyzacji Kopalń Sp. 

z o.o.

41-914 BYTOM, ul. 

Strzelców Bytomskich 207

2. SRK S.A.
KWK "Siemianowice" - ZG 

"Rozalia" Sp. z o.o.

41 - 103 Siemianowice 

Śląskie, ul. Orzeszkowej 4

3 KWK "Nowa Ruda" "ExtraGaz" Spółka z o.o.
57 - 402 Nowa Ruda, 

ul.Kłodzka 31/33

4 KWK "Nowa Ruda"
PPHU "MAG DREW" Sp. z 

o.o.

57 - 402 Nowa Ruda, 

ul.Kłodzka 27

5 KWK "Nowa Ruda" SILESIA Sp. z o.o.
57 - 402 Nowa Ruda, 

ul.Kłodzka 27

6 KWK "Nowa Ruda" TERMOGAZ Sp. z o.o.
57 - 402 Nowa Ruda, ul. 

Kłodzka 27
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7 SRK S.A.

Zakład Wydobywczy 

Surowców Mineralnych 

"Jadwiga" Sp. z o.o. 

w likwidacji

41 - 808 Zabrze, ul. 

Szybowa 2

50 - 100 % udziału SRK S.A.

1 Wałbrzyskie KWK

Sportowa Spółka Akcyjna 

GÓRNIK WAŁBRZYCH S.A.

w likwidacji 

58 - 304 Wałbrzych, ul. 

Ratuszowa 6

poniżej 50% udziału SRK S.A.

1 KWK "Jan Kanty"
PPUH "KAN - TUR" Sp.z 

o.o.w likwidacji

Jaworzno, ul. 

Grunwaldzka 275

2 Wałbrzyskie KWK

Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno Handlowe 

WESTBUD Sp. zo.o.w 

likwidacji

58 - 304 Wałbrzych, 

ul.Reja 4

3 KWK "Jan Kanty" PUH "ADM TOR" Sp. z o.o.
Jaworzno, ul.Szczakowska 

4

4
KWK "Czeladź - 

Sosnowiec"
ZPZW "Porąbka" Sp. zo.o.

41 - 219 Sosnowiec, 

ul.Szymanowskiego 

5
KWK "Czeladź - 

Sosnowiec"

Zakład Elektroenergetyczny 

POLSTER - E Sp. z o.o.

41 - 218 Sosnowiec, 

ul.Dobrzańskiego 99

6 KWK "Nowa Ruda"

Przedsiębiorstwo Drzewno - 

Budowlane "BudExCo" Sp. 

zo.o.

57 - 402 Nowa Ruda, 

ul.Kłodzka 27

7 KWK "Nowa Ruda"

Agencja Rozwoju 

Regionalnego AGROREG 

S.A.

57 - 400 Nowa Ruda, 

ul.Armii Krajowej 15

8 KWK "Nowa Ruda" GranMarCo S.A.
57 - 402 Nowa Ruda, 

ul.Kłodzka 38

9 KWK "Nowa Ruda" PPHU BONOWEX Sp. z o.o.
57 - 402 Nowa Ruda, 

ul.Kłodzka 27

10
KWK "Czeladź - 

Sosnowiec"

Czeladzkie Zakłady 

Energetyki Cieplnej 

"Czezec" Sp. z o.o.w 

likwidacji

41 - 253 Czeladź, 

ul.Kościuszki 9

11
KWK "Czeladź - 

Sosnowiec"

PPH BAWMOX S.A.w 

upadłości

Moszczenica ul.Dworcowa 

16
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12 KWK "Nowa Ruda" GRABINEX Sp. z o.o.
58 - 150 Strzegom, 

ul.Kopalniana 13

13 KWK "Nowa Ruda"
Wałbrzyska Specjalna Strefa 

Ekonomiczna INVEST PARK

58 - 306 Wałbrzych, ul. 

Uczniowska 21

14
KWK "Czeladź - 

Sosnowiec"

Fabryka Papieru "SZCZECIN 

-- SKOLWIN" S.A.

71 - 871 Szczecin, 

ul.Stolczyńska 100

15 SRK S.A.

Zakład  Górniczy 

"Wojkowice" Sp. z o.o.w 

likwidacji

42 - 580 Wojkowice 

ul.Morcinka 38

16
KWK "Czeladź - 

Sosnowiec"

Zakłady Przemysłu 

Wełnianego ZELTOR S.A. 
Zgierz, ul.Sienkiewicza 10

17
KWK "Czeladź - 

Sosnowiec"

Agencja Rozwoju Lokalnego 

S.A.

41 - 200 Sosnowiec, 

ul.Teatralna 9

18

KWK "Czeladź - 

Sosnowiec" i 

Wałbrzyskie KWK

Zakłady Przemysłu 

Lniarskiego SKARBKÓW 

S.A.w upadłości

59 - 870 Mirsk, 

ul.Żymierskiego 76

19 Wałbrzyskie KWK
Spółka Akcyjna LEN 

Kamienna Góra w upadłości

58 - 400 Kamienna Góra, 

ul. Papieża Jana Pawła II

20
KWK "Czeladź - 

Sosnowiec"
Huta Ostrowiec S.A. 

Ostrowiec Świętokrzyski 

ul. Samsonowicza 2

21
KWK "Czeladź - 

Sosnowiec"

Zakłady Przemysłu 

Dziewiarskiego KARO S.A.

08 - 101 Siedlce 

ul.Sokołowa 159

22
KWK "Czeladź - 

Sosnowiec"

Zakłady Tworzyw 

Sztucznych PRONIT S.A.
Pionki, ul.Zakładowa 7

23
KWK "Czeladź - 

Sosnowiec"

Zakłady Tkanin Wełnianych 

MAZOVIA S.A.

Tomaszów Mazowiecki, 

ul.Barlickiego 23

24
KWK "Czeladź - 

Sosnowiec"

Zakłady Włókien 

Chemicznych WISTOM S.A.

Tomaszów Mazowiecki, 

ul.Spalska 103/105

25
KWK "Czeladź - 

Sosnowiec"

Producent Wyrobów 

Pończoszniczych SANDRA 

S.A.w upadłości

Aleksandrów Łódzki ul. 

Piotrkowska 10/12

26 KWK "Jan Kanty"

Śląskie Przedsiębiorstwo 

Przemysłu Mięsnego S.A.w 

likwidacji

Katowice, ul.Kozielska 14

67



27 KWK "Nowa Ruda" TWÓJ DOM Sp.z o.o.
Wałbrzych,             ul. 

Wysockiego 26

10. Oddział-Centralny Zakład Odwadniania Kopalń  w Czeladzi
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siedziba oddziału CZOK – Czeladź ul. Kościuszki 9

 Oddział-Centralny Zakład Odwadniania Kopalń rozpoczął działalność z dniem 1 stycznia 2001 roku. 

Na stanowisko Dyrektora Oddziału powołany został Jan Dzbik. Stanowisko zastępcy dyrektora do 

spraw  technicznych  powierzono  Michałowi  Rydlewskiemu.  Zadaniem  Centralnego  Zakładu 

Odwadniania Kopalń jest zabezpieczenie czynnych kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, 

poprzez utrzymywanie stacjonarnych lub głębinowych systemów odwadniania w zlikwidowanych 

kopalniach węgla kamiennego, które włączone zostały w strukturę Spółki Restrukturyzacji Kopań 

S.A. 

W strukturę organizacyjną CZOK włączone zostały następujące rejony  odwadniania:

-Rejon „Saturn”,

-Rejon „Sosnowiec”,

-Rejon „Paryż”,

-Rejon „Porąbka-Klimontów”,

-Rejon „Grodziec”.

Od dnia 1.05.2001 roku w  struktury organizacyjne CZOK włączony został kolejny Rejon „Gliwice”, 

a od 1.09.2001 roku  Rejon  „Jan -Kanty”.

W  drugim  etapie  to  jest   od  dnia  01.01.2002  roku  przyłączono  do  Centralnego  Zakładu 

Odwadniania Kopalń kolejne, następujące Rejony odwadniania zlikwidowanych kopalń :

-Rejon „Siemianowice”,

-Rejon „Dębieńsko”,

-Rejon „Pstrowski”,
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-Rejon „Szombierki”,

-Rejon „Katowice”.

teren pompowni głębinowej zabudowanej w szybie „Bartosz” KWK Katowice
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Nadwiślańska S.W.
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Z dniem 1.02.2003 roku w strukturę Oddziału  CZOK  włączony został Rejon „Niwka – Modrzejów”, 

z  dniem 1.07.2003 r.  Rejon „Powstańców Śląskich-Bytom I”,  oraz z  dniem 1.01.2004 r.  Rejon 

„Nowa Ruda”

Z dniem 10 maja 2004 roku stanowisko Dyrektora Oddziału - Centralny Zakład Odwadniania Kopalń 

powierzone  zostało  Adamowi  Tomysowi,  dotychczasowemu  Dyrektorowi  Oddziału  Spółki  KWK 

„Czeladź-Sosnowiec”.  Od dnia  30 stycznia 2005 r. Dyrektorem Oddziału CZOK  jest Pan Dariusz 

Mazur.

 Charakterystyki rejonów odwadniania
 Ruch I - Rejon „Saturn”

W Rejonie „Saturn” utrzymywany jest mieszany system odwadniania. Na poziomie 210 m 

funkcjonują  dwie  pompownie  stacjonarne  wykorzystywane  do pompowania  wody  przemysłowej 

(wody z formacji  karbońskiej)  i  wody pitnej  (wody triasowe) -  o łącznej  wydajności  ok. 43,7 

m3/min oraz pompownia głębinowa  zabudowana w szybiku „Andrzej”, składająca się 6 agregatów 

pompowych firmy Vogel o wydajności nominalnej 7,5 m3/min każdy.

Pompownia głębinowa w szybiku „Andrzej” została uruchomiona w kwietniu 2001 r. Jej zadaniem 

jest utrzymywanie lustra  wody w zrobach Rejonu „Saturn” poniżej poziomu 210 m, 

i  przepompowywanie  jej  do stacjonarnych  pompowni  głównego  odwadniania  na  tym  samym 

poziomie. 

Dopływająca do Rejonu woda triasowa i karbońskia ,za pomocą pomp stacjonarnych odprowadzana 

jest selektywnie na powierzchnię, odrębnymi rurociągami zabudowanymi w szybie „Paweł”. 

Dopływ naturalny do Rejonu „Saturn” w 2004 roku wahał się od 20,32÷23,09 m3/min.  System 

odwadniania w Rejonie „Saturn” wymaga utrzymywania 5640 m wyrobisk korytarzowych, szybów; 

„Paweł” (wdechowo-zjazdowy) i „N-II” (wentylacyjny) oraz dwóch rozdzielni głównych.  

Do kwietnia 2001 roku trwało wypełnianie  wodą  zrobów w partii „Piaski”.  

W zatopionych zrobach Rejonu „Saturn” powstał zbiornik wodny o szacunkowej objętości 

ok. 6,0 mln m3 do rzędnej + 40,0 m npm.  Zbiornik ten z uwagi na trwający proces piętrzenia wody 

ulega stałemu powiększaniu. Po osiągnięciu dopuszczalnej rzędnej zatopienia wyrobisk 

+ 69,0 m npm jego objętość wzrośnie do około 9,2 mln m3.

Według opinii hydrogeologów , w Rejonie „Saturn” występują pośrednie połączenia hydrauliczne 

z wyrobiskami KWK „Grodziec”, poprzez  filar graniczny w pokładzie 615 na rzędnej      – 12,0 m 

npm , oraz z Rejonem „Siemianowice” poprzez zroby  w pokładach 510, 615 i 620 w zakresie 

rzędnych – 81,0 ÷ + 94,0  m npm. 

W celu  zabezpieczenia  sąsiednich  Rejonów przed  zagrożeniem wodnym,  szczególnie  pompowni 

stacjonarnej w  Rejonie „Siemianowice”, Uchwałą nr 3/2/2004 Komisji ds. Zagrożeń Wodnych przy 

Wyższym Urzędzie Górniczym  ustalono dopuszczalną rzędną piętrzenia wody w zrobach Rejonu 

„Saturn” na wysokości + 69,0 m npm.  

Zrzut wody z Rejonu „Saturn” następuje do rzeki Brynicy w km 7+990 jej biegu.
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Ruch I - Rejon „Sosnowiec”

Odwadnianie zrobów górniczych w Rejonie „Sosnowiec” prowadzone jest  w celu zabezpieczenia 

przed  zagrożeniem wodnym KWK „Kazimierz  -Juliusz”.   W  okresie  do  10  stycznia  2001  roku 

odwadnianie kopalni odbywało się za pomocą systemu stacjonarnego z poziomu 450 m.

Dla  obniżenia  kosztów  odwadniania  zastąpiono  system  stacjonarny,  systemem  głębinowym, 

wykorzystując szyb „Szczepan” jako studnię głębinową. W dniu 10 stycznia 2001 roku wyłączone 

zostały pompownie stacjonarne i przystąpiono do zabudowy pompowni głębinowej. W dniu 15-go 

marca 2001 roku w szybie „Szczepan” uruchomiono pompownię głębinową, w której zabudowano 

3 pompy firmy RITZ o wydajności nominalnej 7,2 m3/min każda. Od kwietnia 2003 r. w pompowni 

„Sosnowiec” pracują dwie pompy, z uwagi na znaczne zmniejszenie dopływu w stosunku do 2001 

roku. Zdemontowana pompa  stanowi rezerwę dla pompowni głębinowych Oddziału CZOK. 

Dopuszczalna rzędna piętrzenia wody w zrobach Rejonu „Sosnowiec” nie może przekroczyć 

– 70,00 m npm. Od września 2004 roku trwa piętrzenie wody w  zrobach z rzędnej – 121,0 m do

 – 70,0 m, które w przypadku utrzymania dotychczasowego tempa zatapiania powinno trwać do 

sierpnia 2005 roku. Dopuszczalny poziom zatopienia wyrobisk zlikwidowanej kopalni „Sosnowiec” 

został   przyjęty na podstawie uchwały nr 3/2/2003 z dnia 02.07.2003 r.  Komisji  ds. Zagrożeń 

Wodnych przy Wyższym Urzędzie Górniczym. 

Dopływ naturalny do Rejonu „Sosnowiec” w roku 2004 wynosił od 6,58÷7,18 m3/min, średnio 6,75 

m3/min. Powstały w górotworze zbiornik wodny dla rzędnej -121,0 m posiada objętość ok. 2,9 mln 

m3, a po podniesieniu do - 70,0 m npm ulegnie powiększeniu do ok. 5,0 mln m3. 

Pompowane wody zrzucane są do rzeki Czarnej Przemszy w km 31+550 jej biegu.

teren pompowni głębinowej zabudowanej w szybie Szczepan KWK Sosnowiec ul. Narutowicza

74



Ruch I - Rejon „Porąbka-Klimontów”.

KWK „Porąbka Klimontów” S.A. zaprzestała wydobycia węgla z dniem 31.12.1998 r., a likwidację 

zakładu  zakończono  31.09.2000  r.  Zatapianie  podpoziomowych  zrobów  zlikwidowanej  kopalni, 

rozpoczęto w dniu 21.09.1999 r, które trwało do dnia 10.03.2002 r. 

Od dnia 11.03.2002 r. rozpoczęto pompowanie wody w szybie ,,Ryszard” agregatem głębinowym 

firmy KSB o wydajności 5,5 m³/min. W dniu 13-go sierpnia 2003 r. w pompowni zabudowano drugi 

agregat głębinowy firmy RITZ, o wydajności 8,0 m³/min.

Pojemność zbiornika wodnego utworzonego w wyrobiskach zlikwidowanej kopalni poniżej rzędnej – 

190,0 m npm szacowana jest na 5,4 mln m3.  Dopływ naturalny do Rejonu w roku 2004 wynosił 

średnio ok. 5,47 m3/min. Na podstawie analizy połączeń hydraulicznych pomiędzy zlikwidowanymi 

Kopalniami: „Sosnowiec”, „Paryż”, i „Porąbka-Klimontów” oraz czynną Kopalnią „Kazimierz Juliusz”, 

Komisja  ds.  Zagrożeń  Wodnych  w  Podziemnych  Zakładach  Górniczych  przy  WUG  określiła 

dopuszczalną rzędną spiętrzenia wody w zrobach Rejonu „Porąbka-Klimontów” na poziomie  - 190,0 

m npm. 

W celu utworzenia w Rejonie „Porąbka-Klimontów” dodatkowej rezerwy pojemnościowej, związanej 

z podniesieniem poziomu zatopienia zrobów w Rejonie „Sosnowiec” do rzędnej - 70,0, obniżono 

dolną  granicę  zbiornika;  retencyjnego  z  rzędnej  -  200,0  m npm do  rzędnej  -203,0  m npm i 

awaryjnego z rzędnej –195,0 m npm do rzędnej - 200,0 m npm.

Zrzut wody  z odwadniania Rejonu „Porąbka-Klimontów” następuje do rzeki Bobrek w km 3+585 

poprzez tak zwany „ Rów Mortimerowski ”.

Ruch I - Rejon „Paryż”.

KWK „Paryż” Sp. z o.o. zakończyła wydobycie węgla w dniu 30.06.1995 r., a likwidację zakładu 

górniczego w dniu 31.12.1996 r. Od dnia 21.11.1996 r. - po likwidacji pompowni stacjonarnej na 

poziomie  390 m, do której  dopływ wynosił  około  3,2  m3/min ,  do dnia  4.05.1998 r.   trwało 

retencjonowanie wód dołowych w zrobach  tej kopalni. Do dnia 21.02.2001 r. utrzymywane było 

odwadnianie stacjonarne na poziomie 250 m, do którego dopływ wody wynosił około 10 m3/min. 

Utrzymywanie pompowni w Rejonie „Paryż” wynika z konieczności nie dopuszczenia do powstania 

zagrożenia  wodnego  dla  czynnej  KWK  „Kazimierz-Juliusz”.   W  ramach  upraszczania  systemu 

odwadniania  w  Rejonie  Paryż,   dnia  21  lutego  2001r.  wyłączono  z  eksploatacji  pompownię 

stacjonarną  na  poz.  250  m  i   przystąpiono  do  zabudowy  pompowni  głębinowej   w  szybie 

„Cieszkowski”. W dniu 26 czerwca 2001 r. uruchomiono zabudowane  w szybie „Cieszkowski” cztery 

agregaty głębinowe firmy PLEUGER PN 142/5 o wydajności nominalnej 6 m3/min każdy. W 2004 

roku z uwagi na stabilne warunki hydrogeologiczne i stały dopływ wody do szybu, zmniejszono ilość 

pomp głębinowych z czterech do trzech. Średni dopływ wody do szybu „Cieszkowski” w 2004 roku 

wyniósł 12,34 m3/min.

Wypompowywane wody zrzucane są do potoku Pogoria w km 0+825.  jego biegu.

Dopuszczalna rzędna piętrzenia wody w zrobach Rejonu „Paryż” wynosi  + 50,0 m npm. Rzędna ta 

została ustalona Uchwałą nr 5/2/2004 Komisji ds. Zagrożeń Wodnych w Podziemnych Zakładach 

Górniczych  przy WUG z dnia 13.09.2004 r. W 2005 roku następuje  spiętrzanie wody w zrobach  
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z rzędnej + 30,0 m do + 45,0 m npm. Zatopione zroby Rejonu „Paryż” do rzędnej + 30,0 m npm, 

tworzą podziemny zbiornik wody o objętości około 5,3 mln m3, który po osiągnięciu  poziomu 

+ 45,0 m powiększy się do około 7,0 mln m3.

Ruch I - Rejon „Grodziec”.

Dopływ naturalny do wyrobisk górniczych w momencie likwidacji pompowni stacjonarnych w roku 

2000 wynosił około 4,5 m3/min. Do dnia 27 października 2000 roku, w  kopalni utrzymywane  były 

stacjonarne pompownie na poz. 300 m i 500 m oraz związana z nimi sieć wyrobisk dołowych oraz 

dwa szyby. Od momentu zlikwidowania pompowni stacjonarnych do chwili obecnej trwa zatapianie 

zrobów. Prowadzony jest  ciągły  monitoring  zachowania się lustra wody w zrobach , które na 

dzień  30.06..2005 r.  osiągnęło  poziom  +48,80 m npm.  Na  wniosek  Oddziału  CZOK,  Komisja 

Zagrożeń Wodnych WUG w dniu 9.04.2003 r.   Uchwałą nr  2/1/2003  pozytywnie zaopiniowała 

podniesienie dopuszczalnego poziomu piętrzenia wody w zrobach Rejonu „Grodziec” z dotychczas 

obowiązującego + 40,0 do + 57,0 m npm. Zatopione zroby Rejonu „Grodziec” do rzędnej + 57,0 

utworzą podziemny zbiornik wody o pojemności około 7,9 mln m3. 

Ruch I  - Rejon „Katowice”.

Do końca 2000 roku w kopalni „Katowice” ” funkcjonowały stacjonarne pompownie 

głównego odwadniania na poziomach; 300 m, 500 m  i 630 

Pompowanie wody w Rejonie „Katowice”  związane jest z koniecznością zabezpieczania czynnej 

kopalni „Staszic” przed zagrożeniem wodnym 

Od IV kwartału 2001 r. w  szybie „Bartosz II” funkcjonuje głębinowy agregat pompowy firmy RITZ 

o wydajności nominalnej 7,2 m3/min., utrzymujący lustro wody w zrobach na  poziomie od -204,5 

÷ -197,50 m npm . W lipcu 2004 w szybie „Bartosz II” został zabudowany drugi głębinowy agregat 

pompowy firmy RITZ o wydajności nominalnej 7,2 m3/min. Maksymalne piętrzenie wody w zrobach 

wyznaczone  poziomem  przelewowym  do  kopalni  „Staszic”  wynosi  –172,5  m,  przy  czym  ze 

względów bezpieczeństwa poziom ten ograniczono do rzędnej – 177,5 m npm. Średni dopływ do 

Rejonu „Katowice” w roku 2004 wyniósł 5,37 m3/min. Wypompowywana woda zrzucana jest do 

rzeki Rawy w km 6+888,9 jej biegu. W wyniku zatopienia wyrobisk poniżej rzędnej – 190,0m npm 

powstał w zrobach kopalni  zbiornik o pojemności około 7,2 mln.m3.

Ruch I – Rejon ,,Niwka-Modrzejów”.

W zlikwidowanej  KWK „Niwka Modrzejów” do dnia  31.07.2002 r.  utrzymywany był  stacjonarny 

system odwadniania. Likwidacja tego systemu odbyła się etapami: 

-w dniu 1.10.2000 r. zlikwidowano pompownię na poziomie 600 m Ruch I „Modrzejów”, 

-w dniu 31.07.2002 r. zlikwidowano pompownię na poziomie 220 m Ruch II „Niwka”, 

-a  w  dniu  5.09.2002  r.  nastąpiło  wyprowadzenie  załogi  z  dołu  kopalni  i  przystąpienie  do 

likwidacji szybów „Józef” i „Rudolf”. 

Odwadnianie pompami głębinowymi zabudowanymi w szybie „Kazimierz  1” prowadzone jest od 

września 2003 r. W szybie  pracują trzy głębinowe agregaty pompowe  firmy Ritz, o wydajności 
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8,2 m3/min każdy.  Dopuszczalna rzędna piętrzenia wody w zrobach Rejonu „Niwka-Modrzejów”, 

określona Uchwałą nr 1/1/2003 z dnia 9.04.2003 r. Komisji ds. Zagrożeń Wodnych w Podziemnych 

Zakładach Górniczych przy WUG, wynosi –145,0 m npm. a rzędne zbiornika retencyjnego wynoszą 

od –175,0 m npm  do – 160,0 m npm, natomiast  awaryjnego od –160,0 m npm ÷ – 145,0 m 

npm.  Utrzymywanie  odwadniania  w  Rejonie  „Niwka  Modrzejów”  wynika  z  konieczności 

zabezpieczania  przed  zagrożeniem  wodnym  czynnej  kopalni  „Mysłowice”,  z  którą   występuje 

bezpośrednie połączenie hydrauliczne poprzez zroby na poziomie –138,0 m npm. 

Woda z odwadniania Rejonu „Niwka – Modrzejów” odprowadzane są do rzeki Czarnej Przemszy 

w km 24+450 jej biegu. Dopływ wód dołowych do Rejonu jest stabilny  i w 2004 roku wynosił 

ok. 9,52 m3/min.

Ruch I - Rejon „Siemianowice”. 

Rejon „Siemianowice” do dnia 30.06.2004 r. stanowił odrębny Ruch IV Oddziału CZOK, a z dniem 

1.07.2004  r.  został  włączony  do  Ruchu  I-go.  W  Rejonie  „Siemianowice”  funkcjonują  dwa 

stacjonarne systemy odwadniania, wymagające utrzymywania 13250 m wyrobisk chodnikowych  

i 4 szybów o łącznej głębokości 1964 m:

-System „Siemianowice” obejmuje szyby  „Siemianowice III” i „Bańgów” oraz dwie pompownie 

na poz. 321 m zlokalizowane przy tych szybach,

-System „Chorzów”,  obejmuje  szyby  „Kolejowy I”  i  „Zygmunt-August  II”  oraz   pompownie 

głównego odwadniania na poz. 321 m  i 630m przy szybie „Kolejowy I”. 

Obydwa  systemy,  przynależne  w  zaszłości  do  odrębnych  kopalń  „Siemianowice”  i  „Barbara-

Chorzów” , połączone są przekopem wodnym na poziomie 630 m  , którym woda ze zrobów kopalni 

„Siemianowice”  spływa grawitacyjnie  do pompowni  stacjonarnej  przy szybie  „Kolejowy I”.  Próg 

przelewowy pomiędzy tymi kopalniami znajduje się na rzędnej - 327,0 m npm.

Średni dopływ wody do rejonu „Siemianowice” wynosi 23,94 m3/min. Utrzymywanie odwadniania w 

Rejonie „Siemianowice” związane jest z koniecznością zabezpieczania przed zagrożeniem wodnym 

ZG „Bytom II”  i ZG „Piekary”. Woda wypompowywana z Rejonu „Siemianowice” odprowadzana jest 

poprzez Rów Michałkowicki do rzeki Brynicy w km 11+100 jej biegu, natomiast woda 

z pompowni „Chorzów”, poprzez Rów Graniczny do rzeki Bytomki w km 18+100 jej biegu.

Ruch I - Rejon „Jan Kanty”.

W Rejonie „Jan Kanty” utrzymywany jest system odwadniania stacjonarnego. Woda 

z poszczególnych partii  byłej kopalni  sprowadzana jest grawitacyjnie rurociągami i  wyrobiskami 

górniczymi  do  komór  głównego  odwadniania  na  poziomie  270  m.  Woda  z  poziomu  270  m 

pompowana jest rurociągami zabudowanymi w szybach „Witold I” i „Witold II” na powierzchnię a 

następnie zrzucana jest do rzeki Przemszy w km 19+000 jej biegu.  

Całkowity dopływ wód naturalnych do wyrobisk kopalni „Jan Kanty” w 2004 r. wynosił od  23,54 ÷ 

31,62 m3/min, średnio 26,48 m3/min. 

Zgodnie z Uchwałą Komisji ds. Zagrożeń Wodnych w Podziemnych Zakładach Górniczych przy WUG 

nr 1/2/2001 z dnia 7.03.2001 r. zwierciadło wody w zrobach Rejonu „Jan Kanty”  utrzymywane jest 

na poziomie od + 5,0  +10 m npm, z możliwością krótkotrwałego spiętrzenia do rzędnej 
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+25 m npm.

Utrzymywanie odwadniania w Rejonie „Jan Kanty” wynika z konieczności  zabezpieczania przed 

zagrożeniem wodnym czynnego Zakładu Górniczo-Energetycznego „Sobieski-Jaworzno III” 

Sp. z o.o.  

Ruch II - Rejon „Gliwice”.

Utrzymywanie  odwadniania  w  Rejonie  „Gliwice”  wynika  z  konieczności  nie  dopuszczenia  do 

powstania zagrożenia wodnego dla czynnej kopalni „Sośnica”.

Do grudnia  1999 roku  odwadnianie  KWK „Gliwice”  odbywało  się  za  pomocą  dwóch  pompowni 

stacjonarnych głównego odwadniania  na poziomie 520 m oraz pompowni pomocniczej na poz. 305 

m zlokalizowanej  przy  szybach głównych .W czerwcu 2000 roku  w KWK „Gliwice”  stacjonarną 

pompownię zastąpiono pompownią głębinową. W szybie „II” zabudowana została pompa głębinowa 

firmy  „RITZ”  o  wydajności  nominalnej  7,2  m3/min  i  wysokości  podnoszenia  545  m.  Rozruch 

pompowni nastąpił w dniu 15.08.2000 r. Maksymalny poziom piętrzenia wody w zrobach Rejonu 

„Gliwice”  ,Uchwałą  nr  2/5/99  z  dnia  30.06.1999  r.  Komisji  ds.  Zagrożeń  Wodnych  przy  WUG 

określony został na rzędnej -261,33 m.  Dopływ naturalny do pompowni w Rejonie „Gliwice” 

w 2003 roku wynosił od 5,32÷6,18 m3/min., średnio 5,75m3/min. Lustro wody utrzymywane jest 

na poziomie od –270,00 do –266,00 m npm. W wyniku zatopienia wyrobisk górniczych poniżej i 

częściowo na poziomie 520 m powstał zbiornik wodny o pojemności około 420 tys. m3 . Pojemność 

tego zbiornika została określona dla rzędnej lustra wody na poziomie - 266,33 m npm. W ramach 

dalszej  modernizacji  pompowni  głębinowej  w  dniu  19.12.2002  r.  zabudowano,  a  w  dniu 

10.01.2003 r. uruchomiono drugi agregat głębinowy firmy RITZ o takich samych parametrach jak 

pierwszy agregat.  

Wypompowywana woda zrzucana jest  do rzeki Kłodnicy w km 48+425 jej biegu. 

Ruch II - Rejon „Pstrowski”.

W  Rejonie  „Pstrowski”  utrzymywany  jest  stacjonarny  system  odwadniania,  w  skład  którego 

wchodzą m.in.: dwie pompownie głównego odwadniania na poziomach 575 m  i   825 m, trzy 

przepompownie polowe oraz szyby „Gigant”, „Staszic” i „Mikołaj” wraz z wyrobiskami chodnikowymi 

o łącznej  długości około 12000 m. Woda dołowa dopływająca na poziom 825 m przepompowywana 

jest szybem „Gigant” na poziom 575 m a następnie wypompowywana jest  szybem „Staszic” na 

powierzchnię, skąd kolektorem poprzez osadnik wód dołowych odprowadzana jest do rzeki Bytomki 

w  km  18+000  jej  biegu.  Dopływ  naturalny  do  Rejonu  „Pstrowski”  w  2004  r.  wyniósł  od 

13,25÷14,49 m3/min,  średnio  13,96  m3/min.  W trakcie  likwidacji  kopalni  „Pstrowski”  zatopiono 

część wyrobisk pomiędzy poziomami 1160 i 825 m do rzędnej – 559,0 m npm, w wyniku czego 

powstał w zrobach zbiornik wodny o pojemności około 1,855 mln m3.

Utrzymywanie  systemu  odwadniania  w  Rejonie  „Pstrowski”  związane  jest  z  koniecznością 

zabezpieczenia przed zagrożeniem wodnym ZG „Bytom III”. 
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Ruch II - Rejon „Szombierki”.

W  Rejonie  „Szombierki”  utrzymywany  jest  stacjonarny  system  odwadniania  z  pompownią 

zlokalizowaną przy szybie „Ewa” na poziomie 630 m. Do pompowni kierowane są wody 

z przepompowni na poziomie 790 m, a także z poziomu 510 m, z którego spływają  grawitacyjnie 

poprzez szyb „Ewa”.  Wypompowywana w Rejonie woda zrzucana jest do rzeki  Bytomki w km 

15+800 jej  biegu.  Dopływ wody do pompowni  wynosił  w 2004 roku od  2,182,50 m3 /min, 

średnio 2,33 m3/min. Utrzymywanie  odwadniania w Rejonie „Szombierki” związane jest 

z koniecznością zabezpieczenia przed zagrożeniem wodny czynnych : ZG „Centrum” 

i ZG„Bytom III”. 

Ruch II - Rejon „Powstańców Śląskich-Bytom I”.

W „Rejonie” utrzymywany jest stacjonarny system odwadniania, w skład którego wchodzą  

2 pompownie głównego odwadniania na poziomach 500 m i 650 m, jedna przepompownia nr 601 

na poz. 760 m oraz szyby „Kopernik” i „Wentylacyjno-Podsadzkowy”.Na poz. 500 m zlokalizowana 

jest  pompownia  głównego  odwadniania,  która  całość  wody  dopływającej  do  wyrobisk  Rejonu, 

wypompowuje na powierzchnię szybem „Wentylacyjno-Podsadzkowym”, która następnie zrzucana 

jest  do Rowu Radzionkowskiego i rzeki Szarlejki.

Średni dopływ wody do Rejonu „Powstańców Śląskich-Bytom I” w 2004 roku wynosił 2,92 m3/min. 

Utrzymywanie  systemu  odwadniania  związane  jest  z  koniecznością  zabezpieczenia  przed 

zagrożeniem wodnym czynnego  ZG „Bytom III” i ZG „Centrum”.  

Ruch III - Rejon „Dębieńsko”.

Do dnia 30.06.2004 r. Rejon „Dębieńsko” stanowił Ruch V Oddziału CZOK, obecnie stanowi Ruch III 

Południe. W Rejonie „Dębieńsko” utrzymywany jest stacjonarny system odwadniania, wraz 

z infrastrukturą szybów; „Jan I”, „Jan III” i „V Zachodni”, wyrobiskami chodnikowymi na poziomach: 

112,  202,  310,  410,  600,  690  i  781  m,  o  łącznej  długości  ok.  18  km  oraz  stacjonarnymi 

pompowniami głównego odwadniania na poziomach : 202 m, 410 m i 690 m.

Dopływ wody do pompowni w 2004 roku wynosił 11,4312,15 m3/min, średnio 11,80 m3/min, 

w tym ok. 3,0  m3/min stanowią wody silnie zasolone i solanki. 

Dopuszczalna  rzędna  piętrzenia  wody  w  zrobach  Rejonu  „Dębieńsko”  nie  może  przekroczyć 

poziomu -  460,0  m npm,  z  uwagi  na  konieczność  zabezpieczenia  przed  zagrożeniem wodnym 

czynnej kopalni „Szczygłowice”. 

W Rejonie „Dębieńsko” wedrażane jest systematyczne upraszczanie systemu odwadniania, którego 

celem jest zlikwidowanie pompowni  na poziomach 310 m,690m,  781 m i pozostawienie tylko 

dwóch pompowni stacjonarnych na poziomach 202 m i 410 m. W szybie „Jan III”, poniżej poziomu 

410  m  przewiduje  się  zabudowanie  przepompowni  głębinowej,  dla  pompowania  solanki 

dopoływającej z poziomów 690 m i 781 m, na poz. 410, a stąd do Zakładu Odsalania Dębieńsko Sp. 

z  o.o. Wykonanie  planowanej  modernizacji  odwadniania  w  Rejonie  „Dębieńsko”,  pozwoli  na 
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selektywne wypompowywanie solanki i wód miernie zasolonych na powierzchnię. Wypompowywana 

woda z Rejonu „Dębieńsko”  zrzucana jest do rzeki Bierawka w km 46+450 jej biegu.

Rejon „Nowa Ruda”.

Kopalnia „Nowa Ruda” zakończyła eksploatację węgla w polu „Słupiec” w dniu 31.01.2000 r . 

Do dnia 01.01.2004 roku kopalnia była jednym z Oddziałów SRK S.A. w Katowicach. Uchwałą 

Nr 683/2003/Z/2 Zarządu Spółki z dnia 17.12.2003 r. szyby Nowy I i Nowy II zostały włączone do 

Oddziału CZOK jako Ruch VI i piętnasty Rejon odwadniania. Do dnia 30.06.2004 r. Rejon „Nowa 

Ruda” stanowił Ruch VI. W wyniku zmian organizacyjnych w Oddziale CZOK, od dnia 1.07.2004 r. 

zmieniony został na Ruch V, a obecnie stanowi osobny Rejon Oddziału CZOK.

Od września 2001 roku następuje wypełnianie wodą zrobów KWK  „Nowa Ruda” przy  szacowanym 

dopływie wody około 2,3÷2,7 m3/min. 

W Rejonie „Nowa Ruda” prowadzony jest monitoring tempa podnoszenia się lustra wody w szybach 

oraz zagrożenia gazowego. Wg pomiaru z dnia 29.10.2004 r., lustro wody w górotworze znajduje 

się na rzędnej – 61,35 m npm. Tempo podnoszenia się zwierciadła wody w zrobach w 2004 roku 

wynosiło około 0,25÷0,30 m/d. Średnie miesięczne podnoszenie się lustra wody w zrobach wynosi 

około 12 m.  Przewiduje się, że po spiętrzeniu wody w zrobach do poziomu  + 358,0 m npm woda 

przeleje się do sztolni „Aleksander” poprzez którą spłynie grawitacyjnie do potoku „Bożkowskiego”. 

 Możliwości wykorzystania wód dołowych w Centralnym Zakładzie  Odwadniania Kopalń. 

W 13  z  15  Rejonów  odwadniania  ,  wypompowywane  jest  a  następnie  kierowane   do  cieków 

powierzchniowych około 78 mln m3 wody  rocznie, według monitoringu za 2004 rok. Woda 

z poszczególnych Rejonów ma zróżnicowany skład chemiczny i mogłaby być wykorzystywana do 

różnych  celów  pod  warunkiem  zapewnienia  odbioru.  Zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra 

Środowiska  z  dnia  11  lutego  2004  r.  w  sprawie  klasyfikacji  dla  prezentowania  stanu  wód 

powierzchniowych  i  podziemnych,  sposobu  prowadzenia  monitoringu  oraz  sposobu  interpretacji 

wyników i prezentacji stanu tych wód, dokonano klasyfikacji wody dopływającej do poszczególnych 

Rejonów CZOK. Klasę I  wody o bardzo dobrej jakości, w której wartości wskaźników jakości są 

kształtowane  jedynie  w  efekcie  naturalnych  procesów  zachodzących  w  warstwie  wodonośnej, 

stanowi 5,67% wody wypompowanej w CZOK w ciągu roku. Woda taka występuje na poziomie 210 

m w Rejonie „Saturn”.

Woda klasy II jako woda o dobrej jakości, w której wartości wskaźników jakości nie wskazują na 

oddziaływania antropogeniczne, stanowi 3,22% wypompowywanej wody i występuje  w Rejonie 

„Sosnowiec”.

Woda  klasy  III  jako  woda  o  zadowalającej  jakości,  w  której  wartości  wskaźników  jakości  są 

podwyższone w wyniku naturalnych procesów lub słabego oddziaływania antropogenicznego, 

w ilości stanowiącej 34,13 % ogólnej ilości wypompowanej wody i występuje w rejonach „Paryż”, 

„Siemianowice” i „Jan Kanty”.

Woda  klasy  IV  jako  woda  o  niezadowalającej  jakości,  w  których  wartości  wskaźników  są 

podwyższone  w  wyniku  naturalnych  procesów  oraz  słabego  oddziaływania  antropogenicznego, 

stanowi 2,57% ogółu wody wypompowanej w CZOK i występuje w Rejonie „Siemianowice”.
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Woda  klasy  V  jako  woda  o  złej  jakości,  w  której  wartości  wskaźników  jakości  wskazują  na 

oddziaływanie antropogeniczne, występuje w Rejonach „Saturn”, Porąbka – Klimontów, Katowice, 

Niwka Modrzejów, Pstrowski,  Szombierki,  Powstańców Śl.,  Dębieńsko i  stanowi 54,42% ogólnej 

ilości wody wypompowanej w CZOK.  

 W 2004 roku sprzedano 1,0 mln m3 wody słodkiej,  pochodzącej z ujęcia na poziomie 210 m 

w Rejonie  „Saturn”.  W rejonie  szybu „Paweł”  funkcjonuje  stacja  uzdatniania  wody należąca  do 

Przedsiębiorstwa  Produkcyjno  –  Handlowego  i  Usługowego  CEHAMOG,  które  po  uzdatnieniu 

dostarcza wodę do budynku CZOK w Rejonie „Saturn” i częściowo zasila miejską sieć wodociągową 

w Czeladzi. Wykorzystanie pozostałej ilości wody słodkiej jest możliwe jednakże wiąże się 

z  koniecznością  poniesienia  nakładów  inwestycyjnych  na  jej  uzdatnianie  a  w  szczególności 

przełamania monopolu  na rynku dystrybucji wody pitnej. 

W Rejonie „Dębieńsko” woda silnie zasolona wykorzystywana jest do celów technologicznych przez 

Zakład Odsalania „Dębieńsko” Sp. z o.o. Ilość solanki przekazanej w 2004 roku do ZOD wyniosła 

66,5 tys. m3. Ponadto w Rejonie  funkcjonuje stacja uzdatniania wody pompowanej z wyższych 

poziomów, która po uzdatnieniu  wykorzystywana jest  do celów socjalno bytowych załogi.  Ilość 

wody wykorzystanej w 2004 roku wyniosła 7,3 tys m3.  Woda po uzdatnieniu sprzedawana jest 

również  Koksowni „Dębieńsko” (211,5 tys. m3 w ciągu 2004 r.) i firmie ZOWER Sp. z o.o. (384,1 

tys. m3 w ciągu 2004 r.).

Woda do celów przemysłowych sprzedawana jest w Rejonach „Jan Kanty”, i  „Szombierki”. Ilości 

sprzedanej wody w 2004 r wynosi: 1,2 mln m3 w Rejonie „Jan Kanty” (odbiorcą jest Elektrownia 

„Jaworzno III”) oraz 39,4 tys. m3 w Rejonie „Szombierki” (odbiorcą jest spółka „HALDEX”).

W  celu  gospodarczego  wykorzystania  większej  ilości  wody,  czynione  były  starania  dla 

pozyskania  potencjalnych  odbiorców.  Istnieje  zainteresowanie  wodą  pompowaną  przez  CZOK, 

jednakże brak  sieci doprowadzającej wodę przemysłową do potencjalnych odbiorców uniemożliwia 

racjonalne  jej  wykorzystywanie.  Racjonalne  wykorzystanie  pompowanej  wody  wymagałoby 

zainwestowania w sieć wodociągów.   

2002 r. 2003 r. 2004 r. 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Saturn 29,01 23,23 22,2 11,89 15,24 12,05 9,98 11,67 11,32 11,32

Siemianowice 30,88 26,22 23,94
Rejon 

przy ł.dnia 
1.01.2002 r.

16,26 13,78 12,62 12,21 11,87 11,87

Jan Kanty 31,34 26,02 26,48 6,20 16,47 14,45 16,24 13,91 13,50 13,50

Sosnowiec 7,90 7,12 6,75 3,70 4,13 3,74 2,51 3,44 3,33 3,33

Paryż 15,04 13,45 12,34 5,70 7,91 7,17 6,78 6,29 6,09 6,09

Porąbka - Klimontów 3,67 5,00 5,47 - 1,63 2,97 2,81 2,79 2,70 2,70

Katowice 6,33 5,89 5,37
Rejon 

przy ł.dnia 
1.01.2002 r.

3,31 3,11 2,82 2,74 2,65 2,65

Grodziec 2,1 2,04 2,04

Niwka - Modrzejów 3,5 10,00 9,52
Rejon 

przy ł.dnia 
1.02.2002 r.

1,36 1,99 4,71 4,85 4,70 4,70

Gliwice 5,98 6,00 5,79 2,30 3,16 3,07 3,10 2,95 2,86 2,86

Pstrowski 13,87 13,58 13,96
Rejon 

przy ł.dnia 
1.01.2002 r.

7,30 7,13 7,36 7,11 6,89 6,89

Szombierki 2,25 2,27 2,33
Rejon 

przy ł.dnia 
1.01.2002 r.

1,19 1,23 1,28 1,18 1,15 1,15

Powstańców Śl. - 
Bytom I

Rejon przy łączono dnia 
1.07.2003 r.  Średni 

dopły w wód dołowy ch 
wy nosił 3,4 m3/min

3,00 2,92 0,72 1,51 1,49 1,44 1,44

R
uc

h 
III

 

Dębieńsko 12,38 12,2 11,8
Rejon 

przy ł.dnia 
1.01.2002 r.

6,50 6,41 6,23 6,02 5,83 5,83

R
e

jo
n

Nowa Ruda

162,14 153,98 148,87 29,79 84,46 77,82 77,95 78,75 76,37 76,37

Ilość wypompowanych wód w okresie 1.01.2001 r. - 31.12. 2004 r. 
oraz prognoza na lata następne                                                          

Rejon przy łączono dnia 
1.07.2003 r.  Średni dopły w 
wód dołowy ch wy nosił 3,4 

m3/min

Razem

Ilość  wypompowanej wody [mln m3/rok]

Retencja w  zrobach od 27.X.1999 r.                                                 
         projektow any początek pompow ania II poł. 2004 r.

śr. dopływ  4,0 m3/min

Rejon

2,00

Średni dopływ w [m 3/m in]

Rejon przy łączono dnia 1.01.2004 r. Średni dopły w 
wód dołowy ch wy nosił 2,3 - 2,7 m3/min
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System Ruch Rejon
Średnia zawartość 

jonów(Cl+SO4)
[mg/dm3]

Klasa
wody*

 woda triasowa 4 417 196 273,8 I

woda przemysłowa 5 570 089 1860,1 V

Pompownia Chorzów szyb "Kolejowy I" 7 042 486,00 2437,0 V

szyb "Siemianowice" 2 001 521,00 1039,1 IV

szyb "Bańgów" 3 579 289,00 1007,8 III

Jan Kanty 16 244 270,00 501,3 III

**Sosnowiec 2 506 505,00 451,3 II

Paryż 6 782 894,00 483,5 III

Porąbka - 
Klimontów 2 810 361,00 1118,5 V

Katowice 2 815 606,00 2316,0 V

Grodziec

Niwka - 
Modrzejów 4 714 585,00 4 032 V

Gliwice 3 097 623,00 8078,5 V

Pstrowski 7 359 812,00 9460,0 V

Szombierki 1 277 001,00 3278,5 V
Powstańców

Śląskich 1 513 630,00 1551,8 V

R
uc

h
 II

I

Dębieńsko 6 223 205,00 8349,8 V

Nowa Ruda

Razem 77 956 073,00

P
om
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w

ni
e 

gł
ęb

in
ow

e

Zbiorcze zestawienie ilości i jakości wód wypompowanych przez CZOK w 2004 r.
R

uc
h

 I
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R
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h 
II 1 513 630,00

**Saturn

Ilość wód wypompowanych w 2004 r. [m3]

RETENCJA

9 987 285,00

Pompownia 
Siemianowice

Siemianowice

RETENCJA
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Szyb   "KOLEJOWY  I"
zrzut wody  poprzez rów 
Graniczny do rzeki Bytomki

+297,20 
- 375,10

gł. szybu   672,3 m
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sp. -23.5 m npm 

Q = 4,16 m3/min

chodniki wodne nr I i II 2 790 m3
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B
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0

A
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B

SPÓŁKA  RESTRUKTURYZACJI  KOPALŃ  S.A.

CENTRALNY  ZAKŁAD  ODWADNIANIA  KOPALŃ

Schemat  odwadniania    Ruch I -  Rejon   "Siemianowice"
Pompownia   "Chorzów"

chodniki wodne nr I do IV
11 400 m 3
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360
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7,5

przepływomierze

Poziom  206 m

Szyb   "BAŃGÓW"Szyb   "SIEMIANOWICE  III"

SPÓŁKA  RESTRUKTURYZACJI  KOPALŃ  S.A.

CENTRALNY  ZAKŁAD  ODWADNIANIA  KOPALŃ

Schemat  odwadniania  
  Ruch I -  Rejon   "Siemianowice"

Pompownia   "Siemianowice"

awaryjny zrzut do
rowu Siemianowickiego

gł. szybu 313,5 m

+280,30 m npm
- 79,86 m npm

+274,60 m npm 
  - 38,90 m npm

zrzut wody poprzez rów 
Michałkowicki do rzeki Brynicy

gł. szybu 360,16 m

sp. + 83.0 m npm sp. + 77.5 m npm 

sp.  -38.0 m npm 

Q = 5,80 m3/minQ = 4,80 m3/min

-27,0 m npm

φ 
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0

φ 
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0

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Poziom  321 m
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0
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SCUdm 134 SEOW-250A/6 Q=8,2 m3/min H=420 m N=800 kW

N=800 kW SCUdm 134 SE

0,4 m3/min 3 OW-250A/5 Q=8,2 m3/min H=350 m N=800 kW SCUdm 134 SE

4

2 OW-250A/6 Q=8,2 m3/min H=420 m

typ

Silnik

0,90 m3/min z poz. 510
1,00 m3/min z poz. 630
0,40 m3/min z poz. 790
Razem ~2,30 m3/min

Dopływ do pompowni
na poz. 630 m

SCUdm 134 SE

SCUdm 134 SE

SCUdm 134 SEN=1250 kW

N
r
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p 
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podnoszenia

Silnik

moc typ
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Q=8,2 m3/min H=700 m

Dopływ do przepompowni
na poz. 790 m

1

2

3 OW-250B/10
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OW-250B/10

OW-250B/10

Q=8,2 m3/min

Q=8,2 m3/min

W
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Wysokość
podnoszenia

H=700 m

H=700 m

N=1250 kW

N=1250 kW

moc

upadowa wentylac. w 

Pompownia gł. odwadniania

1 800 m3
1 800 m3

1 200m3 1 200m3
Przepompownia 

2

Szyb  "EWA"

ze zbiornika na poz. 510 m

kolektor  φ  600
zbiornik "W5"

do rzeki 
Bytomki km 15+800

16 000 m3

φ  300

φ  200
Poz. 630 m

Poz.790 m

+283,32
 -554,80

gł. szybu 838,12 m

Q max = 0,90 m3/min

Q max= 1,00 m3/min

115 500 m3

Poz. 510 m

φ  300

φ  350

-225,3 m npm

-345,6 m npm

-507,96 m npm

3 4

3 2 1

SPÓŁKA  RESTRUKTURYZACJI  KOPALŃ  S.A.

CENTRALNY  ZAKŁAD  ODWADNIANIA  KOPALŃ

Schemat  odwadniania  
  Ruch II -  Rejon   "Szombierki"

Q max= 0,4 m3/min

1
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7,5 640 1250

N [kW]

8,5 600 1250

7,5

Q = m3/min H [m]

OWB 250/8 - 2 szt. OWH 250/6 - 2 szt.

Całkowity dopływ do Rejonu (Q1 - Q4)  3,10 m3/min w 2004 r.

Q = m3/min H [m] N [kW]

Q=m3/min H [m] N [kW]

7,5

Pompy podające PŁP 250-4szt.

Q=m3/min H [m] N [kW]

7,5 22 55

Pompy główne OW 250/3 - 4 szt.

Pompownia poz. 650 m
Dopływ do poz. 1,40 m3/min

Dopływ do pomp. 2,42  m3/min

Q=m3/min H [m] N [kW]

Pompy podające KAA 250 - 4 szt.

180 400

2,4 160 90

22 55

Q=m3/min H [m] N [kW]

Przepompownia nr 601 
Dopływ 1,02 m3/min

3 pompy OS 150/5

     -210,80 m npm

+286,62

Do rzeki Szarlejki

osadnik nr 1a/1

φ 
20

0

+70,9 m npm

Poz. 300m

Poz. 400 m

Poz. 500 m

Poz. 650 m

Szyb   "KOPERNIK"

φ  350

Osadniki ziemne 

Do rzeki "Szarlejki" poprzez
 "Rów Radzionkowski"

2 600 m3 x 2

Szyb   "WENTYLACYJNO - PODSADZKOWY"

Poz. 220 m

φ 
50

0

φ 
50

0

Poz. 400m

-107,1 m npm
       m npm1

-112,10 m npm

    -361,38 m npm

2

Pompownia gł. odwadniania poz. 500 m    

3

1
φ 

35
0 

x 
2

gł. szybu 676,1 m

gł.  szybu 415,0 m

-387,48

Poz. 220m

Chodniki wodne
6 200 m3 

+288,80
-126,20

2 800 m3 

9 385 m3 7 240 m3 

SPÓŁKA  RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A.
CENTRALNY  ZAKŁAD  ODWADNIANIA  KOPALŃ

Schemat  odwadniania    Ruch II 
 Rejon   "Powstańców Śl. -  Bytom I"

φ  150 x 2

   Chodniki wodne
          4 400 m3 

φ  350
φ  300

Chodniki poj.
4 820 m3

+70,9 m npm
       m npm  2

 3

   Przepompownia  
  nr  601 poz. 760 m

 (-467,0 m npm)

Q4~2,42 m3/min

Q3~0,66 m3/min

Q2~0,21 m3/min

Q1~0,02 m3/min
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8,2 630

8,2 630

8,2 630

8,2 630

8,2

OW-300/5

10

10 350 1000

800300

N
r p

om
p.

 
do

ło
w

ej

N
r p

om
py Pompa Silnik

6000

10
1/R

6000

800

300 800

10

Ilość pomp. 
wody

Q Typ    pompy

OW-300/4

~6,00m3/min
OW-300/4

6000 OW-300/4

6000

Hmax
kW V

mm3/min

300

 

Pp7

Pp9

Pp10 ~7,25m3/min

~1,0m3/min

3 x 4,3

1 x 125

1 x 1,3 1 x 55

Dopływ do 
przepomp.zainst. KW

Typ 
pompy

Moc

m3/min
Nr

przepomp.

3 x 132

3 x 110
~6,0m3/min

1 x 4,3

Wydajność

3xOS-200/3 3 x 4,3

1xOS-100/4

4xOS-200B/3

-541,10 m npm

Poz. 380 m

Poz. 248 m

+35,86 m npm

φ   200

Tł. Nr 1/R

V =10 000 m3

Poz. 825 m

Poz. 690 m

Pp. 10 - Przepompownia
 w przek. zbiorczym

Szyb  "STASZIC"
φ  5 0 0

Tł. Nr 2/R

V = 8670 m3

Szyb  "GIGANT"

Poz. 575 m

CHARAKTERYSTYKA   POMPOWNI   GŁ.  ODWADNIANIA

    Zb Nr  74
V= 100 000 m3

Poz. 575 m

Przepompownia
 P.p. 9

Przepompownia
Pp.  7

CHARAKTERYSTYKA  PRZEPOMPOWNI

do  rz. Bytomki

φ 
30

0

φ 
30

0

4x
 φ

 3
00

gł. szybu 875 m

gł. szybu  602 m

+283,21
 -318,79

+284,09 
- 590,91

-90,66 m npm

-420,00 m npm

-296,17 m npm

Poz. 825 m

-296,38 m npm

SPÓŁKA  RESTRUKTURYZACJI  KOPALŃ  S.A.

CENTRALNY  ZAKŁAD  ODWADNIANIA  KOPALŃ

Schemat  odwadniania  
  Ruch II -  Rejon   "Pstrowski"Dopuszczalny poz. piętrzenia 

-555,0  m npm

1x φ  150
1x φ  100

φ  100

 φ  300
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Szyb   "NOWY  II"Szyb   "NOWY I"

SPÓŁKA  RESTRUKTURYZACJI  KOPALŃ  S.A.

CENTRALNY  ZAKŁAD  ODWADNIANIA  KOPALŃ

Schemat  odwadniania  
  Rejon   "NOWA  RUDA"

gł. szybu 938,1 m (-491,5)

+446,6 m npm 

gł. szybu 972,8 m (-519,0)

 + 170,7 m npm 
Poz.  170 m

 -462,4 m npm 

zrąb szybu 
+453,8 m npm 
zrąb szybu 

Korek gazoszczelny

 -270,5 m npm 

 -105,4 m npm 

 -78,9  

 -84,4  

2 rurociągi wykorzystywane 
jako piezometry

 -270,9 m npm 

 +55,0 m npm 

 -105,0 m npm 

 -463,3 m npm 

 -95,0   - poziom  zasypu (29.10.03 r.) 

 Poziom lustra wody w zrobach  dn.28.04.2005 r. 

 Poziom sztolni ALEKSANDER  +358,00

 -27,38 m npm 

 2
 x

 φ
 4

00
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11

11,0

300

900

4

8,3

280

550

300 300 230

740 600 900

5

7,5 7,5 13,0

3

12,0 13,0

280 230

Pompownia przewałowa "Andrzej

Pompownia głównego odwadniania poz. 210 m
Nr

Q (m3/min)

H (m)

N (kW)

OW-
300/4

7

11,0

300

OW-
200A/5

OW-
250AM/5

OW-
250R/5

12

5,0

300

550

1 9

254 P3 OW-
250B/4Typ

740 800 800 900

OW-
300/4

OW-
300/4

OW-
300/4 254P3

5,3

51

75

7,3

40

75

2 3 4

123TV2/2

7,3

40

75

123TV2/2 123TV2/2

7,3

40

75

123TV2/2

10

12,0

280

2

H (m)

N (kW)

Typ

1

5,3

51

75

123TV2/2

Nr

Q (m3/min)

5 6

7,3

40

75

123TV2/2

 + 60,0 m npm
+274,0 m npm

Szyb   "PAWEŁ" SZYB  "N - II"

Ujęcie "B"Ujęcie "A"

Przepompownia  "ANDRZEJ"

9 800 m3

+71,20 m npm
Poz. 210 m

Dopuszczalny  poziom
  piętrzenia  +69,0 m npm

459

3 500 m3

11
7

10 2

3

12
8

1

+69,5 m npm

Dopływ wody triasowej ~ 8,00 m3/min
4 300 m3 11 800 m3

Poz. 290 m
- 10,0 m npm

4

1

5

2

6 3

Dopływ wody przemysłowej
z P.P. "Andrzej"  ~ 12,46 m3/min

Dopływ na poziom 210 m
      (średni w 2004 roku)
woda triasowa        -   8,00 m3/min
woda przemysłowa - 12,46 m3 /min
Razem                     - 20,46 m3/min

SPÓŁKA  RESTRUKTURYZACJI  KOPALŃ  S.A.
CENTRALNY  ZAKŁAD  ODWADNIANIA  KOPALŃ

Schemat  odwadniania
Ruch  I - Rejon "Saturn"

do stacji uzdatniania wody
 "CECHAMOG"

Czujnik dwustanowy CP-2d
+69,00 m npm Sonda SG-25/50

+18,19 m npm

+33,19 m npm

+30,00 m npm

+277,56 m npm
+35,00 m npm

φ 
35

5

φ 
35

5

φ 
35

5
φ 

35
5

φ 
21

0

Lustro wody dn. 30.06.05 r. +51,15 m npm

6 
x 

φ 
24

4,
5 

Rzeka Brynica
km 7+990

Pompownia
głównego odwadniania

φ 
35

5
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Pompownia głównego
odwadniania na poz. 270 m

Pompa nr I OW-200/4

Q=m3/min H [m] N [kW]

5,0 210 400

12,0 320

Pompa nr II do XII OW-300/5

Q=m3/min H [m] N [kW]

1000

Szyb   "WITOLD  I"Szyb   "WITOLD  II"

SPÓŁKA  RESTRUKTURYZACJI  KOPALŃ  S.A.

CENTRALNY  ZAKŁAD  ODWADNIANIA  KOPALŃ

Schemat  odwadniania  
  Ruch I -  Rejon   "JAN  KANTY"

gł. szybu 290,39 m

+270,57 m npm 

gł. szybu 336,30 m

 + 83.0 m npm 

Q1 = 26,62 m3/min

φ 
50

0 
x 

2

Poz.  270 m

φ 
40

0 
x 

2 

φ  300

φ  400 x 2

Zrzut  poprzez rów otwarty do rz. Przemszy

rz. Przemsza
  km 19+000

Poz.  170 m
Q2 = 1,0 m3/min

φ   800/1000 x 2

chodniki wodne
 I-go systemu

chodniki wodne
 II-go systemu

pompy I  do  XII

 0.0 m npm 

Chodniki wodne  I-go systemu
I, Ia i V   -  Q = 16 620 m3 

Chodniki wodne  II-go systemu
 II, III i IV  - Q=15 800 m3

zrąb szybu 
+271,00 m npm 
zrąb szybu 
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Dopuszczalny poziom piętrzenia  

Zbiornik   AWARYJNY
V= 245 000m3

- 180,0 m npm Poz. 450 m

+259,8 m npm
 zrąb szybu

 - 222,8 m npm

 gł. sz. 482,6 m

- 80,0 m npm

- 90,0 m npm
- 91,61 m npm

rz. Cz. Przemsza
km 31+550

kolektor 2 x φ  700 
Q=6,00 m3/min

WLE  603A

Zbiornik   RETENCYJNY
V= 245 000m3

- 70,0 m npm

Lustro wody dn. 30.06.2005 r.

Rozdzielnia 
kontenerowa

Dwustanowy czujnik CP-2d

Sonda SG-25/100

Sonda SG-25/20

 - 151,5 m npm

 - 156,9 m npm

SPÓŁKA  RESTRUKTURYZACJI  KOPALŃ  S.A.
CENTRALNY  ZAKŁAD  ODWADNIANIA  KOPALŃ

Schemat  odwadniania  -  Ruch  I  Rejon "Sosnowiec"

Szyb  "SZCZEPAN"

+ 256,6  m npm
φ 

24
4,

5

φ 
24

4,
5

pomost operacyjny
 -70,0 m npm

 -135,0 m npm

 -140,0 m npm

Sonda Vegason 53K
 -76,0 m npm
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Dopuszczalny  poziom  piętrzenia  

Zbiornik   AWARYJNY  V=  241 000 m3

- 660,10 m npm
Poz. 910 m

+248,3 m npm
 zrąb szybu

 - 717,4 m npm

 gł. sz. 965,7 m

-160,0 m npm

 -175,0 m npm

Lustro wody dn. 30.06.2005 r

rz.  Cz. Przemsza 
km 24+450

kolektor  φ  1200
Q=10,21 m3/min

2 x WLE 603B/1 
603A/1

Zbiornik   RETENCYJNY  V=  241 000 m3

-145,0 m npm

Rozdzielnia 
kontenerowa

Sonda SG-25/100

SPÓŁKA  RESTRUKTURYZACJI  KOPALŃ  S.A.
CENTRALNY  ZAKŁAD  ODWADNIANIA  KOPALŃ

Schemat  odwadniania  -  Ruch  I  Rejon "Niwka Modrzejów"

φ 
24

4,
5

pomost  operacyjny

-201,50 m npm

 -145,00 m npm

-170,84 m npm

 +55,8 m npm
Poz. 192 m

 -79,40 m npm
Poz. 327 m

-186,20 m npm

φ 
24

4,
5

-183,30 m npm

-349,80 m npm

-179,7 m npm

Poz. 430 m

 -181,50 m npm
Sonda SG-25/50

Poz. 600 m

DOLOMIT

 Czujnik dwustanowyCP-2d

+239,0 m npm

Szyb  "KAZIMIERZ  I"
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Dopuszczalny poziom piętrzenia  

Zbiornik   AWARYJNY
  V= 120 000 m3

- 353,9 m npmPoz. 630 m

+279,8 m npm
 zrąb szybu

 - 391,8 m npm

 gł. sz. 671,6 m

- 204,5 m npm

- 197,5 m npm
Lustro wody dn. 30.06.2005 r.- 199,82 m npm

rz. Rawa
km 6+888,9

kolektor φ  500
5,29 m3/min

WLE  603A

Zbiornik   RETENCYJNY   V=  43 000 m3

- 177,5 m npm

Rozdzielnia 
główna

Sonda SG-25/100

 - 206,9 m npm

SPÓŁKA  RESTRUKTURYZACJI  KOPALŃ  S.A.
CENTRALNY  ZAKŁAD  ODWADNIANIA  KOPALŃ

Schemat  odwadniania  -  Ruch  I  Rejon "Katowice"

Szyb  "BARTOSZ  II"

+ 270,8  m npm

φ 
24

4,
5

φ 
24

4,
5

pomost operacyjny

 -210,20 m npm

 - 211,9 m npm

- 184,5 m npm
Poz. 500 m

- 1,5 m npm
Poz. 300 m

 -197,5 m npm
Dwustanowy czujnik CP-2d

 -191,5 m npm
Sonda Vegason 53K
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Dopuszczalny poziom piętrzenia  

Zbiornik   AWARYJNY  V= 294 000 m3

- 190,0m npm
Poz. 500 m

+296,70 m npm
 zrąb szybu

 - 197,00 m npm

 gł. sz. 493,7 m

+40,0 m npm

 +50,0 m npm
Lustro wody dn. 30.06.2005 r

Potok Wielonka
km 1+600

kolektor φ  400, φ  900
Q=4,0 m3/min

WLE  603A

Zbiornik   RETENCYJNY  V=  420 000 m3

+57,0 m npm

Rozdzielnia 
kontenerowa

Sonda SG-25/100

SPÓŁKA  RESTRUKTURYZACJI  KOPALŃ  S.A.
CENTRALNY  ZAKŁAD  ODWADNIANIA  KOPALŃ

Schemat  odwadniania  -  Ruch  I  Rejon "Grodziec"
PROJEKT

Szyb  "II"

+ 293,2  m npm

φ 
24

4,
5

φ 
24

4,
5

pomost  gł. roboczy

 0,00 m npm

 +57,0 m npm
Dwustanowy czujnik CP-2d

+ 283,20  m npm
pomost operacyjny

 +61,90 m npm
Poz. 240 m

+48,8 m npm

 +146,00 m npm
Poz. 150 m

Poz. 300 m
 +1,00 m npm

Sonda Vegason 53K
 +54,0 m npm

φ  250,0 x 2
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Dopuszczalny  poziom  piętrzenia  
Zbiornik   AWARYJNY     V ~  319 000 m3

- 120,0 m npm
Poz. 390 m

+271,15 m npm
 zrąb szybu

 - 144,25 m npm

 gł. sz. 415,4 m

+25,0 m npm

 +28,0 m npm

Potok Pogoria
km 0+825

kolektor  φ  8 00
Q=12,33 m3/min

WLE  603A/1

Zbiornik   RETENCYJNY   V ~  479 000 m3

+30,0 m npm

Rozdzielnia 
kontenerowa

Sonda SG-25/100

SPÓŁKA  RESTRUKTURYZACJI  KOPALŃ  S.A.
CENTRALNY  ZAKŁAD  ODWADNIANIA  KOPALŃ

Schemat  odwadniania  -  Ruch  I  Rejon "Paryż"

Szyb  "CIESZKOWSKI"

+ 262,15  m npm

φ 
24

4,
5

pomost  roboczy

+7,10 m npm

 +39,00 m npm

Dwustanowy czujnik CP-2d

 +89,00 m npm
11 piętro

 +155,00 m npm
7 piętro

 +124,00 m npm
9 piętroφ 

24
4,

5

+16,20 m npm

+14,70 m npm

+25,00 m npm
Poz. 250Sonda Vegason 53K

 +30,00 m npm

Dopuszczalny  poziom  piętrzenia  wg KZW przy WUG+50,0 m npm

Lustro wody dn. 30.06.2005 r.  +38,40 m npm
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Dopuszczalny poziom piętrzenia  

Zbiornik   AWARYJNY
V= 1 200 000 m3

- 270,0 m npm Poz. 550 m

+280,0 m npm
 zrąb szybu

 - 312,3 m npm

 gł. sz. 592,3 m

- 203,0 m npm

- 200,0 m npm
Lustro wody dn. 30.01.2005 r.- 201,50 m npm

Rów Mortimerowski
do rz. Bobrek km 8+600

kolektor 2 x φ  400
Q=5,21 m3/min

WLE  603A/1

Zbiornik   RETENCYJNY
V=  360 000 m3

- 190,0 m npm

Rozdzielnia 
kontenerowa

Sonda SG-25/50

SPÓŁKA  RESTRUKTURYZACJI  KOPALŃ  S.A.
CENTRALNY  ZAKŁAD  ODWADNIANIA  KOPALŃ

Schemat  odwadniania  -  Ruch  I  Rejon "Porąbka Klimontów"

Szyb  "RYSZARD"

+ 275,5  m npm

φ 
24

4,
5

pomost roboczy

 -220,0 m npm

 - 209,4 m npm

- 190,0 m npm
Poz. 470 m

 -188,0 m npm
Sonda Vegason 53K

+ 266,0  m npm
pomost operacyjny



97

          

+249,28 m npm
 zrąb szybu

 gł. sz. 799,46 m

SPÓŁKA  RESTRUKTURYZACJI  KOPALŃ  S.A.
CENTRALNY  ZAKŁAD  ODWADNIANIA  KOPALŃ

Schemat  odwadniania  -  Ruch  III  Rejon "Dębieńsko"

Szyb  "Jan III"

 -60,92 m npm

 +136,00 m npm
Poz. 112 m

 +46,78 m npm
Poz. 202 m

Poz. 310 m

 -161,00 m npm
Poz. 410 m

 -350,00 m npm
Poz. 600 m

 -440,00 m npm
Poz. 690 m

 -531,00 m npm
Poz. 781 m

φ  200
φ  150

φ  200

φ  300

φ 
30

0
φ 

30
0

φ 
30

0

φ  200

φ  200

φ 
25

0
φ 

25
0

φ 
20

0Dopływ do Rejonu za I półr.2005 r.
sumaryczny -  11,41 m3/min

Dopływ
do poz. 112 m - 2,32 m3/min

Dopływ
do poz. 202 m - 1,51 m3/min
do pompowni - 3,83 m3/min

Dopływ
do poz. 310 m - 0,30 m3/min

Dopływ
do poz. 410 m - 4,40 m3/min
do pompowni - 7,58 m3/min

Dopływ
do poz. 690 m - 0,35 m3/min
do pompowni - 2,88 m3/min

Dopływ
do poz. 781 m - 0,05 m3/min

Dopływ
do poz. 600 m - 2,48 m3/min

φ  250

rz. Bierawka

φ  600

ZOD

zrzut 
w km 46+450

zrzut 
w km 46+880

do Koksowni "Dębieńsko"
φ  200 do Zakładu "ZOWER"
φ  200

φ 
30

0

φ  400

φ 
15

0
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Dopuszczalny poziom piętrzenia  

Zbiornik   AWARYJNY
V= 334 000m3

+236,7 m npm
 zrąb szybu

 - 316,5 m npm

 gł. sz. 553,2 m

- 266,00 m npm

- 270,00 m npm

- 265,79 m npm

rz. Kłodnica
km 47+500

kolektor  φ  1000 
Q=5,66 m3/min

WLE  603A

Zbiornik   RETENCYJNY
V= 317 300 m3

- 261,33 m npm

Lustro wody dn. 30.06.2005 r.

Sonda Vegason 53 K

Sonda SG-25/20

 - 272,02 m npm

SPÓŁKA  RESTRUKTURYZACJI  KOPALŃ  S.A.
CENTRALNY  ZAKŁAD  ODWADNIANIA  KOPALŃ

Schemat  odwadniania  -  Ruch  II  Rejon "Gliwice"

Szyb  "II"

φ 
24

4,
5

pomost operacyjny

 -260,83 m npm

 -277,1 m npm

 - 271,33 m npm Poz. 520 m

 +228,2 m npm

Rozdzielnia 
kontenerowa



11. Działalność stowarzyszeniowa i socjalno- bytowa

W odniesieniu do działalności stowarzyszeniowej pracownicy inżynieryjno techniczni Spółki 

aktywnie uczestniczą w organizacji o nazwie „Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa”. W 

skład  Zarządu  Oddziału  SiTG  Sosnowiec  wchodzą  między  innymi:  Jan  Dzbik  i  Dariusz  Mazur 

pełniący funkcje zastępców prezesa Oddziału, oraz ,Bożena Jaskółka, Stanisław Kopek , Andrzej 

Muniak i Jerzy Wodecki.

W Centralnym Zakładzie Odwadniania Kopalń w Czeladzi funkcjonuje Koło SiTG „Saturn” , w którym 

funkcję prezesa pełni Michał Rydlewski.

Zarząd Oddziału i Zarząd Koła „Saturn” uczestniczą w organizowanych przez Zarząd Główny SiTG 

konferencjach na temat restrukturyzacji górnictwa.

Pracownicy Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. uczestniczą

w konferencjach i wygłaszają referaty dotyczące doświadczeń zdobytych 

w trakcie prowadzenia procesu likwidacji kopalń , zabezpieczania czynnych kopalń sąsiednich przed 

zagrożeniem wodnym oraz rekultywacji terenów pogórniczych.

Prezydium III konferencji SiTG pod nazwą „Doświadczenia

z likwidacji zakładów górniczych” , od lewej: J.Wodecki – SRK S.A.

Z.Kulczycki – WUG, J.Dzbik – SRK S.A.-CZOK.
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Przewodniczą: R.Macuga – OUG Katowice , J.Wodecki –SRK S.A.

2002 -  Otwarcie  Europejskiego Studium Managerskiego w Sosnowcu

przy ul. Klińskiego 54,    SRK S.A. reprezentuje J.Wodecki , 

BSRK Sp. z  o.o. M.Gałęziowski. 
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Oddział SiTG Sosnowiec zorganizował w porozumieniu z Oddziałami SiTG przy KWB „Bełchatów” 

oraz Oddziałem SiTG przy Kombinacie Górniczo-Hutniczym „Bolesław”, wyjazdowe spotkania w celu 

wymiany doświadczeń w zakresie odwadniania kopalń z zastosowaniem systemów; głębinowego 

i stacjonarnego. 

2002 r. Stanowisko pompy głębinowej w KWB „Bełchatów”

  od lewej: R. Golanka, St. Kopek, J. Dzbik ,M.Strączyński –KWB

 „Bełchatów” – przekazuje informacje o parametrach i pracy

  pompy, J.Wodecki, M.Ślusarczyk- kierownik działu odwadniania

  KWB „Bełchatów” ,  Wł.Michel.

Zdjęcie grupowe 

członków SiTG SRK 

S.A. i  KWB 

„Bełchatów” na tle 

odkrywki i elektrowni 

„ Bełchatów”
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Oddział Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji w Sosnowcu

nawiązał kontakt z czeską spółką restrukturyzacji kopalń o nazwie „DIAMO, statni podnik odstepny 

zavod ODRA” z siedzibą  703 86 Ostrawa- Vitkovice , Sirodci 1145/7 . Wymieniono doświadczenia w 

zakresie osiągniętych efektów likwidacji kopalń, rekultywacji terenów pogórniczych oraz 

zabezpieczenia kopalń czynnych przed zagrożeniem wodnym.

Magazyn pomp głębinowych w Kopalni „Jeremenko”

czeskiej spółki restrukturyzacji kopalń „DIAMO” zavod „ODRA”.
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W odniesieniu do działalności socjalno-bytowej , w pierwszym okresie funkcjonowania Spółki 

Restrukturyzacji Kopalń S.A. obowiązywały regulaminy przejęte z tych kopalń. W Oddziale Biuro 

Zarządu  powołana  Zarządzeniem  nr.12/2001  Prezesa  Zarządu-Dyrektora  Naczelnego  Spółki 

Restrukturyzacji Kopalń S.A. , Komisja Socjalna w osobach:

-Andrzej Brewczyński

-Halina Kaczorowska

-Aleksander Przybyła

organizowała integracyjne wycieczki turystyczno krajoznawcze i tak:

w 2002 r. do Szczawnicy ,w 2003 roku do Radkowa i Pragi oraz Zakopanego

w 2004 r., do Wisły i Zakopanego,  w 2005 r., do Jaworzynki.

2003 r. Radków – od lewej T. Rolling, J. Wodecki, T. Widuch.  
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2003 – pracownicy Biura Zarządu na wycieczce w Pradze
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W momencie  powołania  CZOK  w  każdym z  pięciu  ruchów  obowiązywał  inny  zakładowy  układ 

zbiorowy pracy. Było to konsekwencją przejmowania przez SRK S.A. pracowników od likwidowanych 

kopalń  wraz  z  majątkiem w  trybie  art.23’  k.p.  W związku  z  tym faktem zachodziła  potrzeba 

ujednolicenia  zakładowego układu zbiorowego pracy w CZOK. Zgodnie z  prawem pracy,  wobec 

przejętych pracowników muszą obowiązywać  układy z  poprzedniego miejsca pracy  jeszcze co 

najmniej przez jeden rok. Ze względu na konieczność ujednolicenia układu, w Centralnym Zakładzie 

Odwadniania Kopalń w Czeladzi, Dyrektor Oddziału Zarządzeniem Nr.54/2002 z dnia 12.06.2002r., 

powołał  zespół  do  opracowania  projektu  Zakładowego  Układu  Zbiorowego  pracy  dla  Oddziału. 

Zadaniem Zespołu  było  wynegocjowanie  wspólnie  z  przedstawicielami  organizacji  związkowych 

jednolitych zasad wynagradzania i uprawnień pracowników

w celu zastąpienia stosowanych dotychczas pięciu różnych zakładowych układów zbiorowych pracy 

.Efektem pracy zespołu negocjującego było sporządzenie jednolitego tekstu ZUZP – CZOK , który 

przyjęty  został  w  dniu  10.12.2002  r.  A  w  dniu  30.12.2002  r.  Zarejestrowany  został  przez 

Okręgowego  Inspektora  Pracy  w  Katowicach  z  mocą  obowiązującą  od  dnia  01.01.2003  r.  W 

uzgodnieniu  z  obowiązującymi  w  Oddziale  organizacjami  związków  zawodowych  przyjęto 

„Regulamin  Zakładowego  Funduszu  Świadczeń  Socjalnych”  dla  pracowników  CZOK,  który 

szczegółowo sprecyzował możliwości korzystania z przeznaczonych na ten cel środków.

W ramach działalności socjalno-bytowej corocznie organizowany jest między innymi turniej piłki 

siatkowej,  rozgrywany  pomiędzy  drużynami  z  poszczególnych  ruchów  i  rejonów  odwadniania 

CZOK.W turnieju biorą również udział drużyny składające się z przedstawicieli okręgowych urzędów 

górniczych nadzorujących działalność CZOK. 

Nagrodą dla drużyny za zdobycie pierwszego miejsca jest w turnieju jest puchar ufundowany przez 

Dyrektora Oddziału CZOK.  

2002 r. - I miejsce w turnieju zdobyła drużyna Ruchu I.
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2003 r. – I miejsce w turnieju zdobyła drużyna Ruchu III.

2004 r. Mecz pomiędzy drużynami OUG Katowice( na planie) i Ruchu I CZOK.
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2004 r. Dyrektor CZOK- A. Tomys wręcza puchar kapitanowi drużyny

Ruchu I  D. Mazurowi za zdobycie I miejsca.
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Karczma piwna w Oddziale KWK „Porąbka Klimontów” – 2000 r.

W karczmie uczestniczy przedstawiciel Banku Światowego

Christopher Wardell i tłumacz Jerzy Wróblewski
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2002 rok Karczma Piwna w KWK Nowa Ruda na pierwszym planie J.Siemeniec w głębi A.Baran

2004 rok – akademia z okazji Dnia Górnika – wręczanie odznaczeń

      (odznaczani Bożena Nowak-CZOK, Krzysztif Krypel i Aleksander Baran - Nowa Ruda)
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12.Oddział Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji

Zarząd Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. uchwałą nr.944/2004/Z/z dnia 30.11.2004 r., postanowił 

utworzyć z dniem 31 grudnia 2004 roku Oddział z siedzibą w Katowicach ul. Kopalniana 6, o nazwie 

„  Zakład  Kopalnie  Węgla  Kamiennego  w  Całkowitej  Likwidacji”,  w  drodze  połączenia 

dotychczasowych Oddziałów:

-„Czeladź –Sosnowiec”,

-„Jan Kanty –Siersza”

-„1 Maja- Morcinek- Moszczenica”

-„Wałbrzych-Nowa Ruda”.

W wyniku dokonanego połączenia dotychczasowe Oddziały stały się Rejonami nowego Oddziału 

a dotychczasowym Dyrektorom powierzono funkcje kierowników rejonów. Uchwałą Zarządu 

nr.8 z dnia 04.01.2005 r .na Dyrektora Oddziału powołany został Pan Mieczysław Gałęziowski 

a stanowisko Zastępcy Dyrektora Oddziału powierzono Panu Tadeuszowi Widuchowi.

Oddział  ujawniony  został  w  krajowym  rejestrze  sądowym  przedsiębiorstw  w  Katowicach  pod 

numerem KRS 0000027497.

Zarząd Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. na wniosek Dyrektora Oddziału 

uchwałą nr.210/2005/Z/II z dnia 28 lutego 2005 r., postanowił przenieść siedzibę Oddziału 

z Katowic ul. Kopalniana 6, do Sosnowca na ul. Kosynierów 44. Równocześnie siedziba rejonu „Jan 

Kanty-Siersza” przeniesiona została z Jaworzna ul. Grunwaldzka 275 do siedziby Oddziału

w Sosnowcu ul. Kosynierów 44.

Siedziba oddziału Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji Sosnowiec ul.Kosynierów 44
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Na dzień 30 czerwca 2005 r. w Oddziale zatrudnione były 74 osoby w tym: 40  osób na podstawie 

umowy o pracę oraz 34 osoby, zatrudnione jako konsultanci na podstawie indywidualnych 

kontraktów. 

W ramach dalszego upraszczania struktury organizacyjnej Oddziału, planuje się w drugim półroczu 

2005 r., włączenie rejonu „Jan Kanty- Siersza „ do rejonu „Czeladź-Sosnowiec” .

Oddział realizuje działania wykonywane po zakończeniu likwidacji kopalń: „Jan Kanty”, „Porąbka –

Klimontów”,  „Saturn”  ,  „Sosnowiec”,  „Nowa  Ruda”,  „Wałbrzyskie  KWK”,  „Żory”,  „Morcinek”, 

„Moszczenica”, „1-Maja”, „Siersza”, „Katowice” i „Niwka Modrzejów”.

Zasięg  terytorialny  prowadzonej  przez  Oddział  „  Kopalnie  Węgla  Kamiennego  w  Całkowitej 

Likwidacji” działalności przedstawiono  poniżej.  
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13. Koncepcja tworzenia parków przemysłowych na terenach pogórniczych

Zgodnie z ustawą o finansowym wspieraniu inwestycji z 2002 roku park przemysłowy to 

zespół wyodrębnionych nieruchomości, w którego skład wchodzi, co najmniej nieruchomość, na 

której znajduje się infrastruktura techniczna pozostała po restrukturyzowanym lub likwidowanym 

przedsiębiorcy,  utworzony  na  podstawie  umowy  cywilnoprawnej,  której  jedną  ze  stron  jest 

jednostka samorządu terytorialnego, stwarzający możliwość prowadzenia działalności gospodarczej 

przedsiębiorcom, w szczególności małym i średnim. Park przemysłowy charakteryzuje się ponadto 

systemem preferencji  i  ulg w opłatach i  podatkach lokalnych. Do parku mogą być przyłączane 

również przyległe nieruchomości należące do gminy czy innych właścicieli.

Natomiast park technologiczny to zespół wyodrębnionych nieruchomości wraz 

z  infrastrukturą  techniczną,  utworzony  w  celu  dokonywania  przepływu  wiedzy  i  technologii 

pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami, na którym oferowane są przedsiębiorcom, 

wykorzystującym nowoczesne  technologie,  usługi  w zakresie  doradztwa  w tworzeniu  i  rozwoju 

przedsiębiorstw,  transferu  technologii  oraz  przekształcania  wyników  badań  naukowych  i  prac 

rozwojowych w innowacje  technologiczne,  a  także  stwarzający tym przedsiębiorcom możliwość 

prowadzenia  działalności  gospodarczej  przez  korzystanie  z  nieruchomości  i  infrastruktury 

technicznej na zasadach umownych.

Park technologiczny to przestrzeń w znaczeniu nieruchomości (gruntów i budynków) 

i instytucja, gdzie dokonuje się wdrażanie i komercjalizacja projektów naukowych i badawczych 

w życie. Park technologiczny dysponuje:

-nieruchomościami o rozwiniętej infrastrukturze;

-kadrą zdolną do świadczenia usług pomocniczych dla przedsiębiorców i naukowców;

-preferencjami podatkowymi (lokalnymi), które będą zachęcały do lokowania inwestycji na 

terenie parku.

Parki  Naukowo-Technologiczne  są  tworzone  w  celu  promowania  lokalnej  i  regionalnej 

gospodarki  poprzez  wspieranie  przedsiębiorczości,  innowacji  i  transferu  technologii.  Pomagają 

tworzyć nowe firmy i wspierają rozwój istniejących małych i średnich przedsiębiorstw.

Parki  Naukowo-Technologiczne  stały  się  globalnie  uznanym  narzędziem  promocji 

ekonomicznego rozwoju regionalnego na drodze wspierania przedsiębiorczości i wzrostu firm 

w szerokim spektrum środowisk. Ich siłą jest zdolność adaptowania do różnych sytuacji, środków, 

celów i zadań. 

Lokalne i regionalne środowiska, w których działają parki różnią się pod wieloma względami 

(sytuacja gospodarcza kraju czy regionu, warunki polityczne, potencjał badawczy, cele krótko- 

i średniookresowe, itp.). Dlatego konkretne cele, metody działania i kryteria oceny parków powinny 

uwzględniać specyfikę sytuacji i lokalizacji.

SRK  S.A.  realizuje  działania  określone  w  „Założeniach  programu  łagodzenia  w  rejonie 

śląskim  skutków  restrukturyzacji  zatrudnienia  w  górnictwie  węgla  kamiennego”.  W  procesie 

likwidacji kopalń przejęła znaczną część nieruchomości po tych zakładach. W celu racjonalnego 

wykorzystania  tych  terenów  postanowiono  tworzyć  parki  przemysłowe,  które  pobudzą  lokalną 

przedsiębiorczość, ograniczając równocześnie bezrobocie. Spółka podpisała szereg umów 

z gminami i innymi podmiotami tworząc parki przemysłowe i przemysłowo-technologiczne. 
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W poniższej tabeli przedstawiono te parki oraz podmioty nimi zarządzające, które zostały wybrane 

przez sygnatariuszy tych porozumień oraz powierzchnie, jakie zajmują poszczególne parki. 

Nazwa parku Zarządzający parkiem Powierzchnia 

parku w ha
Noworudzki Park Przemysłowy Agencja  Rozwoju  Regionalnego 

AGROREG S.A. w Nowej Rudzie

78,9

Jaworznicki Park Przemysłowy Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. w 

Jaworznie

32

Bytomski Park Przemysłowy Górnośląska  Agencja  Przekształceń 

Przedsiębiorstw S.A. w Katowicach

275,9

Park  Przemysłowo-Technologiczny 

„Zagłębie”

Zagłębiowska Agencja Rozwoju S.A. 

w Będzinie

61,6

Chrzanowsko-Trzebiński  Park 

Przemysłowy

Agencja  Rozwoju  Małopolski 

Zachodniej S.A. w Chrzanowie

55,5

Sosnowiecki  Park  Naukowo-

Technologiczny

W trakcie uzgadniania 11,9

Park  Przemysłowo-Technologiczny  W 

Jastrzębie Zdroju

Jastrzębska  Strefa  Aktywności 

Gospodarczej  Sp.  z  o.o.  w 

Jastrzębiu Zdroju

55,7

RAZEM:  571,5

Same  zaś  projekty  parków  przemysłowych  są  dofinansowywane  ze  środków  Unii 

Europejskiej – z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (75% kosztów kwalifikowanych). 

Pozostałe fundusze pochodzą z krajowych instytucji budżetowych (12,5%) i jednostek samorządu 

terytorialnego  (12,5%).  Natomiast  spółki  zarządzające  parkami  w  celu  sfinansowania 

projektowanych  zadań  inwestycyjnych  mają  możliwość  zgłaszania  wniosków  aplikacyjnych  do 

Sektorowego Programu Operacyjnego, Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw działanie 1.3.

13.1. NOWORUDZKI PARK PRZEMYSŁOWY

W związku z likwidacją KWK „Nowa Ruda” w Nowej Rudzie w latach 90-tych XX wieku miasto 

przeżywało problemy ekonomiczne powiązane z wysokim bezrobociem sięgającym około 30% ogółu 

zatrudnionych. W celu przeciwdziałania powyższym negatywnym skutkom zakończenia wydobycia 

węgla, w 1999 roku władze kopalni „Nowa Ruda” przygotowały projekt stworzenia na terenach 

pokopalnianych Inkubatora Przedsiębiorczości, który wykorzystując istniejące nieruchomości miał 

świadczyć usługi dla osób bezrobotnych pragnących rozpocząć działalność produkcyjną w zakresie: 

wynajmu przestrzeni produkcyjnej i biurowej, pomocy i doradztwa w zarządzaniu oraz wspólnej 

obsługi biurowej. Ponadto w ramach Inkubatora zaplanowano zrealizowanie inwestycji polegających 

na modernizacji istniejących obiektów, przebudowie instalacji (grzewczej, wodnej, elektrycznej 

i  innych)  oraz  zakupie  wyposażenia  do  pomieszczeń.  Dodatkowo  Inkubator  miał  prowadzić 

restaurację oraz basen pływacki. Docelowo w ramach Inkubatora miało funkcjonować 30 firm 

o charakterze produkcyjnym oraz 15 firm usługowych tworzących łącznie około 200 nowych miejsc 

pracy. 

W celu zarządzania Noworudzkim Inkubatorem Przedsiębiorczości została powołana spółka 
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z ograniczona odpowiedzialnością, której głównymi udziałowcami byli: Urząd Miasta Nowa Ruda, 

Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A. i KWK „Nowa Ruda” Przedsiębiorstwo Państwowe. 

Ponadto  opracowano  projekt  stworzenia  sieci  zakładów  kamieniarskich  realizujących  produkcję 

galanterii  kamiennej  oraz  świadczących  szereg  usług  z  nią  związanych:  usługi  w  zakresie 

piaskowania,  Centrum  Zaopatrzenia  Kamieniarskiego,  usługi  w  zakresie  prac  montażowych, 

produkcja  pamiątek  oraz  „Inkubator  bez  ścian”.  Beneficjentami  Noworudzkiego  Inkubatora 

Przedsiębiorczości  są  zarówno  lokalni  przedsiębiorcy  (pomoc  w  prowadzeniu  działalności 

gospodarczej), sektor publiczny (dodatkowe wpływy podatkowe, rozwój nieruchomości 

o charakterze komercyjnym i produkcyjnym oraz wzbogacenia różnorodności gospodarki lokalnej), 

jak i mieszkańcy regionu (nowe miejsca pracy i wzrost gospodarczy). 

W roku 2000 utworzono Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Katowicach i KWK „Nowa 

Ruda” weszła w jej skład jako Rejon Kopalni Węgla Kamiennego „Wałbrzych – Nowa Ruda” 

w ramach Oddziału – Zakład Kopalnie Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji. 

W  lipcu  2002  roku  podpisano  porozumienie  między  Gminą  Nowa  Ruda,  Agencją  Rozwoju 

Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie i SRK S.A., Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. 

z  Warszawy,  Starostwem Powiatowym w Kłodzku  i  Stowarzyszeniem Partnerstwo  Noworudzko-

Radkowskie.  W  grudniu  2002  roku  przygotowano  Raport  o  oddziaływaniu  na  środowisko 

przedsięwzięcia  „Utworzenie  Noworudzkiego  Parku  Przemysłowego”.  W  styczniu  2003  roku 

wykonano Studium Wykonalności Projektu „Noworudzki Park Przemysłowy”, a w kwietniu tego roku 

Biznes Plan dla projektu Noworudzki Park Przemysłowy. 

W czerwcu 2003 roku ustanowiono Noworudzki Park Przemysłowy na mocy porozumienia 

między Gminą Nowa Ruda, Agencją Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie i SRK 

S.A., przy współudziale Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z Warszawy, Starostwa Powiatowego 

w Kłodzku i Stowarzyszenia Partnerstwo Noworudzko - Radkowskie. Park objął nieruchomości 

o powierzchni około 73 ha. W lipcu 2003 roku przygotowano Plan Rozwoju Noworudzkiego Parku 

Przemysłowego,  który  prezentuje  strategię  wzrostu  gospodarczego  pobudzonego  bodźcami 

proinwestycyjnymi  wynikającymi  z  oferty  funduszy  strukturalnych.  Zarządzającym Parkiem jest 

Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A., która zajmuje się również promocją 

i marketingiem na rzecz Parku, aby zainteresować nim jak największą liczbę inwestorów. Celem 

utworzenia  Noworudzkiego  Parku  Przemysłowego  jest  rozwój  Nowej  Rudy  poprzez  wdrażanie 

rozwiązań stymulujących optymalne wykorzystanie zasobów na terenie Parku. Natomiast celami 

strategicznymi Parku są:

-efektywne zagospodarowanie majątku likwidowanej KWK „Nowa Ruda”;

-świadczenie usług pomocniczych dla przedsiębiorców w NPP;

-umożliwienie restrukturyzacji majątkowej i finansowej przedsiębiorców, na bazie których 

tworzony jest NPP;

-transfer technologii i pobudzenie innowacyjności;

-rozwój infrastruktury aktywizującej lokalną i regionalną przedsiębiorczość;

-pozyskiwanie przedsiębiorców i inwestorów poprzez aktywną promocję i lobbing;

-wykorzystanie  potencjału  zrestrukturyzowanej  KWK „Nowa  Ruda”  dla  zbudowania  sieci 

przedsiębiorców  świadczących  usługi  kooperacyjne  i  pomocnicze  oraz  wykonujących 

produkty komplementarne;
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-pomoc przedsiębiorcom w pozyskiwaniu środków finansowych, w szczególności 

z funduszy UE;

-rewitalizacja środowiska naturalnego zdegradowanego działalnością zakładu górniczego.

Wymiernym  efektem  podjętych  działań  będzie  zbudowanie  podstawowej  infrastruktury 

technicznej potrzebnej do tworzenia zakładów przemysłowych i handlowo-usługowych. W wyniku 

powołania do życia 30-50 inicjatyw gospodarczych przewiduje się powstanie około 1000 nowych 

miejsc  pracy.  Zostaną  wyremontowane  oraz  zbudowane  nowe  drogi  wewnętrzne  i  parkingi, 

zmodernizowane i  wybudowane odcinki  sieci  wodociągowej,  kanalizacji  deszczowej  i  sanitarnej, 

sieci  gazowej  z  przyłączami  oraz  przyłącze  elektryczne  dla  nowej  hali  przemysłowej.  Ponadto 

planuje się budowę sieci telekomunikacyjnej oraz oświetlenia terenu, a także nowego odcinka sieci 

centralnego  ogrzewania  wraz  z  przyłączem.  W  pierwszym  etapie  przewiduje  się  uzyskanie 

dodatkowego efektu w postaci prawie 12 tys. m2 nowych powierzchni produkcyjnych i ponad 

10 tys. m2 nowych powierzchni inwestycyjnych.

Na terenie Noworudzkiego Parku Przemysłowego będą obowiązywały preferencyjne warunki 

dla inwestorów:

-ulgi  i  zwolnienia  w podatku  od  nieruchomości  na  okres  do  10  lat  oraz  w podatku  od 

środków transportowych na okres do 5 lat (Uchwała Nr 112/XIV/03 Rady Miejskiej 

w Nowej Rudzie z dnia 10 grudnia 2003 roku);

-w  przypadku  zatrudnienia  byłego  pracownika  przedsiębiorstwa  górniczego  pracodawca 

będzie  otrzymywał  przez  okres  2  lat  refundację  zapłaconej  składki  na  ubezpieczenie 

społeczne  oraz  składki  na  Fundusz  Pracy  i  Fundusz  Gwarantowanych  Świadczeń 

Pracowniczych ;

-atrakcyjne ceny za wynajem powierzchni na terenie Parku.

Noworudzki Park Przemysłowy został podzielony na cztery strefy aktywności gospodarczej:

1)NPP1  –  strefa  inkubatora  przedsiębiorczości  i  e-biznesu  –  obejmuje  dawne  budynki 

główne  KWK  „Nowa  Ruda”  (konieczny  remont  i  modernizacja),  budynek  inkubatora 

przedsiębiorczości oraz budynek „Bonowexu” Sp. z o.o.;

2)NPP2 – strefa drobnej działalności przemysłowej oraz składów i magazynów – obejmuje 

tereny zlokalizowane w sąsiedztwie węzła kolejowego przystosowanego do obsługi dużej 

masy towarowej. Zostaną wydzielone działki z doprowadzoną infrastrukturą 

w celu uruchomienia zakładów produkcyjnych;

3)NPP3  –  strefa  eko-energii  –  obejmuje  tereny  hałdy  kopalnianej  oraz  tereny  firm 

Ciepłownictwo  Sp.  z  o.o.  i  „Bonowex”  Sp.  z  o.o.;  powstaną  tu  firmy opierające  swoją 

działalność na wykorzystaniu zasobów oraz wykorzystujące energię cieplną hałdy. Możliwe 

będzie również umiejscowienie zakładu produkującego ekologiczny opał przy wykorzystaniu 

istniejących betonowych bunkrów jako zbiorników na ekopaliwo;

4)NPP4 – strefa usług sportowo – rekreacyjno - turystycznych – obejmuje obiekty Centrum 

Turystyczno-Sportowe oraz wieżę nadszybia „Nowy 1”. Dodatkowo strefa skupiać będzie 

przedsięwzięcia gospodarcze uzupełniające swoimi usługami CTS.

Agencja  Rozwoju  Regionalnego  „AGROREG”  S.A.  w  ramach  Sektorowego  Programu 

Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw („Tworzenie korzystnych warunków dla 

rozwoju firm”) otrzymała do tej pory dwa dofinansowania: 36,2 mln zł na pierwszy etap realizacji 

Noworudzkiego  Parku  Przemysłowego  (pierwsza  runda  aplikacyjna)  oraz  fundusze  na  projekt 
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„Wspomaganie  procesu  zarządzania  i  funkcjonowania  Noworudzkiego  Parku  Przemysłowego” 

(trzecia runda aplikacyjna). Pierwszy etap realizacji NPP rozpoczął się 1 stycznia 2005 roku i ma 

zostać zakończony 30 czerwca 2008 roku. W lipcu 2005 roku podpisano aneks do porozumienia 

o ustanowieniu Parku, na mocy, którego włączono w jego skład dodatkowe nieruchomości. Po tych 

zmianach łączna powierzchnia Noworudzkiego Parku Przemysłowego wynosi około 78,9 ha.

Noworudzki Inkubator Przedsiębiorczości-zbudowany z wykorzystaniem budynku łaźni 

Zasadniczej Szkoły Górniczej w Nowej Rudzie- Słupcu. 
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13.2. JAWORZNICKI PARK PRZEMYSŁOWY

W  grudniu  2002  roku  SRK  S.A.  wystąpiła  do  władz  miasta  Jaworzna  z  propozycją 

uruchomienia  na  terenach  pokopalnianych  w  Jaworznie  parku  przemysłowego.  Przedstawiony 

pomysł  spotkał  się  z  akceptacją  Prezydenta  Miasta  Jaworzna.  Generalnym  celem  utworzenia 

Jaworznickiego Parku Przemysłowego o powierzchni około 32 ha było pobudzenie lokalnej

i  ponadregionalnej  przedsiębiorczości  oraz  kreowanie  trwałych  miejsc  pracy  przez  zapewnienie 

przedsiębiorcom korzystnych warunków do prowadzenia  działalności  gospodarczej  w Jaworznie. 

Efektem  realizacji  projektu  będzie  zagospodarowanie  wolnych  obszarów  oraz  majątku 

produkcyjnego  i  infrastrukturalnego  powstałego  w  wyniku  restrukturyzacji  tradycyjnych  gałęzi 

przemysłu. Utworzony zostanie atrakcyjny obszar do prowadzenia działalności gospodarczej 

i  inwestowania,  wyróżniający  się  sprawną  strukturą,  niskimi  kosztami  korzystania  z  majątku 

produkcyjnego oraz profesjonalnymi usługami pomocniczymi. Celami bezpośrednimi były:

-uporządkowanie i efektywne zagospodarowanie majątku likwidowanej kopalni „Jan Kanty” 

oraz  majątku  restrukturyzowanych  Zakładów  Chemicznych  „ORGANIKA-AZOT”  S.A.  w 

Jaworznie ;

-zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw działających 

w Jaworznie;

-świadczenie usług pomocowych;

-pozyskanie  nowych  pracodawców  zdolnych  tworzyć  trwałe  miejsca  pracy,  transfer 

technologii oraz pobudzenie innowacyjności wśród przedsiębiorców rodzimych;

-odnowienie rynku pracy i tworzenie klimatu ożywienia gospodarczego społeczności lokalnej 

poprzez zlokalizowanie na terenia Parku inkubatora przedsiębiorczości;

-utworzenie  zwartej  struktury  wspierającej  przedsiębiorców  dostosowanej  do  ich 

rzeczywistych potrzeb.

Porozumienie w sprawie utworzenia Jaworznickiego Parku Przemysłowego podpisały 

w czerwcu 2003 roku następujące podmioty: Miasto Jaworzno, SRK S.A. w Katowicach, Agencja 

Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie, Zakłady Chemiczne „ORGANIKA-AZOT” S.A. w Jaworznie 

i Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. w Jaworznie. Podmiotem zarządzającym Jaworznickim Parkiem 

Przemysłowym została Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. Rolą Agencji jest ustalenie optymalnych 

warunków  dla  lokalizacji  Parku,  podpisywanie  umów  najmu  i  sprzedaży  z  przedsiębiorcami, 

monitorowanie  kondycji  przedsiębiorstw  zlokalizowanych  na  terenie  JPP  i  ich  wspieranie, 

administrowanie terenami i  obiektami JPP,  świadczenie usług dodatkowych dla przedsiębiorców, 

takich jak: logistycznych, infrastrukturalnych, doradztwa biznesowego (opracowywanie 

i  weryfikacja biznes planów, sporządzanie wniosków kredytowych i  dokumentacji  niezbędnej do 

uzyskania środków pomocowych z UE), finansowo-księgowych, organizacja szkoleń, marketingu 

i  promocji,  współpraca  z  organami  regionalnymi  oraz  inicjowanie  i  kojarzenie  wspólnych 

przedsięwzięć.

Dla przedsiębiorców stworzono korzystne warunki do prowadzenia działalności biznesowej:

-ulgi  w podatkach i  opłatach lokalnych ustanowione przez samorząd lokalny (stworzono 

rozbudowany system zwolnień od podatku od nieruchomości  związanych z  działalnością 

gospodarczą);
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-preferencyjne stawki za użytkowanie gruntów i obiektów, zwłaszcza dla nowo powstałych 

podmiotów inkubatora przedsiębiorczości;

-preferencyjne stawki  uzbrojonych gruntów. Możliwe wsparcie w tym zakresie ze strony 

podmiotu zarządzającego i jednostek współpracujących;

-obniżka  kosztów  stałych  prowadzenia  działalności  wynikająca  z  korzystania  z  majątku 

restrukturyzowanych przedsiębiorstw i wspólnej infrastruktury;

-korzystanie,  po  preferencyjnych  stawkach,  z  usług  infrastrukturalnych  i  pomocniczych 

(doradztwo biznesowe i ekonomiczno finansowe, obsługa prawna i administracyjna, transfer 

technologii);

-wykorzystanie potencjału zrestrukturyzowanych przedsiębiorstw dającego możliwość usług 

kooperacyjnych i komplementarnych;

-możliwość wspólnych działań marketingowych i wymiany doświadczeń;

-pomoc przedsiębiorcom działającym na terenie JPP w pozyskaniu środków finansowych, w 

tym pomocowych z UE.

Z  uwagi  na  niejednolity  charakter  terenów  wchodzących  w skład  Jaworznickiego  Parku 

Przemysłowego został on podzielony na pięć segmentów aktywności:

1)SIT - segment inkubatora technologicznego;

2)SDDP - segment drobnej działalności produkcyjnej;

3)SSM - segment składów i magazynów;

4)SE - segment ekologii;

5)SDI - segment dużych inwestycji.

W  związku  z  powyższym  w  celu  uruchomienia  przedsięwzięcia  konieczne  stało  się 

przeprowadzenie następujących działań:

-wyburzenie budynków i obiektów w złym stanie technicznym;

-uzbrojenie terenów i obiektów w niezbędną infrastrukturę techniczną;

-modernizacja niezbędnego układu komunikacyjnego;

-modernizacja budynków w Kompleksie I, celem powstania Inkubatora Technologicznego i 

Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnego.

Przewiduje się  następujące korzyści  dla  regionu z  funkcjonowania Jaworznickiego Parku 

Przemysłowego:

-lokalne ożywienie gospodarcze;

-zwiększenie wpływów podatkowych;

-aktywizacja lokalnej społeczności;

-stworzenie nowych miejsc pracy;

-stymulacja rozwoju lokalnego;

-poprawa atrakcyjności inwestycyjnej gminy;

-wzrost potencjału społeczno-gospodarczego gminy;

-integracja lokalnego środowiska;

-podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej terenów JPP;

-wzrost konkurencyjności regionu.

Agencja  Rozwoju  Lokalnego  S.A.  z  Jaworzna  w  ramach  Sektorowego  Programu 

Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw („Tworzenie korzystnych warunków dla 
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rozwoju  firm”)  otrzymała  do  tej  pory  dwa  dofinansowania  na  projekty:  „Inwestycje 

infrastrukturalne  w  obszarze  Jaworznickiego  Parku  Przemysłowego  –  etap  I”  (druga  runda 

aplikacyjna ok. 9,6 mln zł.) oraz „Kompleksowy system usług doradczych dla przedsiębiorców 

w Jaworznickim Parku Przemysłowym” (trzecia runda aplikacyjna ok. 1,2 mln zł).

Aktualnie na terenie kompleksu I JPP (dawna KWK Jan Kanty), SRK S.A. prowadzi rekultywację 

i wyburzenia zbędnych obiektów położonych na tym obszarze. Po wykonaniu tych zadań gmina 

Jaworzno przejmie nieruchomości wchodzące w skład kompleksu I. Równocześnie prowadzone są 

prace  projektowe  nad  koncepcją  zagospodarowania  kompleksu  I.  Koncepcja  opracowana  przez 

urbanistów nawiązuje do opracowanego wcześniej studium komunikacyjnego Jaworzna i przewiduje 

wykonanie  na  terenie  byłej  KWK  „Jan  Kanty”  prac  inwestycyjnych  z  zakresu  infrastruktury 

komunikacyjnej, komunalnej i energetycznej na łączna kwotę ok. 20 mln zł.

13.3. BYTOMSKI PARK PRZEMYSŁOWY

W kwietniu  2003  roku  podpisano  porozumienie  w  sprawie  utworzenia  Bytomskiego  Parku 

Przemysłowego, którego sygnatariuszami są: Gmina Bytom, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. 

w Warszawie, Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Katowicach, Bytomska Spółka Restrukturyzacji 

Kopalń Sp. z o.o. w Bytomiu, Agencja Inicjatyw Lokalnych S.A. w Bytomiu, Przedsiębiorstwo Usług 

Mechanicznych Pumech – Orzeł Sp. z o.o. oraz „Orzeł Biały” S.A. 

w  Bytomiu.  Przedmiotem  porozumienia  jest  współdziałanie  dla  utworzenia  Bytomskiego  Parku 

Przemysłowego  (BPP)  na  terenie  Gminy  Bytom w  województwie  śląskim.  Strony  porozumienia 

zobowiązały się do:

-udostępnienia know-how dotyczącego przedmiotu porozumienia;

-promocji i lobbingu na rzecz BPP;

-pomocy w uzyskaniu źródeł finansowania;

-pomocy w dostępie do preferencji m.in. w podatkach i opłatach lokalnych;

-współfinansowania projektu na zasadach uzgodnionych między stronami.

Źródłami finansowania projektu są:

-środki budżetowe (Budżet Państwa i budżet samorządu terytorialnego),

-fundusze pomocowe Unii Europejskiej,

-środki przedsiębiorców.

W lipcu 2004 roku podpisano porozumienie w sprawie utworzenia i rozpoczęcia działalności BPP, 

którego stronami byli: Gmina Bytom, Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Katowicach, Bytomska 

Spółka  Restrukturyzacji  Kopalń  Sp.  z  o.o.  w  Bytomiu,  Przedsiębiorstwo  Usług  Mechanicznych 

Pumech  –  Orzeł  Sp.  z  o.o.,  Spółka  „Orzeł  Biały”  S.A.  w  Bytomiu  oraz  Górnośląska  Agencja 

Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. w Katowicach.

Bytomski  Park  Przemysłowy,  którego całkowita  powierzchnia  wynosi  niecałe  276 ha,  to 

przedsięwzięcie  kojarzące  potencjał  ekonomiczny  miasta  z  przedsiębiorcami  i  inwestorami. 

Materialną bazę Parku stanowić będą wydzielone nieruchomości lub ich zespoły. BPP będzie przede 

wszystkim tworzyć  warunki  do  podejmowania  inicjatyw gospodarczych przyczyniających  się  do 

tworzenia nowych miejsc pracy. Za podjęciem realizacji projektu przemawia potrzeba uaktywnienia 

gospodarczego Miasta Bytomia, pobudzenie aktywności społeczno-gospodarczej oraz ograniczenie 
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poziomu bezrobocia na tym terenie, który obecnie kształtuje się na poziomie 25,1 % (czerwiec 

2005 roku).

Ogólne warunki rynkowe mające wpływ na obecną sytuację przedsiębiorstw, oferujących 

tereny do Parku spowodowały, że w wyniku restrukturyzacji oprócz znacznego spadku zatrudnienia 

pozostało  zbędne  mienie  w  postaci  terenów  i  budynków  wraz  z  infrastrukturą  towarzyszącą 

wymagające zagospodarowania.

Do utworzenia BPP skłoniły uczestników Porozumienia następujące przesłanki:

1)Makroekonomiczne:

-trudna  sytuacja  gospodarcza  (postępująca  recesja  gospodarcza)  powodująca  konieczność 

poszukiwania i wspierania nowych form aktywności gospodarczej;

-istnienie znaczącego potencjału zbędnego majątku produkcyjnego  i  infrastrukturalnego;

-konieczność tworzenia atrakcyjnych warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej

      i inwestowania;

-możliwości wsparcia przez samorząd BPP i lokujących się w nim przedsiębiorców;

-wykorzystanie funduszy i  środków pomocowych,  w tym z Unii  Europejskiej,  dla  wsparcia MSP 

stanowiących podstawę funkcjonowania BPP;

-możliwość  synergicznego  połączenia  działań  dla  tworzenia  BPP  poprzez  instytucje  centralne, 

regionalne i lokalne oraz przedsiębiorców.

2) Prawne:

-możliwości  prawne  w  zwolnieniach  i  stosowaniu  ulg  w  opłatach  i podatkach  lokalnych  wobec 

przedsiębiorców działających w ramach BPP;

-możliwość  skorzystania  z  pomocy  publicznej  na  ratowanie  i restrukturyzację  przedsiębiorców, 

zgodnie z prawem UE;

-możliwość  wykorzystania  zapisów  aktów  prawnych  umożliwiających  skuteczniejszą 

restrukturyzację gospodarki narodowej;

-zgodność z programami tworzenia i funkcjonowania parków przemysłowych.

3)Społeczne:

-potrzeba aktywizacji  zawodowej ludności  poprzez zatrudnienie w obszarach BPP, a tym samym 

przeciwdziałanie bezrobociu;

-przełamanie bariery bezradności i pasywności gospodarczej;

-pobudzanie przedsiębiorczości i aktywności w społecznościach lokalnych;

-akceptacja społeczności lokalnych dla tworzenia BPP.

4)Mikroekonomiczne:

-ulgi w podatkach i opłatach lokalnych (tj. w podatku od nieruchomości);

-możliwość  przeprowadzenia  skuteczniejszej  restrukturyzacji  majątkowej  i finansowej 

przedsiębiorców;

-wykorzystanie zbędnego majątku produkcyjnego i infrastrukturalnego;

-możliwość zagospodarowania innych zasobów upadających przedsiębiorców;

-stworzenie  atrakcyjnych  warunków do prowadzenia  działalności  biznesowej  poprzez:  obniżenie 

kosztów  stałych  wynikające  z  możliwości  korzystania  z  majątku  restrukturyzowanych 

przedsiębiorców i wspólnej infrastruktury oraz korzystanie z usług infrastrukturalnych 

120



      i pomocniczych (doradztwo biznesowe, obsługa prawna, transfer technologii itd.) oferowanych

      przez BPP;

-wykorzystanie  potencjału  zrestrukturyzowanego  przedsiębiorcy  dające  możliwość  usług 

kooperacyjnych i komplementarnych;

-możliwość wspólnych działań marketingowych i wymiany doświadczeń;

-zwiększenie wiarygodności rynkowej i finansowej;

-uzyskiwanie  efektów  synergii  dzięki  wspólnej  działalności  inwestycyjnej,  produkcyjnej  i 

marketingowej.

Podstawowym  celem  powstającego  Bytomskiego  Parku  Przemysłowego  jest  przełamanie 

monokulturowego charakteru bytomskiego przemysłu, doprowadzenie do gospodarczego wzrostu 

regionu i zmniejszenia bezrobocia, poprzez kreowanie i rozwijanie przedsiębiorczości, wspieranie 

transferu i komercjalizacji technologii, stymulowanie procesów innowacyjnych.

Celem strategicznym projektu  jest  stworzenie  atrakcyjnego,  zgodnego ze  standardami  Unii 

Europejskiej, obszaru do prowadzenia działalności gospodarczej i inwestowania, wyróżniającego się 

dogodną  lokalizacją,  nowoczesną  infrastrukturą,  niskimi  kosztami  korzystania  z  majątku 

produkcyjnego  oraz  profesjonalnymi  usługami  pomocniczymi.  Spełnienie  tych  warunków 

spowoduje,  że przedsiębiorcy będą mogli  skutecznie konkurować na rynku koncentrując się  na 

działalności podstawowej.

Z celem głównym Projektu związane są następujące cele szczegółowe:

1) Cele społeczne:

-wsparcie procesów restrukturyzacji przemysłu przeprowadzanych w regionie 

i przełamywanie monokultury przemysłowej poprzez kreowanie nowych, trwałych miejsc 

pracy w przemyśle i usługach;

-budowa i rozwój infrastruktury wspierającej powstawanie i rozwój małych firm 

w tworzonym parku przemysłowym;

-zagospodarowanie  zbędnego  majątku  zakładów  przemysłowych  oraz  świadczenie  usług 

outsourcingu, głównie dla przedsiębiorców w BPP;

-pozyskanie przedsiębiorców i inwestorów poprzez aktywną promocję i lobbing;

-zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców działających w obszarze BPP;

-transfer technologii przemysłowych do firm działających w obszarze BPP;

-wykorzystanie potencjału istniejącego przemysłu oraz miasta dla budowy sieci przedsiębiorców 

świadczących usługi kooperacyjne i pomocnicze oraz wykonujących produkty komplementarne;

-pomoc przedsiębiorcom BPP w pozyskiwaniu środków finansowych, w tym środków unijnych.

2) Cele ekonomiczne:

-poprawa warunków rozwoju i wzrost udziału wytwórczego i usługowego sektora MŚP 

w gospodarce lokalnej i regionalnej;

-stworzenie preferencyjnych warunków opłat użytkowych i podatkowych;

-zwiększenie  wpływów  do  budżetu  Miasta  Bytomia  poprzez  podatki  dochodowe  od  osób 

fizycznych i prawnych, rekompensujących utratę wpływów z podatku od nieruchomości.

3) Cele ekologiczne:

-przystosowanie terenów poprzemysłowych pod działalność gospodarczo-społeczną;
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-powstanie  modelu  przekształceń  gospodarczo-społecznych  na  terenie  podlegającym 

przemianom restrukturyzacyjnym;

-ochrona walorów krajobrazowych i gospodarczych regiony poprzez wykorzystanie dostępnych 

terenów,  w  tym poprzemysłowych  i  istniejącej  infrastruktury  technicznej,  bez  konieczności 

powiększania obszarów przemysłowych miasta.

Osiągnięcie  założonych  celów  wzmocni  spójność  społeczno-gospodarczą  Bytomia  poprzez 

rozwój sektora małej i średniej przedsiębiorczości. Tworzenie dogodnych warunków rozwoju sektora 

usług rynkowych oraz rozwijanie usług nierynkowych traktować należy jako podstawowe wyzwanie 

strategiczne dla władzy publicznej oraz mieszkańców miasta w sferze gospodarczej. Niedorozwój 

infrastruktury wspomagającej rozwój MŚP, ze szczególnym uwzględnieniem sfery wytwórczości i 

usług,  może  stanowić  w  przyszłości  główną  przeszkodę  w  społeczno-gospodarczym  rozwoju 

Bytomia.

Bytomski Park Przemysłowy będzie tworzony na wydzielonych nieruchomościach 

o przeznaczeniu przemysłowym, leżących w mieście Bytom. W skład bazy materialnej Parku wejdą 

między  innymi  nieruchomości  poprzemysłowe  Skarbu  Państwa  w  użytkowaniu  wieczystym 

Bytomskiej Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oraz Pumech- Orzeł i Orzeł Biały.

Zadania inwestycyjne na terenie Parku będą obejmowały trzy podstawowe grupy. W pierwszej 

grupie wyspecyfikowano prace związane z rewitalizacją (rekultywacją) terenów poprzemysłowych. 

W  grupie  drugiej  ujęto  prace,  które  będą  związane  z  remontami  i  adaptacją  budynków 

kubaturowych.  W  trzeciej  grupie  zestawiono  zadania  mające  na  celu  przygotowanie  terenów 

częściowo lub w całości niezagospodarowanych pod inwestycje, obejmujące wyburzenia budynków 

kubaturowych, demontaż obiektów, infrastruktury poprzemysłowej oraz uzbrojenie terenów 

w niezbędną infrastrukturę komunikacyjną i techniczną, a także przygotowanie tych terenów do 

pełnienia nowych funkcji. 

Przewidywane korzyści funkcjonowania BPP dla regionu:

-lokalne ożywienie gospodarcze;

-zwiększenie wpływów podatkowych (z tytułu podatków dochodowych);

-aktywizacja  lokalnej  społeczności  oraz  tworzenie  nowych  miejsc   pracy  (wstępnie  oszacowano 

utworzenie 1.285 nowych miejsc pracy);

-stymulacja rozwoju regionalnego i lokalnego oraz poprawa  atrakcyjności inwestycyjnej;

-wzrost potencjału społeczno-gospodarczego miasta Bytomia;

-integracja lokalnego środowiska;

-wzrost konkurencyjności regionu.

Przewidywane korzyści funkcjonowania BPP dla przedsiębiorców to:

-poprawa konkurencyjności  działających w obszarze BPP przedsiębiorców, m.in. dzięki  obniżeniu 

kosztów  stałych  działalności  (koszty  transportu,  koszty  użytkowania  infrastruktury,  koszty 

eksploatacji majątku);

-poprawa wizerunku marketingowego przedsiębiorców działających w BPP;

-realizacja wspólnych przedsięwzięć i konsolidacja małych i średnich przedsiębiorstw;

-możliwość  korzystania  z  usług  pomocniczych  (doradztwo  biznesowe,  obsługa  prawna,  transfer 

technologii itd.);

-możliwość wsparcia przedsiębiorców rozpoczynających działalność;
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-wymiana doświadczeń pomiędzy firmami.

Zadaniem BPP jest stworzenie atrakcyjnych, lokalnych warunków do podejmowania działalności 

gospodarczej  i  inwestowania.  Przedsiębiorcy działający na terenie Parku będą mogli  skutecznie 

konkurować na rynku koncentrując się na działalności podstawowej.

Zakładane są następujące efekty realizacji Projektu:

-zmodernizowanie i wyremontowanie, obiektów kubaturowych o całkowitej powierzchni użytkowej 

około 61.711,2 m2 przeznaczonej do wynajęcia;

-kompleksowe  uzbrojenie  i  udostępnienie  terenów  niezagospodarowanych  przeznaczonych  pod 

zabudowę przemysłową, produkcyjną, usługową o powierzchni całkowitej ok. 200,21 ha, w tym 

wolna przestrzeń pod inwestycje 173,3 ha;

-rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Parku o całkowitej długości około 25 

800 mb, w celu powiązania z istniejącą i projektowaną siecią dróg;

-rozbudowa i  modernizacja infrastruktury technicznej  (wodociągi,  kanalizacja, sieć ciepłownicza, 

gazowa, instalacje energetyczne);

-stworzenie warunków pod rozpoczęcie działalności  dla ok. 197 firm z sektora MŚP oraz 1.285 

nowych, trwałych miejsc pracy;

-ułatwienie prowadzenia działalności  gospodarczej  poprzez prowadzenie doradztwa biznesowego, 

prawnego, szkolenia, wspólną promocję, kreację marki Bytomski Park Przemysłowy.

Zgodnie z założeniami do koncepcji programowo – przestrzennej dla byłej KWK Powstańców 

Śląskich  (wstępna  faza  projektowa  –  wariant  2,  stan  na  dzień  15.10.2003  rok),  wyróżniono 

następujące strefy:

-STREFA I – tereny przeznaczone pod lokalizację małych zakładów nieuciążliwych dla otoczenia 

zajmujących niewielkie powierzchnie; ogólna powierzchnia strefy 3,85 ha;

-STREFA  II  –  tereny  przeznaczone  pod  lokalizację  zakładów  produkcyjnych,  produkcyjno  – 

usługowych średniej wielkości; ogólna powierzchnia strefy 9,22 ha;

-STREFA  III  –  tereny  przeznaczone  pod  lokalizację  hal  produkcyjnych  zajmujących  duże 

powierzchnie do 2 ha; ogólna powierzchnia strefy 4,21 ha;

-Centrum Sportowo– Rekreacyjne – powierzchnia 1,14 ha;

-Centrum Administracyjno– Biurowe – powierzchnia 0,55 ha;

-Kompleks Produkcyjny – powierzchnia 0,87 ha;

-Strefa Wjazdowa – powierzchnia 0,18 ha.

Podmiotem zarządzającym Parkiem jest Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw 

S.A.  w  Katowicach,  która  w  ramach  Sektorowego  Programu  Operacyjnego  –  Wzrost 

Konkurencyjności Przedsiębiorstw („Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm”) otrzymała 

jedno dofinansowanie w wysokości ok. 21 mln zł.- na projekt „Bytomski Park Przemysłowy – etap I” 

(druga runda aplikacyjna). Podstawowym zadaniem spółki zarządzającej jest:

-administracja i obrót nieruchomościami;

-zabezpieczenie mienia;

-świadczenie usług najmu, logistycznych i infrastrukturalnych, finansowo-księgowych oraz 

w  zakresie  doradztwa  biznesowego  (w  tym  opracowywanie  i  weryfikacja  biznes  planów, 

sporządzanie wniosków kredytowych i dokumentacji niezbędnej do uzyskania środków pomocowych 

z UE);
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-obsługa prawna;

-organizacja szkoleń oraz marketingu i promocji;

-prowadzenie negocjacji z potencjalnymi inwestorami;

-współpraca z organami regionalnymi;

-inicjowanie i kojarzenie wspólnych przedsięwzięć;

-współudział w organizacji i prowadzeniu badań i rozwoju z zakresu chemii, ochrony środowiska, 

aplikacji  programów komputerowych,  zarządzania,  nowych  materiałów,  wykorzystania  energii  i 

innych;

-wykorzystanie Internetu dla rozwoju MSP (e-edukacja, e-marketing, e-biznes).

13.4. PARK PRZEMYSŁOWO-TECHNOLOGICZNY „ZAGŁĘBIE”

Przy tworzeniu Parku Przemysłowo-Technologicznego „Zagłębie” udało się uzyskać szeroki 

konsensus  społeczno-gospodarczy  środowisk  urzędniczych,  biznesowych  i  naukowych  z  terenu 

Zagłębia Dąbrowskiego. W lipcu 2003 roku podpisano porozumienie o utworzeniu, a w lipcu 2004 

roku zostało podpisane porozumienie w sprawie rozpoczęcia działalności PPTZ. Stronami umowy 

są:

1)Gmina Będzin;

2)Gmina Czeladź;

3)Starostwo Powiatowe w Będzinie;

4)Uniwersytet Śląski w Katowicach;

5)Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu;

6)Śląska Wyższa Szkoła Informatyki w Katowicach;

7)Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu;

8)Konsorcjum Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Dąbrowie Górniczej;

9)Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej;

10)Przedsiębiorstwo Techniczno- Handlowo-Usługowe

        „INTERPROMEX” Sp. z o.o. w Będzinie;

11)Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Katowicach;

12)Bytomska Spółka Restrukturyzacji Kopalń Sp. z o.o. 

        w Bytomiu;

13)Unimed Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej;

14)Zakład Badań Ochrony Środowiska i Technologii Hutniczych

        Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej;

15)Zagłębiowska Agencja Rozwoju S.A. w Będzinie.

Zarządzającym  Parkiem  jest  Zagłębiowska  Agencja  Rozwoju  S.A.  w  Będzinie.  Łączna 

powierzchnia Parku Przemysłowo-Technologicznego „Zagłębie” wynosi 61,6 ha, z czego 29,96 ha 

leży w Będzinie, a  31,66 ha w Czeladzi. Są to następujące nieruchomości: 

1)Kompleks I - tereny byłej KWK „Grodziec” w Będzinie – 6,94 ha;

2)Kompleks II - tereny byłej KWK „Sosnowiec” w Będzinie – 11,55 ha;

3)Kompleks III - tereny byłej Cementowni „Grodziec” w Będzinie – 11,46 ha;

4)Kompleks IV - tereny byłej KWK „Saturn” w Czeladzi – 31,66 ha.
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Celem  stworzenia  Parku  Przemysłowo-Technologicznego  „Zagłębie”  jest  stworzenie 

nowoczesnego,  spełniającego  oczekiwania  inwestorów  oraz  zgodnego  ze  standardami  unijnymi 

kompleksu  przemysłowego.  Ponadto  celem  istnienia  Parku  jest  również  przyczynienie  się  do 

inwestowania kapitału w regionie dla pobudzenia życia gospodarczego oraz aktywności społeczno-

ekonomicznej. Park ma pełnić funkcje:

1)inkubacji - opiekowanie się przedsiębiorstwami poprzez udostępnienie lokalizacji, pomoc i 

doradztwo mające na celu rozwój firmy w pierwszym okresie funkcjonowania, asystę we 

wszystkich dziedzinach: technologicznych, marketingowych, finansowych, serwisowych itp.;

2)transferu  technologii  –  celem  jest  wywołanie  procesu  rozwoju  masowej  produkcji 

przemysłowej, poprzez zaszczepienie na lokalnej tkance przemysłowej nowych technologii;

3)promocyjne – dla firm wysokich technologii: promowanie regionu i miasta pod kątem 

atrakcyjności inwestycyjnej, promowanie technologii i przedsiębiorstw regionu, przyciąganie 

firm wysokich technologii, ułatwianie pozyskiwania klientów dla parku 

i firm zlokalizowanych na jego terenie, przeprowadzanie działań szkoleniowo-

doradczych z zakresu funkcjonowania oraz potencjalnych korzyści i efektów parku 

przemysłowo-technologicznego;

4)przemysłowe – rewitalizacja oraz adaptacja terenów poprzemysłowych celem stworzenia 

warunków technicznych oraz prezentacji ich jako obszarów inwestycyjnych.

Proponuje się realizacje dwóch zadań strategicznych: transferowania technologii oraz 

stworzenia  warunków  (inkubowania)  rozwoju  lokalnych  zgrupowań  przedsiębiorczości 

(klastrów).  Pierwsze działanie odbywać się  będzie poprzez  Centrum Technologii.  Oferentem 

Technologii gotowych do wdrożenia mogą być: instytuty naukowo-badawcze, przedsiębiorstwa 

i osoby fizyczne. W drugi przypadku powstające przedsiębiorstwa mogą grupować się 

w  określone  specjalistyczne  branże:  obróbki  wyrobów  metalurgicznych,  biotechnologiczny 

poprzez  udział  Akademii  Medycznej,  ochrony  środowiska  oraz  centrum  logistyczne  wokół 

Sławkowa. 

Potencjalnymi źródłami finansowania Parku mogą być:

-fundusz założycielski;

-Budżet Państwa;

-budżet Województwa Śląskiego;

-budżet gminy Będzin i gminy Czeladź;

-fundusze przedakcesyjne Unii Europejskiej;

-fundusze Unii Europejskiej;

-fundusze uczelni, instytutów, instytucji publicznych i prywatnych.

Ma powstać następująca struktura organizacyjna Parku:

1)Centrum Technologii – wydzielony obszar, gdzie dokonuje się oceny i analizy produktu lub 

pomysłu biznesowego powstałego w wyniku prowadzonych działań;

2)Inkubator  –  mający  na  celu  tworzenie  dogodnych  warunków  dla  początkujących  firm  - 

rozwiązywanie m.in. problemów lokalowych oraz doradczych;

3)Centrum Wystawiennicze – stałe wystawy osiągnięć beneficjentów, uczelni oraz lokatorów 

Parku  pozwalające  na  promowanie  na  zewnątrz,  a  tym  samym  na  zwiększenie  szans 

kooperacyjnych z innymi partnerami;
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4)Centrum Informacji i  Szkolenia – oferuje przedsiębiorcom bazę danych dla oceny rynku i 

ryzyka. Będzie to także miejsce, gdzie będą odbywały się szkolenia zarówno dla uczestników 

przedsięwzięcia, jak i dla zainteresowanych z zewnątrz.

Szczegółowe zadania Parku to:

1)identyfikacja  potencjału  intelektualnego,  innowacyjnego  wyższych  uczelni,  instytutów, 

ośrodków naukowych w kierunku ich komercjalizacji;

2)identyfikacja potrzeb i  popytu na innowacyjność, zwłaszcza w sektorze małych i  średnich 

przedsiębiorstw;

3)identyfikacja regionów, ośrodków, miast, parków naukowych i technologicznych z UE i poza 

jako potencjalnych partnerów do współpracy;

4)łączenie nowatorskich technologii i  pomysłów (polskich i zagranicznych) z popytem na nie 

wśród małych i średnich przedsiębiorstw;

5)tworzenie i odpłatne zarządzanie aktualnymi bazami danych dla potrzeb Parku;

6)ustalenie  i  realizacja  programu  pomocy  małym  i  średnim  firmom,  zróżnicowanych  pod 

wzglądem podmiotu działań i obszaru zadań;

7)tworzenie  baz  danych  (pracodawców,  pracobiorców,  bezrobotnych,  technologii, 

zapotrzebowania rynku);

8)określanie preferowanych branż z zakresu wysokiej technologii na podstawie diagnozy stanu 

posiadania;

9)przyciąganie inwestorów transfer nowoczesnych konstrukcji i technologii oferowanych przez 

jednostki naukowo-badawcze na rzecz przemysłu, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw;

10)udzielanie  porad  i  konsultacji  z  dziedziny  prawa,  gospodarki,  ochrony  własności 

intelektualnej i przemysłowej;

11)pomoc przedsiębiorcom we wdrażaniu i opracowywaniu nowych technologii wymagających 

specjalistycznych zasobów;

12)rozpowszechnianie informacji o krajowych i zagranicznych źródłach pozyskiwania środków 

finansowych na realizację przedsięwzięć innowacyjnych i pomoc w ich uzyskaniu;

13)poszukiwanie, analiza i rozpowszechnianie informacji o programach naukowo-badawczych 

UE i źródłach pozyskiwania środków finansowych na realizację projektów badawczych;

14)udzielanie pomocy podmiotom gospodarczym, w szczególności małym i średnim firmom 

z regionu Zagłębia Dąbrowskiego, w zakresie opracowywania wniosków zgłaszanych w ramach 

unijnych programów naukowo-badawczych, a zwłaszcza VI Programu Ramowego Badań 

i Rozwoju Technologicznego UE;

15)organizowanie  specjalistycznych  szkoleń,  seminariów,  konferencji  i  wystaw promujących 

innowacje w zakresie specjalistycznych kursów językowych, europejskiego prawa 

i administracji, zarządzania firmą w warunkach gospodarki rynkowej oraz na kierunkach 

zgodnych z bieżącym zapotrzebowaniem rynku;

16)prowadzenie i rozwijanie inkubatora przedsiębiorczości;

17)współpraca z zagranicznymi parkami przemysłowo-technologicznymi, w szczególności 

z parkami zaawansowanych technologii;

18)przygotowywanie i realizowanie projektów dofinansowywanych z UE.
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Aktualnie zarządzający przygotowuje projekty rozwoju Parku. Złożono wnioski dotacyjne na 

zadania inwestycyjne w II i III rundzie aplikacyjnej SPO-WKP działanie 1.3 na sumę około 34 mln 

zł. Niestety wnioski nie zostały przyjęte. 

13.5. CHRZANOWSKO-TRZEBIŃSKI PARK PRZEMYSŁOWY

W związku z trudną sytuacją społeczną w gminach Chrzanów i Trzebinia, gdzie wystąpiło 

wysokie  bezrobocie  spowodowane  likwidacją  wielu  zakładów pracy,  Burmistrz  Miasta  Trzebinia, 

Burmistrz  Miasta  Chrzanów,  Starosta  Powiatu  Chrzanowskiego,  Prezes  Spółki  Restrukturyzacji 

Kopalń w Bytomiu oraz Zarząd Agencji  Rozwoju Ziemi Chrzanowskiej S.A. w marcu 2003 roku 

wystąpili do Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie z inicjatywą utworzenia Chrzanowsko-

Trzebińskiego  Parku  Przemysłowego.  Już  w  czerwcu  2003  roku  strony  podpisały  odpowiednie 

porozumienie w tej sprawie. 

Misją  Parku  jest  przełamanie  monokulturowego  charakteru  chrzanowsko-trzebińskiego 

przemysłu, doprowadzenie do gospodarczego wzrostu regionu i zmniejszenia bezrobocia poprzez 

kreowanie i rozwijanie przemysłu zaawansowanych technologii, wspieranie transferu 

i  komercjalizacji  technologii,  stymulowanie  procesów  innowacyjnych  oraz  szeroko  rozumianej 

przedsiębiorczości. Inicjatorzy przyjęli następujące cele strategiczne Parku:

1)efektywne  zagospodarowanie  majątku  restrukturyzowanych  przedsiębiorców  oraz 

świadczenie usług pomocniczych (outsourcing);

2)umożliwienie restrukturyzacji majątkowej i finansowej przedsiębiorców;

3)zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorców;

4)transfer technologii i pobudzenie innowacyjności;

5)rozwój infrastruktury aktywizującej lokalną i regionalną przedsiębiorczość;

6)pozyskanie przedsiębiorców i inwestorów poprzez aktywną promocję i lobbing;

7)wykorzystanie  potencjału  zrestrukturyzowanych  przedsiębiorstw  dla  zbudowania  sieci 

firm  świadczących  usługi  kooperacyjne  i  pomocnicze  oraz  wykonujących  produkty 

komplementarne;

8)pomoc przedsiębiorcom w pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych, 

w tym pomocowych z UE.

Spółka zarządzająca Parkiem ma następujące zadania:

1)obrót nieruchomościami;

2)administracja nieruchomości;

3)zabezpieczenie mienia;

4)świadczenie usług najmu nieruchomości;

5)świadczenie usług logistycznych;

6)świadczenie usług infrastrukturalnych;

7)świadczenie usług z zakresu doradztwa biznesowego (m.in. opracowywanie 

i weryfikacja biznes planów, sporządzanie wniosków kredytowych i dokumentacji

 niezbędnej do uzyskania środków pomocowych z UE);

8)obsługa prawna;

9)organizacja szkoleń;

10)organizacja marketingu i promocji;
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11)usługi finansowo-księgowe;

12)transfer technologii;

13)prowadzenie negocjacji z potencjalnymi inwestorami;

14)współpraca z organami regionalnymi;

15)inicjowanie i kojarzenie wspólnych przedsięwzięć.

Korzyści z funkcjonowania Chrzanowsko-Trzebińskiego Parku Przemysłowego dla regionu:

1)lokalne ożywienie gospodarcze;

2)zwiększenie wpływów podatkowych;

3)aktywizacja lokalnej społeczności i tworzenie nowych miejsc pracy;

4)stymulacja rozwoju regionalnego i lokalnego oraz poprawa atrakcyjności inwestycyjnej;

5)wzrost potencjału społeczno-gospodarczego gmin;

6)integracja lokalnego środowiska;

7)wzrost konkurencyjności regionu.

Korzyści z funkcjonowania Parku dla przedsiębiorców:

1)poprawa konkurencyjności działających w obszarze ChTPP przedsiębiorców m.in. dzięki 

obniżeniu  kosztów  stałych  działalności  (koszty  transportu,  koszty  użytkowania 

infrastruktury, koszty eksploatacji majątku);

2)wykorzystanie potencjału zrestrukturyzowanego przedsiębiorcy dające możliwość usług 

kooperacyjnych i komplementarnych;

3)poprawa wizerunku marketingowego przedsiębiorców działających w ChTPP;

4)realizacja wspólnych przedsięwzięć i konsolidacja małych i średnich przedsiębiorstw;

5)możliwość  korzystania  z  usług pomocniczych (doradztwo biznesowe,  obsługa prawna, 

transfer technologii);

6)możliwość wsparcia przedsiębiorców rozpoczynających działalność;

7)wymiana doświadczeń pomiędzy firmami.

W maju 2005 roku podpisano porozumienie w sprawie utworzenia i rozpoczęcia działalności 

Chrzanowsko-Trzebińskiego Parku Przemysłowego. Stronami umowy były: gmina Chrzanów, gmina 

Trzebinia,  Spółka  Restrukturyzacji  Kopalń  S.A.  i  Agencja  Rozwoju  Małopolski  Zachodniej  S.A. 

Łączna  powierzchnia  Parku  wynosi  około  55,5  ha.  Na  mocy  tego porozumienia  zarządzającym 

Parkiem została Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. z Chrzanowa. 

Zakłada się następujące efekty realizacji projektu ChTPP:

1)zmodernizowanie  i  wyremontowanie  obiektów kubaturowych  o  całkowitej  powierzchni 

użytkowej około 23 632 m2 przeznaczonej do wynajęcia;

2)kompleksowe uzbrojenie i udostępnienie terenów niezagospodarowanych przeznaczonych 

pod zabudowę przemysłową, produkcyjną, usługową 

o powierzchni 97,65 ha;

3)rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Parku 

o całkowitej długości 14 800 mb w celu powiązania z istniejącą i projektowaną

siecią dróg i umożliwienia dogodnego dojazdu do nieruchomości;

4)rozbudowa  i  modernizacja  infrastruktury  technicznej:  wodociągi,  kanalizacja,  sieć 

ciepłownicza, gazowa, instalacje energetyczne, telekomunikacyjne;
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5)stworzenie warunków pod rozpoczęcie działalności dla kilkunastu firm z sektora małych i 

średnich przedsiębiorstw oraz 429 nowych miejsc pracy;

6)ułatwienie  prowadzenia  działalności  gospodarczej  poprzez  prowadzenie  doradztwa 

biznesowego, prawnego, szkolenia, promocję, kreacje marki Chrzanowsko-Trzebiński Park 

Przemysłowy.

Aktualnie  Agencja  Rozwoju  Małopolski  Zachodniej  S.A.  przygotowuje  regulamin 

Parku oraz umowy o współpracy w zakresie zagospodarowania nieruchomości stanowiących 

obszar ChTPP. Zarządzający zastanawia się również nad najkorzystniejszym rozwiązaniem 

odnośnie  tytułu  prawnego  do  zarządzanych  terenów  oraz  kosztami  związanymi  z  jego 

zarządzaniem. Trwają również prace nad założeniami technicznymi niezbędnymi do złożenia 

wniosku aplikacyjnego w trzeciej rundzie programu SPO WKP działanie 1.3.

13.6. SOSNOWIECKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY

W lutym 2003  roku  Miasto  Sosnowiec  i  Spółka  Restrukturyzacji  Kopalń  S.A.  podpisały 

porozumienie  wstępne w sprawie  realizacji  programu rekultywacji  i  zagospodarowania  terenów 

pokopalnianych  w  Sosnowcu.  Porozumienie  dotyczyło  terenów  byłych  kopalń:  KWK  „Porąbka-

Klimontów”,  KWK  „Sosnowiec”  i  KWK  „Niwka-Modrzejów”.  Przedmiotem  porozumienia  jest 

współdziałanie w zakresie:

1)opracowania  dokumentacji  projektowej,  w  tym  studiów  wykonalności  dla  zadań 

przewidzianych w programie;

2)opracowania założeń organizacyjno-prawnych dotyczących utworzenia parku przemysłowego, 

technologicznego, strefy aktywności gospodarczej i innych podmiotów;

3)ubiegania  się  o  pozyskanie  środków  finansowych  na  realizację  projektów  ze  środków 

pomocowych UE i ze środków krajowych;

4)budowy  na  terenach  pokopalnianych  infrastruktury  potrzebnej  do  tworzenia  zakładów 

przemysłowych i usługowych, jak również obiektów przewidzianych w projektach;

5)promocja i lobbing programu.

W lipcu 2003 roku podpisano Porozumienie w sprawie utworzenia Sosnowieckiego Parku 

Naukowo-Tebchnologicznego, którego sygnatariuszami byli: Gmina Sosnowiec, SRK S.A., Agencja 

Rozwoju Lokalnego S.A., Uniwersytet Śląski i Śląska Akademia Medyczna i Politechnika Śląska 

z Gliwic. Nieruchomości deklarowane do Parku mają łączną powierzchnię prawie 11,9 ha.

Misją  Parku jest  wykorzystanie wiedzy i  doświadczenia w prowadzeniu różnorodnej działalności 

gospodarczej w regionie w celu pobudzenia przedsiębiorczości, produktywności i innowacyjności, 

kreowanie i rozwijanie przemysłu zaawansowanych technologii, wspieranie transferu 

i komercjalizacji technologii oraz stymulowanie procesów innowacyjnych, kreowanie nowych miejsc 

pracy  przez  zapewnienie  przedsiębiorcom  korzystnych  warunków  funkcjonowania  dzięki 

efektywnemu zarządzaniu majątkiem produkcyjnym oraz świadczeniu usług infrastrukturalnych 

i doradczych. Głównym zadaniem Parku jest przybliżenie wyników badań naukowych i ich twórców 

do praktyki społecznej i gospodarczej.

W ramach SPN-T uczelnie zgłosiły do realizacji następujące projekty:

1)Śląska Akademia Medyczna w Katowicach:
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-Centrum Naukowo-Produkcyjne Leków,

-Laboratorium Analiz Żywności,

-Centrum Ustawicznego Kształcenia,

-Wytwórnia liposomalnej postaci wybranych leków i środków diagnostycznych

-Zespół projektowania montażu i kompletacji urządzeń do technologii liposomowych,

2)Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii:

-Nowoczesne metody metalizacji zanurzeniowej – cynkowanie drutów metodą zanurzenia 

w dwóch kąpielach,

-Systemu hamulcowe dla pojazdów mechanicznych i szynowych oparte o nowoczesne rozwiązania 

materiałowe elementów ciernych (tarcza – klocek),

-Ceramiczna  galanteria  hutnicza  oparta  o  spoiwo Glifos  C  (rozwiązanie  konstrukcyjne  instalacji 

wytwarzającej spoiwo, sposoby otrzymywania elementów),

3)Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach oraz Wydział 

Nauk o Ziemi:

-Urządzenie do jonpresoterapii stawów (URDG-1),

-System nawigacji satelitarnej,

-Instalacja  geotermalna  na  bazie  pompy ciepła  z  dolnym źródłem w zlikwidowanych  wyrobach 

pogórniczych

Korzyści dla uczelni płynące ze współpracy z Parkiem:

1)możliwość bezpośredniego i szybkiego wdrożenia opatentowanych innowacji i pomysłów;

2)szansa dodatkowego zatrudnienia lub dochodu dla pracowników uczelni i studentów;

3)miejsce  weryfikacji  menedżerskiej  wiedzy  –  miejsce  zdobywania  doświadczeń  dla  celów 

badawczo rozwojowych i dydaktycznych;

4)możliwość  obniżenia  ryzyka  wejścia  na  rynek  z  innowacją  (badania  rynku,  badania 

marketingowe, rozpoznawalny szyld);

5)realna możliwość radykalnej poprawy warunków i efektywności nauczania w uczelniach;

6)szansa  na  pełniejszą  integrację  uczelni  z  jej  lokalnym  otoczeniem,  a  także  z  jej 

absolwentami.

Głównymi celami tworzonego Parku są:

1)stymulowanie postępu technologicznego poprzez przybliżanie wyników badań naukowych 

i ich twórców do praktyki społecznej i gospodarczej regionu;

2)stworzenie korzystnych warunków do powstawania i rozwoju małych firm innowacyjnych we 

współpracy z uczelniami;

3)tworzenie nowych technologii lub ulepszanie istniejących;

4)wspieranie procesu transferu technologii;

5)stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju zaplecza naukowo-badawczego dla tworzenia 

nowych technologii i ulepszania istniejących;

6)kreowanie  nowych  miejsc  pracy  poprzez  pobudzanie  lokalnej  przedsiębiorczości  oraz 

pozyskanie inwestorów zewnętrznych;

7)promocja szeroko rozumianej innowacyjności.

W  lutym  2004  roku  Rada  Miasta  Sosnowca  podjęła  uchwałę  w  sprawie  zwolnienia  od 

podatku  od  nieruchomości  przedsiębiorców  podejmujących  po  raz  pierwszy  działalność 
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gospodarczą. Jednak ulga ta przysługuje na okres 1 lub 2 lat i nie jest to wystarczająca zachęta 

do inwestowania na terenie gminy Sosnowiec. Przewiduje się, że utworzenie Sosnowieckiego 

Parku Naukowo-Technologicznego przyczyni się do powstania prawie 400 nowych miejsc pracy. 

Po wycofaniu się Agencji Rozwoju Lokalnego S.A. z funkcji zarządzającego Parkiem konieczne 

będzie  powołanie  nowego  zarządzającego.  Rolę  tą  proponuje  się  Górnośląskiej  Agencji 

Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. z Katowic, ale ostateczna decyzja w tej sprawie jeszcze nie 

zapadła (30 lipiec 2005 roku).

13.7. PARK PRZEMYSŁOWO-TECHNOLOGICZNY 

W JASTRZĘBIU ZDROJU

W  sierpniu  2002  roku  SRK  S.A.  wystąpiła  do  władz  Jastrzębia  Zdroju  z  propozycją 

utworzenia w Jastrzębiu Zdroju na terenach po byłej KWK „Moszczenica” parku przemysłowego, w 

celu  zapewnienia  małym  i  średnim  przedsiębiorstwom  możliwości  prowadzenia  działalności 

gospodarczej na preferencyjnych warunkach.

Cele utworzenia Parku są następujące:

1)stworzenie odpowiedniej bazy materialnej, infrastrukturalnej oraz organizacyjnej dla obsługi 

przedsiębiorstw innowacyjnych;

2)efektywne zagospodarowanie majątku zlikwidowanej kopalni „Moszczenica” oraz świadczenie 

usług infrastrukturalnych i doradczych;

3)pozyskanie pracodawców i inwestorów zdolnych utworzyć nowe miejsca pracy;

4)stymulowanie  współpracy  pomiędzy  organami  administracji  samorządowej  a  lokalnymi 

przedsiębiorstwami;

5)zwiększenie konkurencyjności poprzez pobudzanie innowacyjności oraz transfer technologii 

wśród przedsiębiorców działających na obszarze Parku;

6)pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na realizację przedsięwzięć innowacyjnych.

W sierpniu 2004 roku podpisano porozumienie w sprawie utworzenia Parku Przemysłowo-

Technologicznego w Jastrzębiu Zdroju. Stronami umowy byli: miasto Jastrzębie Zdrój, Jastrzębska 

Spółka  Węglowa S.A.  w  Jastrzębiu  Zdroju,  Spółka  Restrukturyzacji  Kopalń  S.A.  w Katowicach, 

Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, Politechnika Śląska w Gliwicach, Akademia Techniczno-

Humanistyczna w Bielsku-Białej, Jastrzębska Strefa Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o. 

w  Jastrzębiu  Zdroju,  Wojewódzki  Ośrodek  Ruchu  Drogowego  w  Katowicach,  Przedsiębiorstwo 

Handlowe  HOSSA Sp.  z  o.o.,  Energo-Eko  Sp.  z  o.o.,  Pani  Małgorzata  Szegda,  Pan  Władysław 

Kwapisz i Pan Piotr Białecki. Na mocy porozumienia spółką zarządzają Parkiem została Jastrzębska 

Strefa Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o. Powierzchnia parku wynosi łącznie 55,7 ha.

Prognozuje się następujące efekty funkcjonowania Parku dla otoczenia lokalnego:

1)ożywienie gospodarcze i aktywizacja zawodowa społeczności lokalnej;

2)wzrost konkurencyjności i poprawa atrakcyjności na poziomie regionu;

3)zagospodarowanie terenów poprzemysłowych zlikwidowanej kopalni;

4)powstanie nowych miejsc pracy w sektorze produkcji i usług;

5)zwiększenie wpływów podatkowych;

6)aktywizacja lokalnej społeczności do samozatrudnienia;
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7)stymulacja rozwoju regionalnego i lokalnego;

8)wzrost potencjału społeczno-gospodarczego gminy;

9)integracja lokalnego środowiska.

Efekty funkcjonowania Parku dla przedsiębiorców będą następujące:

1)stworzenie korzystnej przestrzeni i klimatu dla małych i średnich przedsiębiorstw;

2)obniżenie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej poprzez możliwość skorzystania 

ze zwolnień podatkowych i ulg w podatkach i opłatach lokalnych;

3)możliwość skorzystania z pomocy publicznej;

4)obniżenie  kosztów  stałych  działalności  (koszty  transportu,  użytkowania  infrastruktury, 

eksploatacji majątku);

5)udostępnienie  usług  pomocniczych  (doradztwo  biznesowe,  obsługa  prawna,  transfer 

technologii itp.);

6)wsparcie przedsiębiorców rozpoczynających działalność;

7)realizacja wspólnych przedsięwzięć i konsolidacja firm;

8)wzrost liczby kooperantów pośród firm miejscowych dla przedsiębiorstw zewnętrznych;

9)poprawa wizerunku marketingowego przedsiębiorców działających na terenie Parku;

10)zwiększenie dostępu do usług szkoleniowych i do informacji;

11)ułatwienie kontaktów z instytucjami finansowymi;

12)zwiększenie wiarygodności przedsiębiorców;

13)transfer ludzi, praktyki zawodowe.

Park ten jest w fazie organizacyjnej i zachodzi konieczność opracowania dla niego studium 

wykonalności  i  biznes  planu.  Zarządzający  złożył  wniosek  w III  rundzie  aplikacyjnej  SPO-WKP 

działanie  1.3  na  dofinansowanie  projektu  doradczego,  jednak  bez  tytułu  prawnego  do 

nieruchomości i dlatego wniosek został zwrócony.  Można przypuszczać, że w wyniku trwającego 

w dalszym ciągu procesu likwidacji przemysłu górniczego w perspektywie kilku lat pojawiać się 

będą dalsze tereny poprzemysłowe przydatne do powtórnego zagospodarowania.  Wielkość  tych 

terenów  ocenia  się  na  około  140  ha.  Zatem  ogólna  powierzchnia  przewidziana  do 

zagospodarowania w ramach programu tworzenia Regionalnych Parków Przemysłowych wyniesie 

około 712 ha.

Zrealizowane nawet częściowo zadania inwestycyjne oraz niezbędny w procesie tworzenia 

Regionalnych Parków Przemysłowych komplet dokumentacji  szczegółowo charakteryzujący teren 

przewidziany do zagospodarowania stworzy możliwość złożenia kompleksowej oferty inwestycyjnej 

inwestorom, a  teren pojawi  się  na rynku nieruchomości  jako  dobrze rozpoznany z  precyzyjnie 

określonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania oraz konkretnym systemem ulg i zwolnień 

podatkowych. Ten etap zdecydowanie podniesie atrakcyjność zagospodarowanych terenów. Należy 

sądzić, że w zależności od zakresu zaangażowanych środków w tworzoną przez gminy komunalną 

infrastrukturę techniczną cena gruntu wzrośnie od 10% do 15%.

Na etapie realizacji projektu pojawiać się mogą również pierwsze miejsca pracy w ramach 

Regionalnych Parków Przemysłowych. Jednak zdecydowany przyrost nowych, trwałych miejsc pracy 

powinien mieć miejsce w latach 2006-2008, czyli w okresie zakończenia inwestycji i wynajmowaniu 

ich przedsiębiorcom do użytkowania. Przewiduje się, że w wyniku zrealizowania tego programu 
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docelowo mogą powstać warunki do utworzenia na tych terenach nawet do 5 tys. nowych miejsc 

pracy.

14.Restrukturyzacja zatrudnienia.

W dniu powołania Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. ,stan zatrudnienia 

w przejętych kopalniach przedstawiał się następująco:

-KWK „ Jan - Kanty ”                        -    765 osób                 

-KWK „ Porąbka  - Klimontów ”       -      121 osób 

-KWK „ Saturn ”                                -  214 osób

-KWK „ Sosnowiec ”                         -      12 osób

Razem:                                                  1112 osób

W 2001 roku w strukturę Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. włączone zostały kolejne trzy kopalnie 

z następującym stanem zatrudnienia:

-KWK „ Nowa Ruda ”                       -       80 osób

-Wałbrzyskie KWK                           -      41 osób

-KWK „ Siersza ”                              -       9 osób 

     Razem: 130 osób

Ogółem w latach 2000 –2001 , SRK S.A. przejęła 1242 osoby. Równocześnie część 

załogi skorzystała w tym okresie z ustawowych osłon socjalnych.

W związku z tym stan zatrudnienia na koniec poszczególnych lat przedstawiał się następująco: 

-31.12.2000 r.    -       510 osób

-31.12.2001 r.    -       412 osób

-31.12.2002 r.    -       661 osób

-31.12.2003 r.    -       757 osób

-31.12.2004 r.    -       685 osób

-30.06.2005 r.    -       685 osób

Na dzień 31.12.2004 r. zatrudnienie w SRK S.A. wynosiło 685 osób i uległo zmniejszeniu 

w stosunku do przejętych  1242 osób o 557 osób.            
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W okresie funkcjonowania Spółki z Górniczego Pakietu Socjalnego oraz instrumentów osłonowych i 

aktywizująco – adaptacyjnych skorzystało 458 osób, z tego:

-urlopy górnicze                                                -   170 osób

-jednorazowe odprawy bezwarunkowe                -   249 osób

-świadczenia górnicze                                       -     27 osób

-stypendium na przekwalifikowanie                    -     12 osób

W  następstwie  przejęcia  likwidowanych  kopalń  SRK  S.A.  przejęła  również  pracowników 

przebywających na urlopach górniczych w ilości 2319osób, wypłatę rent wyrównawczych dla 2137 

emerytów i rencistów oraz obsługę deputatów węglowych dla 4061 emerytów i rencistów.

Ponadto stosownymi rozporządzeniami Ministra Gospodarki i Pracy, Spółka Restrukturyzacji Kopalń 

S.A. zobowiązana została do obsługi wypłat dla 473

osób urlopów górniczych, oraz dla 312 osób  rent wyrównawczych z  Katowickiego Przedsiębiorstwa 

Robót Górniczych S.A. w upadłości ,KWK „ Niwka – Modrzejów ” Sp. z o. o.      w upadłości , 

Przedsiębiorstwa Robót Górniczych „ Mysłowice ” Sp. z o.o. w likwidacji,  Przedsiębiorstwa Robót 

Górniczych  ROW  w  Rybniku  w  upadłości,   Zakładu  Wydobywczego  Surowców  Mineralnych 

„ Jadwiga ” Sp. z o. o w likwidacji,  KWK „ Siemianowice ” -     ZG  „ Rozalia ” Sp. z o.o. w 

upadłości.

W okresie od powołania Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. do 31.12.2004 r.

z górniczego pakietu socjalnego oraz instrumentów osłonowych i aktywizująco-

adaptacyjnych skorzystało 458 osób z tego:

- urlopy górnicze 170 osób,

- jednorazowe odprawy bezwarunkowe 249 osób,

- świadczenia górnicze     27 osób,

- stypendia na przekwalifikowanie              12 osób.   

Koszty restrukturyzacji zatrudnienia w kwocie 249 705,8 tys.zł , pokryte dotacją  

w  okresie  funkcjonowania  SRK  S.A.w  poszczególnych  latach  przedstawiają  się 

następująco:

2000   -    24 319,0 tys. zł.

2001   -    65 616,3 tys. zł.

2002   -    60 369,4 tys. zł.

2003   -    59 936,4 tys. zł.

2004   -    39 464,7 tys. zł.

Sfinansowane  z  dotacji  budżetowej  koszty  rent  wyrównawczych  i  deputatów  węglowych 

przysługujących emerytom i rencistom od kopalń całkowicie likwidowanych  zamknęły się kwotą 

40 039,3 tys.zł z tego następujące kwoty  w poszczególnych latach: 
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2000-      1 375,0 tys. zł.

2001-      8 099,4 tys. zł.

2002-    10 250,0 tys. zł.

2003-    11 156,3 tys. zł.

2004-    12 158,6 tys. zł.

Koszty deputatów węglowych sfinansowane z dotacji budżetowej w latach2000 – 2004 zamknęły 

się kwotą 11 829,3 tys.zł z tego następujące kwoty w poszczególnych latach: 

 2000  -               14,6 tys. zł.

 2001  -          1 481,7 tys. zł.  

2002  -          4 400,0 tys. zł.

 2003  -          2 895,3 tys. zł.

 2004  -          3 037,7 tys. zł.

W 2005 roku przewidywane są zwolnienia, jak i przyjęcia nowych pracowników. Planuje się że:

-na emerytury przejdzie - 38 osób,

-ze stypendium na przekwalifikowanie skorzysta -   16 osób,

-z kontraktu na przekwalifikowanie skorzystają -         2 osoby,

-do kopalń w ramach spółki zwolnionych zostanie - 49 osób,

-inne przypadki zwolnień -    9 osób.

Dla  zapewnienia  prawidłowego  funkcjonowania  Spółki  Restrukturyzacji  Kopalń  S.A.  konieczne 

będzie przyjęcie 296 osób z tego do Oddziałów:

     - Centralny Zakład Odwadniania Kopalń   -  256 osób,

-ZG „Bytom II”     26 osób,

      KWK „Katowice-Kleofas”  -      14 osób. 
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15.Kontrola działalności Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.

15.1. Kontrola wewnętrzna.

Statutowo , bezpośredni nadzór nad działalnością Zarządu Spółki sprawuje Rada Nadzorcza 

i  Zgromadzenie  Akcjonariuszy.  W  strukturze  organizacyjnej  Oddziału-  Biuro  Zarządu  Spółki 

Restrukturyzacji  Kopalń  funkcjonuje  „Zespół  Kontroli  Wewnętrznej  „  podległy  bezpośrednio 

Prezesowi  Zarządu-Dyrektorowi  Naczelnemu  Spółki.  System  kontroli  wewnętrznej  Spółki 

Restrukturyzacji Kopalń S.A. obejmuje:

1/.kontrolę funkcjonalną sprawowaną przez pracowników na kierowniczych lub

    samodzielnych stanowiskach, w formie kontroli wstępnej, bieżącej 

    i następnej.

2/.kontrolę instytucjonalną sprawowaną przez rewidenta Kontroli Wewnętrznej

    według postanowień „Instrukcji Kontroli Wewnętrznej w Oddziałach Spółki.

3/.samokontrolę prawidłowości wykonywania własnej pracy na każdym

    stanowisku pracy.

4/.kontrolę społeczną sprawowaną przez organizacje związkowe, społecznych

    inspektorów pracy oraz przez wszystkich pracowników na przykład poprzez

    instytucje skarg i wniosków.   

15.2.Kontrola zewnętrzna.

Działalność  Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. finansowana jest w głównej mierze ze środków 

budżetowych, których dysponentem jest Minister Gospodarki i Pracy. Zgodnie z postanowieniami 

art.35 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego 

w latach 2003-2006, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. prowadzi monitoring i wykonuje, na zlecenia 

Ministra Gospodarki i Pracy czynności dotyczące:

-sposobu wykorzystania środków budżetu państwa oraz udzielonej pomocy publicznej , 

w tym restrukturyzacji zadłużenia,

-procesu  likwidacji  zakładów  górniczych  i  usuwania  szkód  wywołanych  ruchem  zakładu 

górniczego,

-zmian  stanu  zatrudnienia  w  górnictwie  węgla  kamiennego  ,  w  tym  wykorzystania 

instrumentów  osłonowych  i  aktywizujących  oraz  prowadzenie  rejestru  pracowników,  którzy 

skorzystali z tych uprawnień, 

a także rejestru pracowników spoza górnictwa korzystających 

z instrumentów aktywizujących,

-innych prac związanych z restrukturyzacją górnictwa węgla kamiennego

zleconych przez Ministra Gospodarki i Pracy.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach, przeprowadza 

z reguły kontrole kwartalne.
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Ponadto działalność Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. kontrolowana była przez powołane do tego 

celu,  jednostki organizacyjne takie jak:

Najwyższa Izba Kontroli, urzędy skarbowe, Państwowa Inspekcja Pracy,

Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Wyższy 

i okręgowe urzędy górnicze.

Ilość dni kontroli przez instytucje zewnętrzne w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

        Instytucja L  a   t  a 

      2000    2001   2002    2003     2004   2005

  

1.Najwyższa Izba Kontroli      -         25      54      -            91      63*

2.Urząd Kontroli Skarbowej          -       20      23   1          -         -

3.Państwowa Inspekcja Pracy     1           1          7         4           7         2*

4.PARG –S.A. (ARP –S.A.)                  60 73      34         33       32*      

5.Nadzór górniczy ( WUG,

   OUG, UGBKiUE )                            93       189      262     456       444      156*

6.SANEPID 17 22        14         7        11    6*               

 

 * - do dnia 30 czerwca 2005 r.

W dniu 27 lipca 2005 roku Prezes Najwyższej Izby Kontroli Pan Mirosław Sekuła i Dyrektor 

Delegatury NIK w Katowicach Pan Wojciech Matecki przedstawili ogólnopolskim środkom masowego 

przekazu  raport po przeprowadzonej przez NIK w dniach od 1 lutego do 29 kwietnia 2005 roku 

kontroli Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA w zakresie prawidłowości wykorzystania w 2004 roku 

dotacji budżetu państwa w tym pożyczki Banku Światowego, na działania związane z likwidacją 

kopalń oraz restrukturyzacją zatrudnienia, stwierdzając między innymi że : „ NIK generalnie 

pozytywnie ocenia sposób wykorzystania środków budżetowych przeznaczonych na 

wyżej wymienione  cele ”.   
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16. Listy gratulacyjne z okazji 5-co lecia Spółki.
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17. Zamierzenia Spółki po 2005 roku

Realizacja  kolejnych  programów  restrukturyzacji  górnictwa  węgla  kamiennego  nie  przynosiła 

oczekiwanej poprawy sytuacji ekonomiczno finansowej podmiotów gospodarczych w górnictwie. 

W  wyniku  kolejnych  zmian  organizacyjnych  w  górnictwie,  w  2002  roku  powołano  Kompanię 

Węglową S.A.  Od tego momentu w górnictwie węgla kamiennego funkcjonują trzy spółki węglowe 

prowadzące  wydobycie  węgla  i  grupa  kapitałowa  Spółki  Restrukturyzacji  Kopań  S.A.   Spółki 

węglowe dopiero za 2004 rok osiągnęły zysk, który w głównej mierze był wynikiem koniunktury na 

węgiel  na  rynkach  zewnętrznych.  W wyniku  realizacji  rządowego  programu reformy  górnictwa 

węgla  kamiennego  w  latach  2003-2006,  Kompania  Węglowa  S.A.  przekazała  Spółce 

Restrukturyzacji Kopalń S.A. w celu przeprowadzenia procesu likwidacji, kopalnię o nazwie  –Zakład 

Górniczy Bytom II ,  a Katowicki Holding Węglowy kopalnię Katowice –Kleofas. 

Zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego 

w latach 2003-2006 , decyzje 

o ewentualnym zaprzestaniu wydobycia węgla  i  likwidacji  zakładu górniczego podejmują spółki 

węglowe .Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. nie mając wiedzy w tym zakresie, przyjęła że 

w najbliższych latach nie będzie przejmowała  kolejnych kopalń do likwidacji , w związku z tym  

w swoich dalszych planach zamierza:

1/.Do końca 2006 roku zakończyć proces likwidacji  kopalń i działania

    wykonywane po likwidacji kopalń , we wszystkich przejętych

    kopalniach.

    Jednakże realizacja tego zamierzenia uzależniona będzie w głównej

    mierze od zapewnienia Spółce dotacji na ten cel w kwocie pokrywającej

    w pełni koszty likwidacji.

2/.Od 2007 roku dostosować strukturę organizacyjną Spółki do

    faktycznych potrzeb ,która składała się będzie z dwóch oddziałów:

 

a/.Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń w Czeladzi który realizował będzie działania

    związane z zabezpieczaniem czynnych  kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym,

b/.Biura Zarządu ,które realizowało będzie działania obejmujące:

 

-kontynuowanie  rozpoczętych  prac  rekultywacyjnych  w  tym  finansowanych  ze  środków 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

 

-usuwanie szkód wywołanych ruchem zakładów górniczych  poprzedników prawnych S.R.K. 

S.A. w tym szkód powstałych w wyniku reaktywacji starych zrobów, zgłaszanych aktualnie 

do SRK S.A. w celu ich usunięcia,

-zbywanie  pozostałego  majątku  trwałego,  poprzez  jego  sprzedaż  w  drodze  procedur 

przetargowych, zbywania w trybie art. 66
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    ordynacji podatkowej lub zrzekania się na rzecz gmin górniczych w trybie art.32 ustawy

    o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego, względnie kodeksu cywilnego,

  

-obsługę postępowania układowego do końca 2009 roku,

-obsługę emerytów i rencistów w zakresie deputatu węglowego, w nie dającym się aktualnie 

ustalić  jednoznacznie okresie czasu,

-obsługę  archiwum  zakładowego  ,  które  musi  funkcjonować  w  długiej  perspektywie 

czasowej,  względnie  uruchomienie  procedury  przekazania  tego  archiwum  do  zasobów 

archiwum państwowego, na warunkach określonych ustawą o archiwach państwowych.
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