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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/18/070 – Utworzenie i funkcjonowanie spółki Polska Grupa Górnicza1. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Katowicach 

Kontroler 1. Tomasz Kuźniak, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr LKA/219/2018 z dnia 
5 lipca 2018 r. 

2. Tomasz Sundmann, doradca prawny, upoważnienie do kontroli nr LKA/371/2018 z dnia  
17 grudnia 2018 r. 

3. Mariusz Krynke, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli  
nr LKA/238/2018 z dnia 12 lipca 2018 r. 

4. Joanna Paliga, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli  
nr LKA/247/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r. 

5. Marta Florczykiewicz-Cymara, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie  
do kontroli nr LKA/248/2018 z dnia 13 sierpnia 2018 r. 

6. Magdalena Kisiołek, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli  
nr LKA/230/2018 z dnia 20 lipca 2018 r. 

7. Kinga Kołodziejczyk, inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli  
nr LKA/246/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r. 

[Dowód: akta kontroli tom I str. 1-12a] 

Jednostka 
kontrolowana 

Polska Grupa Górnicza S.A. w Katowicach2, ul. Powstańców 30, 40-039 Katowice 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Tomasz Rogala, Prezes Zarządu3 
[Dowód: akta kontroli str. tom VII str. 750] 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Wieloetapowy proces utworzenia PGG oraz podjęcia przez nią działalności wydobywczej 
został przeprowadzony wg scenariusza zgodnego z zawartymi wielostronnymi umowami 
i porozumieniami. Działania organizacyjne i zmiany własnościowe, realizowane na bazie 
spółki celowej PGG, umożliwiły kontynuowanie działalności większości kopalń Kompanii 
Węglowej S.A.4 i Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.5 oraz zapewniły nowo 
powołanemu podmiotowi dokapitalizowanie ze strony inwestorów. Utworzenie i działalność 
PGG w oparciu o nabyty majątek produkcyjny KW oraz późniejsze dodatkowe nabycie 
majątku KHW stanowiło podstawę do dalszej restrukturyzacji kopalń tych spółek. 

Wartości początkowe nabytych aktywów KW i KHW - na poziomie Spółki (jako całości) 
określono w wartościach niższych łącznie o ok. 40% w stosunku do wycen rzeczoznawców 
majątkowych, a na poziomie poszczególnych kopalń w wartościach podwyższonych lub 
obniżonych w stosunku do tych wycen. Konsekwencją zastosowanego, metodycznie 

                                                      
1 Kontrolą objęto lata 2015-2018, z uwzględnieniem informacji z lat wcześniejszych niezbędnych do oceny 
kontrolowanej działalności.  
2 W dalszej części zwana „PGG” lub „Spółką”. Forma prawna i brzmienie firmy Spółki ulegało zmianom:  
od 16 stycznia 2015 r. (wpis do KRS 18 lutego 2015 r.) do 21 września 2015 r. - Węglokoks Rybnicki Okręg 
Wydobywczy sp. z o.o. - zwana dalej „WKS ROW”; od 22 września 2015 r. (wpis do KRS 31 grudnia 2015 r.)  
do 28 listopada 2017 r. - Polska Grupa Górnicza sp. z o.o.; od 29 listopada 2017 r. (wpis do KRS 29 grudnia 
2017 r.) - Polska Grupa Górnicza S.A. 
3 Od 1 maja 2016 r. Poprzednio funkcję Prezesa Zarządu pełnił Jerzy Polok. 
4 Zwanej dalej „KW”. 
5 Zwanego dalej „KHW”. 
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niewłaściwego sposobu wyceny części aktywów, przy użyciu tzw. „modelu biznesowego”6, 
było zniekształcenie wysokości kosztów operacyjnych, poprzez zawyżenie lub zaniżenie 
kosztów amortyzacji. Prowadziło to do pogorszenia wyników finansowych netto kopalń 
potencjalnie lepszych (wg ww. modelu) oraz do poprawy wyników finansowych kopalń 
potencjalnie słabszych. Podważa to wiarygodność prezentowanych przez PGG wyników 
ekonomicznych działalności, tak na poziomie Spółki jak i jej poszczególnych kopalń, a także 
ich przydatność w podejmowaniu decyzji zarządczych związanych z prowadzeniem działań 
restrukturyzacyjnych.  

Księgowe ujęcie nabycia (przejęcia) aktywów KW i KHW zostało dokonane zgodnie 
z arytmetycznymi zasadami rachunkowości, w tym regulacjami z zakresu księgowego 
rozliczania połączeń określonymi ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości7 oraz 
MSSF 38. Jednak, zdaniem NIK, ujęcie w księgach rachunkowych oraz w sprawozdaniach 
finansowych PGG aktywów w nieprawidłowo określonej wartości naruszało art. 4 ust. 1 i 2 
UoR oraz art. 4 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE9, 
zobowiązujące do rzetelnego i jasnego przedstawiania sytuacji majątkowej i finansowej  
oraz wyniku finansowego, m.in. poprzez ujmowanie w księgach rachunkowych oraz 
wykazywanie w sprawozdaniu finansowym zdarzeń zgodnie z ich treścią ekonomiczną. 

Sytuację ekonomiczno-finansową PGG w okresie prowadzenia działalności wydobywczej, 
kształtowały głównie: korzystna koniunktura i wysokie ceny zbytu węgla (wzrost o 51% 
średniej ceny pomiędzy II kw. 2016 r. a III kw. 2018 r.), sześć kolejnych dokapitalizowań 
Spółki przez udziałowców/akcjonariuszy w latach 2016-2018 (łącznie 3 417 mln zł), a także 
korzystne efekty realizowanej restrukturyzacji organizacyjno-majątkowej oraz techniczno-
technologicznej. W latach 2016-2018 siedem z ośmiu kopalń Spółki, działających na koniec 
2018 r., odnotowywało wzrastające wyniki finansowe netto.  

W latach 2016-2018 wyniki finansowe netto Spółki poprawiały się od straty (-) 332,0 mln zł 
w 2016 r. do zysku 86,2 mln zł za 2017 r. oraz 493,4 mln zł za 2018 r., wzrastały  
także wskaźniki rentowności (ROS, ROA, ROE). NIK zwraca jednak uwagę, że na określoną 
wartościowo rentowność Spółki wpłynął zastosowany sposób wyceny wartości 
początkowych nabytych aktywów KW i KHW, który w ocenie NIK był nieprawidłowy 
i skutkował zaniżeniem ich wartości na poziomie Spółki, co skutkowało zawyżeniem 
powyższych wyników PGG. Nieprawidłowa wycena zniekształciła także osiągane wyniki 
finansowe poszczególnych kopalń - pogarszając lub poprawiając ich poziom - zależnie  
od zawyżenia lub zaniżenia wartości początkowych aktywów poszczególnych kopalń. 

Źródłem finansowania majątku PGG był przede wszystkim kapitał obcy. Wskaźnik ogólnego 
zadłużenia utrzymywał się w latach 2016-2018 na relatywnie wysokim poziomie  
0,66-0,69, który, zdaniem NIK, rodzi ryzyko utraty przez Spółkę zdolności do obsługi 
zadłużenia – w sytuacji pogorszenia się koniunktury na rynku węgla. Obsługa zadłużenia 
w szczególności dotyczy wykupu obligacji (kończącego się w 2028 r.), odsetek oraz innych 
kosztów, związanych z wyemitowanymi obligacjami PGG na łączną kwotę 2 366 mln zł. 
Korzystnym trendem z punktu widzenia wypłacalności Spółki były wzrastające wskaźniki 
płynności bieżącej i szybkiej, które w latach 2016-2018 wzrosły dwukrotnie - do poziomu 
odpowiednio: 0,75 oraz 0,68, chociaż ich wartości nadal odbiegały od uznawanych  
za optymalne i bezpieczne10.  

                                                      
6 Wykorzystującego metodę dochodową, którą nieprawidłowo powiązano z wcześniejszymi wycenami 
rzeczoznawców majątkowych. 
7 Dz.U. z 2019 r. poz. 351 - zwana dalej „UoR”. 
8 Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej nr 3 „Połączenia jednostek”. 
9 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z 26 czerwca 2013 r. w sprawie w sprawie rocznych 
sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych 
rodzajów jednostek, zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylająca 
dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG (Dz.U.UE .L. 2013.182.19 ze zm.), zwana dalej „Dyrektywą PEiR”. 
10 Przyjmuje się, że optymalna wartość wskaźnika płynności bieżącej powinna znajdować się w przedziale  
1,2-2,0, a wskaźnika płynności szybkiej w granicach 0,8-1,2. 

Zobacz więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-analiza-wskaznikowa-przedsiebiorstwa-wskazniki-plynnosci 
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Zdaniem NIK, w badanym okresie nierozwiązanym problemem Spółki była niska wydajność 
wydobycia oraz nieefektywny system wynagradzania, przekładający się na wysoki udział 
kosztów stałych (niezależnych od wielkości wydobycia) w prowadzonej działalności  
oraz wynikająca z tego duża wrażliwość wyników Spółki na wahania popytu i cen węgla.  
Nie zachodziła przy tym korelacja pomiędzy wzrostem średniego wynagrodzenia a osiąganą 
roczną wydajnością wydobycia na jednego zatrudnionego. 

Udział kosztów stałych ponoszonych przez Spółkę w całości kosztów wzrósł […]TP 
Dominującą część tych kosztów stanowiły wynagrodzenia oraz świadczenia na rzecz 
pracowników, których udział w kosztach rodzajowych był najwyższy i wzrastał od 44,1% 
w 2016 r., 46,2% w 2017 r. do 48,4% w 2018 r. Średnie miesięczne wynagrodzenie w 
Spółce w 2018 r. było o 13% wyższe od średniego wynagrodzenia w 2017 r.  

Uelastycznienie kosztów wynagrodzeń, polegające na tym aby ich znacząca część zależała 
od wyników Spółki, pozostało niezrealizowanym założeniem projektu Zakładowego  
Układu Zbiorowego Pracy11, który do końca 2018 r. nie został uzgodniony i wdrożony  
w PGG, pomimo że negocjacje nad jego postanowieniami toczyły się blisko trzy lata,  
a ustalony pierwotnie termin jego wprowadzenia w życie minął 1 stycznia 2018 r. W latach 
2017-2018 wzrosty kosztów osobowych nie wiązały się ze zwiększeniem w nich udziału 
czynników zmiennych, zależnych np. od wydobycia i sprzedaży, lecz na wprowadzaniu 
dodatkowych elementów („wypłata dodatkowa” w 2017 r., „dodatek do przepracowanej 
dniówki” w 2018 r.), przy utrzymaniu składników już istniejących.  

Zdaniem NIK, utrzymywanie obecnego systemu wynagradzania, w którym koszty pracy 
niemal w całości są kosztami stałymi, stwarza ryzyko braku możliwości dostosowania 
kosztów Spółki do spadków przychodów w okresie dekoniunktury. Ponadto, szeroko 
rozbudowane systemy płacowe uwzględniające liczne dodatki i świadczenia, generują 
dodatkowe koszty związane z ich obsługą, których można by uniknąć, dokonując 
uproszczenia i ograniczenia składników płacowych. 

Stan zatrudnienia na koniec 2018 r. był o 3,2% niższy niż na koniec 2017 r. Działania 
w zakresie optymalizacji zatrudnienia, związane z utworzeniem kopalń zespolonych  
oraz z przeniesieniem do SRK niektórych kopalń lub ich części, korzystnie wpłynęły  
na kierunek zmian struktury zatrudnienia. Zatrudnienie wyższe od pierwotnie planowanego 
w Biznesplanie z marca 2017 r. wynikało z częściowej rezygnacji z usług świadczonych 
przez firmy obce. NIK zwraca uwagę, że wysoki stan zatrudnienia własnych pracowników 
utrudnia w okresie dekoniunktury reakcję na spadki przychodów. 

Zgodnie z postanowieniami Umowy Inwestycyjnej oraz Umowy/Statutu Spółki, PGG 
funkcjonowała w oparciu o Biznesplan, aktualizowany nie rzadziej niż raz w roku, oraz 
w oparciu o Plan Techniczno-Ekonomiczny12. Po przyjęciu do realizacji Biznesplanu PGG 
z kwietnia 2016 r., tylko dwie jego kolejne aktualizacje zostały zatwierdzone przez  
Radę Nadzorczą Spółki - z sześciu przyjętych przez Zarząd do końca 2018 r. Pozostałe 
aktualizacje nie zostały zatwierdzone13, m.in. ze względu na przewidywane przekroczenia 
granicznych wartości wskaźników Spółki ustalonych w Umowie Inwestycyjnej. 

W latach 2016-2018 Spółka wielokrotnie przekroczyła wartości graniczne wskaźnika 
JGKP14, będącego jednym z sześciu wskaźników ustalonych w Umowie Inwestycyjnej, 
których przekroczenie za okres kończący się 31 marca 2018 r. wymagało przygotowania 
Planu Naprawczego / Optymalizacyjnego, w celu trwałego przywrócenia wskaźnika  
do oczekiwanych wartości. Przygotowane przez PGG aktualizacje Biznesplanów z czerwca 

                                                      
TP Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorcy, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010). W dalszej części 
wystąpienia fragmenty zawierające informacje podlegające wyłączeniu ze względu na tajemnicę 
przedsiębiorcy oznaczono jako: […]TP. 
11 Zwany dalej „ZUZP”. 
12 Zwany dalej „PTE”. 
13 Do końca 2018 r.  
14 Jednostkowego Gotówkowego Kosztu Produkcji Spółki [w zł/t] – zwanego dalej „JGKP Spółki” lub „JGKP”. 
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i listopada 2018 r., zdaniem NIK, nie stanowiły Planów Optymalizacyjnych, o których mowa 
w Umowie Inwestycyjnej, ponieważ nie zmierzały do przywrócenia ustalonych wartości 
wskaźnika JGKP w wymaganym terminie.  

Monitorowanie realizacji Umowy Inwestycyjnej, a także Biznesplanu (lub jego aktualizacji) 
oraz PTE dokonywane było w oparciu o sporządzane przez Spółkę Pakiety Informacyjne. 
Terminy opracowania, układ oraz zakres informacji przedstawianych w ww. Pakietach był 
zgodny z wymogami Umowy Inwestycyjnej oraz Umowy/Statutu Spółki. W ocenie NIK, 
zakres danych oraz informacji prezentowanych w Pakietach Informacyjnych oraz  
w ich przeglądach, sporządzanych przez niezależnego doradcę, zapewniał możliwość 
monitorowania wyników Spółki, w zakresie przyjętym Umową Inwestycyjną, a także 
przebiegu wykonania Biznesplanów oraz PTE. 

W latach 2016-2018 PGG zrealizowała większość zaplanowanych zadań związanych 
z restrukturyzacją organizacyjno-majątkową Spółki, obejmującą m.in. zbycie na rzecz SRK 
zbędnej infrastruktury dołowej i powierzchniowej nieefektywnych zakładów górniczych oraz 
terenów uwolnionych wskutek tych działań. Przeprowadzona restrukturyzacja organizacyjna 
i techniczno-technologiczna kopalń, która polegała m.in. na integrowaniu ich w kopalnie 
zespolone, a także na wykonywaniu wyrobisk połączeniowych pomiędzy kopalniami, 
pozwoliła na lepsze wykorzystanie majątku produkcyjnego, uproszczenie infrastruktury 
technicznej oraz elastyczne alokowanie pracowników pomiędzy zakładami górniczymi.  

Priorytetowe kierunki inwestowania Spółki związane były m.in. z zapewnieniem frontu 
wydobywczego - w celu utrzymania wymaganych zdolności produkcyjnych. W latach  
2016-2018 w 9 na 11 kwartałów PGG poniosła nakłady inwestycyjne15 niższe od przyjętych 
w Biznesplanach i PTE. Opóźnienia w budowie i rozbudowie poziomów wydobywczych - 
stanowiące także efekt niewystarczających działań w tym zakresie przed 2016 r. - 
przekładały się na trudności z wykonaniem planów wydobycia, bowiem tylko w jednym na 
11 badanych kwartałów plany te zostały zrealizowane. Niższa od zaplanowanej produkcja 
węgla oraz spowolnienie tempa redukcji zatrudnienia w Spółce, skutkowały osiąganiem 
corocznie malejących oraz niższych od zaplanowanych wskaźników rocznego wydobycia 
węgla przypadającego na jednego pracownika Spółki.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Utworzenie i przekształcenia spółki Polska Grupa Górnicza 

1.1. W dniu 18 listopada 2014 r. Rada Ministrów powołała16 Pełnomocnika Rządu ds. 
restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego17, do którego zadań należało w szczególności 
przygotowanie i realizacja koncepcji restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego. 
Przygotowanie ww. koncepcji skoncentrowano na działaniach naprawczych odnoszących 
się do Kompanii Węglowej S.A.18, jakie miały zostać podjęte w 2015 r. Były to działania 
wynikające z „Planu naprawczego KW S.A.”, przyjętego 7 stycznia 2015 r. przez Radę 
Ministrów. Powyższy plan naprawczy opracował Zespół Pełnomocnika19 wraz z Zarządem 
KW na podstawie analiz przedstawionych przez KW oraz danych Ministerstwa Gospodarki.  

„Plan naprawczy KW S.A.” przewidywał m.in. następujące zagospodarowanie majątku KW: 
(1) kopalnie, w których wydobycie nie jest ekonomicznie uzasadnione, trafią do Spółki 
Restrukturyzacji Kopalń S.A.20 w celu wygaszenia działalności, (2) kopalnie, w których 

                                                      
15 Obejmujące nakłady inwestycyjne oraz nakłady na wyrobiska ruchowe i na zbrojenia ścian. 
16 Rozporządzenie RM z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika Rządu do spraw 
restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego (Dz. U. poz. 1606, ze zm.). 
17 Zwanego dalej „Pełnomocnikiem”. 
18 Zwanej dalej „KW”. 
19 Organ opiniodawczo-doradczy Pełnomocnika powołany zarządzeniem nr 79 Prezesa Rady Ministrów z dnia 
18 listopada 2014 r. w sprawie Zespołu Pełnomocnika Rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego. 
20 Zwana dalej „SRK”. 
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wydobycie jest ekonomicznie uzasadnione, trafią do utworzonej spółki celowej (SPV21), 
(3) pozostały majątek niezwiązany z działalnością górniczą pozostanie w KW 
z przeznaczeniem do likwidacji (sprzedaży). Plan obejmował m.in. następujące działania: 

− wdrożenie „planu osłonowego” dla zwalnianych pracowników; 
− ewentualną sprzedaż kopalni inwestorowi zewnętrznemu w celu zachowania 

płynności (opcja sprzedaży części kopalni do WKS); 
− objęcie udziałów w SPV przez inne podmioty – potencjalnie z sektora energetyki; 
− dostosowanie systemu wynagrodzeń zgodnie z przyjętymi w SPV dokumentami 

prawa pracy oraz wdrożenie działań naprawczych w kopalniach SPV. 

„Plan naprawczy KW S.A.” został zmodyfikowany Porozumieniem z 17 stycznia 2015 r. 
zawartym pomiędzy stroną rządową, Międzyzakładowym Komitetem Protestacyjno-
Strajkowym, zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w KW oraz zarządami 
SRK, KW i Węglokoksu S.A.22 Określono w nim m.in., iż zostaną wykonane programy 
naprawcze zorganizowanych części przedsiębiorstwa - kopalni: Brzeszcze, Sośnica-
Makoszowy (Ruch Makoszowy), Bobrek-Centrum (Ruch Centrum), Piekary23, które będą 
podstawą do ich sprzedaży na rzecz inwestorów lub stworzenia z nich spółek 
pracowniczych. Według ww. porozumienia KWK Bobrek-Centrum Ruch Bobrek miała zostać 
sprzedana Węglokoks Kraj sp. z o.o.24 Kolejnym porozumieniem z tego samego dnia, 
zawartym pomiędzy Zarządem WKS, Zarządem SRK, a organizacjami związkowymi  
KWK Piekary, Zarząd WKS zobowiązał się m.in. do podjęcia decyzji umożliwiających  
spółce WKS Kraj zakup także KWK Piekary.  

Ostatecznie w 2015 r. KW zbyła nieodpłatnie SRK25: (1) 30 kwietnia - Ruch Makoszowy 
KWK Sośnica-Makoszowy, (2) 4 maja - KWK Brzeszcze, (3) 8 maja - Ruch Centrum KWK 
Bobrek-Centrum. Ponadto KW zbyła 8 maja 2015 r. na rzecz WKS Kraj26: Ruch Bobrek 
KWK Bobrek-Centrum oraz KWK Piekary. W wyniku tych zmian w KW do końca 2015 r. 
pozostało 11 kopalń27.  

Powyższym Porozumieniem z 17 stycznia 2015 r. uzgodniono, że proces tworzenia spółki 
celowej tzw. „Nowej Kompanii Węglowej"28 obejmie kopalnie: Chwałowice, Rydułtowy-Anna, 
Marcel, Jankowice, Sośnica-Makoszowy Ruch Sośnica, Bolesław Śmiały, Ziemowit,  
Piast, Bielszowice, Halemba-Wirek, Pokój oraz zakłady: Zakład Górniczych Robót 
Inwestycyjnych29, Zakład Logistyki Materiałowej, Zakład Informatyki i Telekomunikacji30, 
Zakład Elektrociepłowni31, Zakład Remontowo-Produkcyjny32, a także że proces ten 
zostanie zakończony do 30 września 2015 r. Według ówczesnego Pełnomocnika, 
przesłankami tworzenia nowego podmiotu, tj. NKW w miejsce restrukturyzacji KW, były: 

− konieczność zbudowania na nowo struktury finansowania spółki, 

                                                      
21 Special Purpose Vehicle - spółka wyposażona w kapitał i środki by wykonać konkretne zadanie gospodarcze. 
22 Zwanym dalej „WKS”. 
23 Zarząd SRK gwarantował przygotowanie w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi planów naprawczych ZCP 
ww. kopalni. 
24 Zwanej dalej „WKS Kraj”. 
25 Dotyczy kopalń (bądź ich części - ruchów), które generowały jedne z najgorszych wyników na swojej 
działalności i nie rokowały ich poprawy, uwzględniając możliwości finansowe KW na podjęcie ewentualnych 
działań naprawczych, w tym inwestycyjnych. 
26 WKS zakupił poprzez spółkę zależną WKS Kraj dwie kopalnie, a wcześniej (w 2012 r.) zakład wzbogacania 
węgla - w celu zapewnienia stabilności WKS w prowadzeniu wiodącej działalności, tj. eksportu węgla, 
Bezpośrednie zaangażowanie w sektor wydobywczy było jednym z celów strategicznych WKS ujętych w jej 
strategii na lata 2010-2015. 
27 Bielszowice, Bolesław Śmiały, Chwałowice, Halemba-Wirek, Jankowice, Marcel, Piast, Pokój, Rydułtowy-
Anna, Sośnica i Ziemowit. 
28 Zwanej dalej „NKW”. 
29 Zwany dalej „ZGRI”. 
30 Zwany dalej „ZIiT”. 
31 Zwany dalej „ZEC”. 
32 Zwany dalej „ZRP”. 
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− możliwość pozyskania finasowania z rynku dla nowej struktury, przy założeniu 
osiągnięcia i utrzymania rentowności w akceptowalnej perspektywie czasowej, 

− dostosowanie systemu pracy i wynagrodzeń w spółce do warunków rynku. 

1.2. Działania związane z utworzeniem NKW, były przeprowadzane na bazie spółki  
WKS ROW, tj. spółki powołanej przez WKS w celu zakupu kopalń od KW, z wykorzystaniem 
m.in. środków wsparcia otrzymanych przez WKS z Ministerstwa Skarbu Państwa33 (oraz 
z późniejszym zaangażowaniem w ten proces innych podmiotów).  

Umowę spółki WKS ROW34, w której całość udziałów za gotówkę objął WKS, zawarto 
16 stycznia 2015 r. Wskazany w akcie założycielskim przedmiot działalności spółki 
obejmował 69 pozycji wg Polskiej Klasyfikacji Działalności35, a jej przeważająca działalność 
związana była z wydobywaniem węgla kamiennego. Kapitał zakładowy spółki wynosił 
50  tys. zł i dzielił się na 500 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 
100 zł każdy. W dniu 4 lutego 2015 r. dokonano zmiany aktu założycielskiego WKS ROW 
w zakresie wysokości kapitału zakładowego36, który po zmianie wynosił 500 050 tys. zł 
i dzielił się na 5 000 500 równych i niepodzielnych udziałów, objętych za gotówkę. W dniu 
18 lutego 2015 r. WKS ROW wpisano do KRS. 

Późniejsza zmiana nazwy spółki WKS ROW na Polska Grupa Górnicza sp. z o.o. nastąpiła 
na podstawie uchwały NWZ WKS ROW z 22 września 2015 r., którą rozszerzono także 
przedmiot działalności o dodatkową pozycję PKD. Zmieniona nazwa spółki została wpisana 
do KRS w dniu 31 grudnia 2015 r. 

W ramach działań poprzedzających przyjęcie 7 stycznia 2015 r. „Planu naprawczego  
KW S.A.” w dniu 19 grudnia 2014 r. pomiędzy WKS a MSP została zawarta umowa 
o udzielenie przez MSP wsparcia niebędącego pomocą publiczną, w wysokości 600 mln zł, 
w formie objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym WKS. Celem wsparcia było 
sfinansowanie nabycia czterech kopalń od KW37, a okres jego wykorzystania ustalono  
do końca II kwartału 2015 r. Według aneksu z 4 lutego 2015 r. do ww. umowy m.in. 
planowany zakup kopalń Piekary i Bobrek-Centrum został zastąpiony kopalniami Marcel 
i Rydułtowy-Anna oraz zmieniono harmonogram podwyższenia kapitału zakładowego.  

W dniu 9 lutego 2015 r. KW i WKS ROW zawarły przedwstępną umowę sprzedaży 
zorganizowanych części przedsiębiorstwa KW, tj. kopalń: Chwałowice, Jankowice, Marcel 
i Rydułtowy-Anna, na mocy której dokonano zapłaty dwóch zaliczek na poczet ceny zakupu: 
[…]TP. Pozostała kwota […]TP miała zostać uiszczona […]TP w tzw. „Dniu Zamknięcia”38. 
Przedwstępna umowa określała warunki zawieszające zobowiązania KW i WKS ROW do 
zawarcia umowy sprzedaży w Dniu Zamknięcia, w tym m.in. uzyskanie przez obie strony 
umowy interpretacji przepisów prawa podatkowego, wymaganych prawem decyzji, 
zezwoleń, zgód i licencji organów administracji publicznej, a także otrzymanie przez WKS 
ROW finansowania ceny sprzedaży. Umowy tej do końca 2015 r. nie sfinalizowano 
sprzedażą, ani też nie zmieniono jej zakresu rzeczowego (na obejmujący 11 kopalń 
i 4 zakłady). Aneksem z 15 grudnia 2015 r. przedłużono graniczny termin jej obowiązywania 
z 31 grudnia 2015 r. do 30 czerwca 2016 r.  

1.3. Do końca 2015 r. nie dokonywano dalszych zmian w umowie wsparcia z 19 grudnia 
2014 r., pomimo zmiany przez KW koncepcji utworzenia NKW39 - poprzez rozszerzenie 
zakresu nabycia przez SPV (WKS ROW) od KW 11 kopalń (w miejsce 4) i dodatkowo 
4 zakładów pomocniczych, jak również pomimo złożenia do MSP 19 sierpnia 2015 r. 

                                                      
33 Zwanego dalej „MSP”. 
34 Na podstawie uchwały NWZA WKS z 9 stycznia 2015 r. 
35 Zwanej dalej „PKD”. 
36 Na podstawie uchwały WZA WKS z 3 lutego 2015 r. 
37 KWK Jankowice, KWK Chwałowice, KWK Bobrek-Centrum, KWK Piekary. 
38 Tj. podpisanie umowy sprzedaży oraz sprzedaż kopalń w terminie maks. 10 dni roboczych od doręczenia KW 
zawiadomienia o spełnieniu warunków zawieszających. 
39 Ujętej m.in. w „Koncepcji restrukturyzacji i  biznesplanie Nowej Kompanii Węglowej” z lutego 2015 r. 
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wniosku WKS z 15 lipca 2015 r. o zawarcie aneksu do umowy wsparcia40. Dopiero aneksem 
z 28 kwietnia 2016 r. objęto nią 11 kopalń i 4 zakłady KW, wskazując spółkę utworzoną 
przez WKS w celu jej realizacji, jednocześnie zmniejszając kwotę wsparcia do 500 mln zł 
oraz wydłużając okres jego wykorzystania do 2 maja 2016 r.  

W ramach dalszych działań związanych z utworzeniem NKW, 18 września 2015 r.  
WKS złożył wniosek do MSP o podjęcie uchwały ws. wykonywania prawa głosu z udziałów 
na ZW WKS ROW dot. nabycia przez WKS ROW od KW 11 zakładów górniczych i 4 innych 
zakładów. […]TP 

Pismem z 30 października 2015 r. WKS kolejny raz zwrócił się do MSP o aneksowanie 
umowy wsparcia z 19 grudnia 2014 r. i o zmianę terminów realizacji inwestycji NKW. 
Stwierdzono w nim m.in., że koncepcja przeniesienia do WKS ROW zorganizowanych 
części przedsiębiorstwa KW w ramach projektu utworzenia NKW jest aktualna, wymaga 
jednak zmiany struktury inwestorskiej, poprzez rozszerzenie jej o podmioty sektora 
prywatnego (np. notowane na giełdzie spółki kapitałowe). Dnia 16 listopada 2015 r. WKS 
i MSP zawarły porozumienie dotyczące umowy wsparcia z 19 grudnia 2014 r., w którym 
stwierdzono, że mając na uwadze deklarowane przez WKS zaangażowanie w projekt NKW 
na poziomie nie niższym niż […]TP, strony wyraziły wolę dalszej kontynuacji umowy 
wsparcia, do czasu ustalenia ostatecznej struktury inwestorskiej NKW41. 

[Dowód42: akta kontroli tom I str. 13-94] 

1.4. W ramach działań zmierzających do nabycia przez WKS ROW (później PGG), 
początkowo 4 kopalń, a po zmianie koncepcji przekształceń KW 11 kopalń i 4 zakładów, 
a później także części mienia KHW, spełniano wymagane warunki poprzedzające 
przeprowadzenie ww. transakcji. I tak m.in.: 

– Na wnioski WKS ROW43 uzyskano zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów44 na dokonanie koncentracji polegającej na nabyciu przez WKS ROW 
części mienia KW, tj. decyzję nr DDK-65/2015 z 8 maja 2015 r. (4 kopalnie45) oraz 
decyzję nr DKK-156/2015 z 11 września 2015 r. (pozostałe 7 kopalń46 i 4 zakłady47).  

Po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego wszczętego na wniosek PGG48 
Prezes UOKiK wydał zgodę (decyzja nr DKK-49/2017 z 31 marca 2017 r.) na dokonanie 
koncentracji polegającej ma przejęciu przez PGG kontroli nad Śląskim Centrum Usług 

                                                      
40 Według wniosku z 15 lipca 2015 r. spółka celowa WKS ROW miała się stać NKW, a zmiana zakresu 
inwestycji z 4 do 11 kopalń i 4 zakładów miała pociągnąć za sobą docelowe zmniejszenie udziału WKS w NKW, 
wobec czego finansowanie programu naprawczego KW (w wysokości 2 208 mln zł) byłoby pokryte 
z następujących źródeł: 500 mln zł z wkładu WKS, 217 mln zł z tytułu konwersji wymagalnych należności 
krótkoterminowych WKS do KW (przedpłat na węgiel) oraz 1 491 mln zł - środki pozyskane od inwestorów. 
Zakładano nabycie 11 kopalń i 4 zakładów przez NKW wraz gotówkowym podwyższeniem jej kapitału 
zakładowego w kwocie 800 mln zł do końca III kwartału 2015 r. oraz gotówkowe podwyższenie kapitału 
zakładowego NKW w kwocie 691 mln zł do końca I półrocza 2016 r. 
41 Zmiana koncepcji spowodowana była ryzykiem wydania przez Komisję Europejską negatywnej decyzji 
w stosunku do tworzenia NKW przy udziale podmiotów kontrolowanych przez Skarb Państwa, w tym TFS. 
42 Uwarunkowania organizacyjne oraz okoliczności związane z działaniami zapoczątkowującymi powołanie 
nowego podmiotu na bazie majątku Kompanii Węglowej S.A. przedstawiono w części na podstawie ustaleń 
kontroli NIK nr P/15/074 pt. Funkcjonowanie górnictwa węgla kamiennego w latach 2007-2015. 
43 Z 24 lutego 2015 r. i 19 sierpnia 2015 r. 
44 Zwanego dalej „UOKiK”. 
45 Chwałowice, Jankowice, Marcel i Rydułtowy-Anna. 
46 Bielszowice, Halemba-Wirek, Pokój, Bolesław Śmiały, Sośnica, Piast, Ziemowit. 
47 Tj.: ZEC, ZGRI, ZRP, ZIiT. 
48 Zgłoszenie zamiaru koncentracji z 2 marca 2017 r. wraz z późn. uzupełnieniami z 17 i 27 marca 2017 r. 
Jak podano w zgłoszeniu, celem planowanej koncentracji było zwiększenie przez PGG działalności produkcyjnej 
w sektorze wydobywczym, a wejście kopalń KHW zapewni im funkcjonowanie i stabilizację finansową oraz 
pozyskanie środków na inwestycje, bez których KHW mogłaby grozić w krótkim okresie upadłość, co wiązałoby 
się z likwidacją 13 tys. miejsc pracy. 
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Wspólnych sp. z o.o. w Katowicach49 oraz nabyciu części mienia należącego do KHW 
(4 kopalnie)50.  

– Na wnioski WKS ROW (później PGG)51 Minister Środowiska decyzjami z 29 kwietnia 
2016 r.52 i z 31 marca 2017 r. przeniósł na rzecz PGG koncesje KW / KHW na 
wydobywanie węgla kamiennego i metanu oraz koncesje na poszukiwanie 
i  rozpoznawanie złóż węgla kamiennego i metanu. 

– Na wnioski WKS ROW (później PGG)53, w dniach: 17 lipca 2015 r., 26 kwietnia 2016 r. 
i 28 marca 2017 r. zostały zawarte pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem 
Środowiska, KW / KHW oraz WKS ROW (później PGG) umowy przelewu praw 
i  obowiązków z umowy o ustanowieniu użytkowania górniczego w celu wydobywania 
węgla kamiennego i metanu. 

– Na wnioski WKS ROW (później PGG)54, w dniach: 13 sierpnia 2015 r., 3 i 18 września 
2015 r., 26 kwietnia 2016 r. i 27 marca 2017 r. zostały zawarte pomiędzy Skarbem 
Państwa – Ministrem Środowiska, KW / KHW oraz WKS ROW (później PGG) umowy 
trójstronne przenoszące prawa do korzystania z informacji geologicznych.  

[Dowód: akta kontroli tom I str.119-120] 

W dniu 15 kwietnia 2016 r. KW i PGG zawarły przedwstępną umowę sprzedaży 
przedsiębiorstwa KW, zmieniającą przedwstępną umowę sprzedaży zorganizowanych 
części przedsiębiorstwa KW z dnia 9 lutego 2015 r. Nowa umowa dotyczyła nabycia od KW: 
11 kopalń (w miejsce 4) oraz dodatkowo 4 zakładów pomocniczych wraz z funkcjami 
wspierającymi, zarządczymi i nadzorczymi tzw. Centrali KW. Ustalona przez strony cena 
sprzedaży […]TP miała zostać pokryta poprzez zaliczenie w jej poczet dwóch zaliczek: 
[…]TP, a świadczenie polegające na zapłacie pozostałej kwoty ceny sprzedaży (1 737 mln 
zł) miało zostać spełnione niezwłocznie po skutecznym wyemitowaniu obligacji przez PGG 
w ramach Programu Nowej Emisji Obligacji, jednak nie później niż 18 miesięcy po Dniu 
Zamknięcia. Spełnienie świadczenia mogło nastąpić w drodze: potrącenia wzajemnych 
wierzytelności, przekazu lub w inny uzgodniony sposób. 

Natomiast rok później - 29 marca 2017 r. KHW i PGG zawarły przedwstępną umowę 
sprzedaży przedsiębiorstwa KHW obejmującego kopalnie: Mysłowice-Wesoła, Murcki-
Staszic, Wujek i Wieczorek, a także udziały ŚCUW. Ustalona przez strony cena sprzedaży 
[…]TP miała zostać uiszczona niezwłocznie po skutecznym wyemitowaniu przez PGG Nowej 
Transzy Obligacji, jednak nie później niż 6 miesięcy od Dnia Zamknięcia55. Cena miała 
zostać zapłacona w drodze przekazu w rozumieniu art. 9211 k.c. 

[Dowód: akta kontroli tom I str.417-488] 

1.5. W dniu 19 kwietnia 2016 r. zawarto porozumienie pomiędzy zarządami KW i PGG  
oraz organizacjami związków zawodowych działających w KW, w którym m.in. organizacje 
związkowe zadeklarowały podjęcie współpracy przy wdrożeniu i realizacji przez KW i PGG 
Biznesplanu „jako obecnie niezbędnej opcji restrukturyzacji umożliwiającej kontynuację 
działalności Przedsiębiorstwa”. Porozumienie zostało zawarte na okres do końca 2017 r. 
Strony ww. Porozumienia wyraziły zgodę na zawieszenie stosowania niektórych 
autonomicznych przepisów prawa pracy obowiązujących w KW, co dotyczyło: 

– utraty przez pracowników w całości prawa do dodatkowej nagrody rocznej „14-tej pensji” 
w latach 2016-2017, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.56; 

                                                      
49 Zwanym dalej „ŚCUW”. 
50 Poza zakresem planowanej koncentracji były pozostałe części przedsiębiorstwa KHW, tj. spółki Katowicki 
Węgiel sp. z o.o. oraz Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. 
51 Z 16 czerwca 2015 r. i 1 marca 2017 r. 
52 Sprostowanymi w zakresie oczywistych omyłek pisarskich - postanowieniami z 2 czerwca 2016 br.  
53 Z 19 maja 2015 r., 7 kwietnia 2016 r. i 1 marca 2017 r. 
54 Z 19 maja 2015 r., 7 kwietnia 2016 r. i 1 marca 2017 r. 
55 Tj. podpisanie umowy sprzedaży w dniu 1 kwietnia 2017 r. lub w przypadku nie spełnienia do tego dnia 
któregokolwiek z warunków zawieszających (chyba, że Kupujący się go zrzekł) – nie później niż 1 maja 2017 r. 
56 Włącznie z pracownikami administracji, którym na podstawie porozumienia z 6 lutego 2014 r. zawieszono 
prawo do „14-tej pensji” na lata 2014-2016. 
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– w przypadku pozytywnej opinii Zespołu monitorującego realizację Biznesplanu, 
składającego się z przedstawicieli stron porozumienia, przyjęto że strony podejmą 
decyzję o przywróceniu „14-tej pensji” lub jej części za 2017 r.; 

– miesięczne wynagrodzenia dyrektorów kopalń i zakładów, do których została włączona 
„14-ta pensja”, zostaną obniżone o 7,3%. 

Pozostałe warunki pracy i płacy obowiązujące w KW miały pozostać bez zmian w PGG do 
czasu wynegocjowania nowego ZUZP, co miało nastąpić nie później niż do dnia 31 grudnia 
2017 r. Strony zadeklarowały także współpracę w zakresie zawarcia porozumienia 
dotyczącego uproszczenia i ujednolicenia systemu wynagradzania jak również ustalenia 
zasad motywacyjnych. 

Ponadto, strony m.in. wyraziły zgodę na utworzenie z dniem 1 lipca 2016 r. kopalń 
zespolonych: Bielszowice-Halemba-Pokój, Chwałowice-Jankowice-Marcel-Rydułtowy 
i Ziemowit-Piast oraz pozostawienie kopalń Bolesław Śmiały i Sośnica jako kopalń 
samodzielnych.  

W dniu 26 kwietnia 2016 r. zawarto porozumienie ws. rozpoczęcia działalności PGG, 
podpisane przez dotychczasowego i przyszłych wspólników, banki (obligatariuszy KW) oraz 
organizacje związkowe KW, którym ww. strony potwierdziły m.in. zasadność utworzenia 
PGG oraz zapoznanie się z założeniami biznesowymi ujętymi w Biznesplanie. Inwestorzy 
zadeklarowali dokapitalizowanie PGG na łączną kwotę 2 417 mln zł, a banki i WKS 
zadeklarowali objęcie nowych obligacji wyemitowanych przez PGG na kwotę 1 037 mln zł 
w rezultacie refinansowania aktualnego programu emisji obligacji KW. 

W dniu 27 lutego 2017 r. zawarto porozumienie pomiędzy zarządami KHW i PGG  
oraz organizacjami związków zawodowych działających w KHW, w związku ze sprzedażą 
wybranych aktywów KHW do PGG. Spółka PGG zobowiązała się w nim m.in. do 
zainwestowania kwoty nie mniejszej niż 700 mln zł w dalsze funkcjonowanie, modernizację 
i rozwój przejmowanych kopalń KHW, a sprzedaż wybranych aktywów KHW na rzecz PGG 
miała zagwarantować ochronę miejsc pracy i stabilność zatrudnienia pracowników KHW. 
Według ww. porozumienia, przechodzących do PGG pracowników KHW miało 
obowiązywać stosowane w PGG Porozumienie Zbiorowe, rozumiane jako porozumienie 
z 20 grudnia 2004 r., zawarte przez zarząd KW z zakładowymi organizacjami związkowymi 
z późniejszymi zmianami57, a także - w zakresie zasad wynagradzania - Regulamin 
premiowania KWK Ziemowit.  

Spółka PGG zobowiązała się m.in. do wprowadzenia jednolitego bazowego przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia na rok 2017 dla pracowników kopalń KHW i kopalń PGG  
na poziomie 6225 zł/m-c/pracownika, a także zagwarantowała m.in., że do czasu 
wypracowania jednolitego Regulaminu pracy i Regulaminu ZFŚS dla ogółu pracowników 
PGG, przechodzących pracowników KHW obowiązywać będą regulacje prawne 
obowiązujące u dotychczasowego pracodawcy. Spółka PGG zobowiązała się do wypłaty 
pracownikom KHW do 3 marca 2017 r. drugiej raty nagrody rocznej za 2016 r. wraz 
z odsetkami, a organizacje związkowe funkcjonujące w KHW zobowiązały się do podpisania 
(i podpisały) osobne porozumienie o zawieszeniu prawa do nagrody rocznej za 2017 r. 

 [Dowód: akta kontroli tom I str. 121-136, 489-588] 

1.6. Dnia 28 kwietnia 2016 r. pomiędzy dotychczasowym wspólnikiem PGG, tj. WKS, 
i nowymi wspólnikami, tj.: TFS, FIPP, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.58, 
ENERGA Kogeneracja sp. z o.o.59, PGNiG TERMIKA S.A.60, a spółką PGG została zawarta 
Umowa Inwestycyjna określająca sposób przeprowadzenia inwestycji i  przystąpienia 
nowych wspólników do PGG, zasady funkcjonowania Spółki i jej organów, a także zasady 

                                                      
57 W dniu 1 marca 2017 r. Zarząd PGG złożył oświadczenie, że gwarantuje, iż do dnia 31 marca 2018 r. nie 
wypowie w całości ani w części tego porozumienia (zostało ono przyjęte do stosowania w PGG na podstawie 
uchwały Zarządu PGG nr 27/2016 z dnia 10 maja 2016 r.). 
58 Zwana dalej „PGE GiEK”.  
59 Zwana dalej „ENERGA Kogeneracja”. 
60 Zwana dalej „PGNiG TERMIKA”.  



 

10 

wyjścia stron z inwestycji w spółkę PGG. Zgodnie z ww. umową, środki dotychczasowego 
i nowych wspólników miały być przekazywane w trzech uzgodnionych transzach […]TP 

Umowa przewidywała, że w drugiej transzy dokapitalizowania Skarb Państwa obejmie 
w PGG jeden udział o wartości 100 zł. Umowa określała m.in. formę, zasady oraz warunki 
zawieszające dokapitalizowania. Strony umowy zobowiązały się do przekształcenia PGG 
w spółkę akcyjną nie później niż w ciągu 18 miesięcy od dnia pierwszego dokapitalizowania. 
Umowa nie przewidywała dalszego dokapitalizowania PGG, jak również nie odnosiła się  
do późniejszego przejęcia przez PGG kopalń KHW. 

Środki pozyskane przez PGG w wyniku dokapitalizowania, wg założeń, miały być 
przeznaczone na realizację działalności operacyjnej i inwestycyjnej Spółki – poza dwoma 
wyjątkami wskazanymi w treści umowy. Umowa Inwestycyjna zakładała, że PGG będzie 
funkcjonować w oparciu o Biznesplan oraz przewidywała szereg, rozpisanych na 10 lat, 
zasad monitorowania realizacji Biznesplanu. Dotyczyły one w szczególności rentowności, 
płynności, poziomu zadłużenia oraz efektywności operacyjnej PGG. Zarząd PGG został 
zobligowany do regularnego informowania przedstawicieli wspólników w Radzie Nadzorczej 
PGG61 o poziomach poszczególnych wskaźników.  

W przypadku naruszenia wartości granicznych wskaźników Spółki wskazanych 
w Biznesplanie oraz wskaźników ujętych w załączniku do Umowy Inwestycyjnej,  
umowa przewidywała przygotowanie w ciągu 2 tygodni od Dnia Monitorowania (25 dni  
od zakończenia kwartału) planu naprawczego, wskazującego działania zmierzające  
do przywrócenia wskaźników Spółki do poziomów dozwolonych w Biznesplanie, oraz jego 
realizację po zaakceptowaniu planu naprawczego przez RN. 

[…]TP 

Kolejną Umowę Inwestycyjną zawarto 31 marca 2017 r. pomiędzy dotychczasowymi 
wspólnikami, nowym wspólnikiem - ENEA S.A.62, a spółką PGG. Jej zawarcie związane  
było z planowanym nabyciem przedsiębiorstwa KHW, planami i potrzebami spółki  
PGG w zakresie finansowania nakładów inwestycyjnych, ujętych w zaktualizowanym 
Biznesplanie oraz niezbędnym dokapitalizowaniem PGG. Umowa Inwestycyjna określała 
zasady kolejnego dokapitalizowania PGG, przystąpienia nowego wspólnika, zasady 
funkcjonowania Spółki i jej organów oraz zasady wyjścia stron z inwestycji w Spółkę.  

Zgodnie z ww. umową, na pokrycie nowych udziałów, środki dotychczasowych wspólników 
(poza WKS i FIPP) oraz nowego wspólnika miały być przekazywane w trzech uzgodnionych 
transzach […]TP 

Umowa określała m.in. formę, zasady oraz warunki zawieszające dokapitalizowania, wśród 
których wymieniono m.in. dokonanie emisji nowych obligacji i umorzenie wszystkich 
obligacji wyemitowanych w ramach programu emisji obligacji KHW. Środki pozyskane  
przez PGG w wyniku dokapitalizowania wg założeń miały być przeznaczone na realizację 
działalności operacyjnej i inwestycyjnej Spółki, zgodnie z założeniami przyjętymi 
w Biznesplanie. Biznesplan miał obejmować okres co najmniej do 31 grudnia 2030 r. i miał 
być aktualizowany nie rzadziej niż raz w roku obrotowym wraz z przygotowaniem planu 
techniczno-ekonomicznego63 na kolejny rok. Aktualizacja Biznesplanu lub PTE nie miała 
wpływać na poziom wskaźników Spółki ujętych w załączniku do Umowy Inwestycyjnej. 
Zarząd PGG został zobowiązany do przedkładania RN do zatwierdzenia aktualizacji 
Biznesplanu oraz projektu PTE na każdy kolejny rok obrotowy, nie później niż do końca 
listopada roku poprzedzającego oraz do regularnego informowania przedstawicieli 
wspólników oraz RN o działalności PGG i osiąganych wynikach w postaci tzw. Pakietu 
Informacyjnego.  

                                                      
61 Zwanej dalej „RN”. 
62 Zwana dalej „ENEA”.  
63 Zwanego dalej „PTE”. 
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W przypadku naruszenia wartości granicznych wskaźników Spółki wskazanych 
w załączniku do umowy64, umowa przewidywała przygotowanie, w ciągu 4 tygodni od dnia 
stwierdzenia ww. naruszenia tzw. pierwszego planu naprawczego, wskazującego działania 
zmierzające do przywrócenia wskaźników Spółki do założonych poziomów oraz jego 
realizację po zatwierdzeniu planu naprawczego przez RN. Według umowy, zatwierdzenie 
ewentualnego drugiego planu naprawczego, w tym nowych wskaźników Spółki wymagać 
będzie zgody Zgromadzenia Wspólników PGG.  

W okresie 9 lat od dnia pierwszego dokapitalizowania (przewidzianego ww. umową), 
a w przypadku przekształcenia PGG w spółkę akcyjną w okresie 4 lat od rejestracji 
przekształcenia, bez zgody pozostałych wspólników, żaden wspólnik nie może dokonywać 
zbycia jakichkolwiek udziałów, z wyłączeniem zbycia udziałów na rzecz spółki kontrolowanej 
przez Skarb Państwa lub zbycia udziałów przez TFS. Strony umowy potwierdziły (podobnie 
jak w przypadku pierwszej umowy inwestycyjnej), że celem jest aby po zakończeniu ww. 
okresu (tzw. okres zamknięty) Spółka była wiodącym na rynku polskim przedsiębiorstwem 
prowadzącym wydobycie węgla, potencjalnie będącym celem przejęcia przez inwestorów 
finansowych (giełdowych) i nabywców branżowych (strategicznych). 

[Dowód: akta kontroli tom I str. 137- 366] 

1.7. W dniu 28 kwietnia 2016 r. PGG zawarła z KW oraz dotychczasowymi obligatariuszami 
KW Umowę Programową, która dotyczyła emisji obligacji do kwoty 1 148 111,0 tys. zł. 
W dniu 29 czerwca 2016 r. PGG wyemitowała w czterech transzach (A, B, C i D)  
obligacje o łącznej wartości nominalnej 1 148 111,0 tys. zł. Następnie 30 marca 2017 r. 
podpisano aneks nr 1 do Umowy Programowej podwyższający wartość programu do kwoty 
2 365 941 tys. zł (w związku z nabyciem określonych aktywów i zobowiązań od KHW).  
Na podstawie tego aneksu 9 czerwca 2017 r. PGG wyemitowała kolejne obligacje w trzech 
transzach (E, F i G) o łącznej wartości nominalnej 1 217 830,0 tys. zł. Warunki emisji 
obligacji zostały szerzej przedstawione w dalszej części nin. wystąpienia. 

[…]TP 
 [Dowód: akta kontroli tom III str. 146-146c] 

1.8. Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z 29 kwietnia 2016 r. 
dokonano zmiany Aktu Założycielskiego Spółki. Uaktualniona umowa spółki zawierała 
zmianę w kapitale zakładowym Spółki tj. jego podwyższenie o kwotę 1 805 557,2 tys. zł, 
poprzez utworzenie 18 055 572 nowych udziałów o wartości nominalnej 100 zł, które zostały 
objęte 29 kwietnia 2016 r. przez pięciu nowych Wspólników przystępujących do Spółki, tj.: 

− PGE GiEK (udziały o łącznej wartości nominalnej 361 111,1 tys. zł w zamian za wkład 
pieniężny w tej wysokości wniesiony 5 maja 2016 r.), 

− ENERGA Kogeneracja (udziały o łącznej wartości nominalnej 361 111,1 tys. zł 
w zamian za wkład pieniężny w tej wysokości wniesiony 5 maja 2016 r.), 

− PGNiG TERMIKA (udziały o łącznej wartości nominalnej 361 111,1 tys. zł w zamian  
za wkład pieniężny w tej wysokości wniesiony 5 maja 2016 r.), 

− FIPP (udziały o łącznej wartości nominalnej 216 666,7 tys. zł w zamian za wkład 
pieniężny w tej wysokości wniesiony 5 maja 2016 r.), 

− TFS (udziały o łącznej wartości nominalnej 288 889,0 tys. zł, w zamian za wkład 
niepieniężny (aport) w postaci 200 000 obligacji subtranszy D1 oraz 88 889 obligacji 
subtranszy D2, o łącznej wartości nom. 288 889,0 tys. zł, wyemitowanych przez KW65) 

oraz dotychczasowego Wspólnika – WKS (udziały o łącznej wartości nominalnej  
216 668,2 tys. zł w zamian za wkład pieniężny w tej wysokości). 

[…]TP 

W zmienionej umowie Spółki określono obowiązki informacyjne względem Wspólników 
i Rady Nadzorczej. Spółka miała przygotowywać i przekazywać Wspólnikom bieżące 
informacje o wynikach finansowych i działalności operacyjnej PGG w formie raportów: 

                                                      
64 Pierwsze testowanie przekroczenia wskaźników Spółki, które może skutkować wystąpieniem naruszenia 
restrukturyzacyjnego miało zostać przeprowadzone na danych za okres kończący się 31 marca 2018 r. 
65 Umowa wniesienia wkładu niepieniężnego z 29 kwietnia 2016 r. 
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− miesięcznych - w terminie do dziesiątego dnia następnego miesiąca; 
− kwartalnych - zawierających rachunek wyników, bilans i rachunek przepływów 

pieniężnych Spółki - 20 dni po zakończeniu kwartału; 
− rocznego bilansu, rachunku wyników i przepływów pieniężnych - 45 dni po 

zakończeniu danego roku obrotowego; 
− raportu z audytu ksiąg rachunkowych - 60 dni po zakończeniu roku obrotowego. 

Zarząd PGG zobowiązany był przedkładać RN pakiet informacyjny Spółki obejmujący m.in.: 

− informację o wykonaniu budżetu oraz PTE dla danego kwartału oraz narastająco  
wraz z wyjaśnieniem istotnych zmian, 

− model finansowy, 
− ranking kopalń - dla każdej kopalni Spółki zestawienie wskaźników informacyjnych, 
− inicjatywy optymalizacyjne, 
− opis sytuacji rynkowej, 
− zestawienie prezentujące za dany kwartał stan zapasów, zobowiązań, należności, 

kalkulację wskaźników rotacji wraz z opisem działań planowanych w zakresie 
zarządzania kapitałem obrotowym, 

− zestawienie kluczowych inwestycji uwzględnionych w Biznesplanie wraz z informacją 
o statusie ich realizacji. 

W nowym brzmieniu umowy spółki PGG z 29 kwietnia 2016 r. znalazły swoje 
odzwierciedlenie postanowienia porozumienia z 26 kwietnia 2016 r. oraz Umowy 
Inwestycyjnej z 28 kwietnia 2016 r.  

 [Dowód: akta kontroli tom I str. 367-414] 

1.9. W okresie poprzedzającym sprzedaż zorganizowanych części przedsiębiorstw66  
KW i KHW Zarządy tych spółek zleciły firmom zewnętrznym ich wycenę (umową z 9 marca 
2016 r. – ZCP KW oraz umową z 30 sierpnia 2016 r. – ZCP KHW). Rekomendowane  
przez zleceniobiorców wartości zorganizowanych części przedsiębiorstw ww. spółek, 
określone w związku z planowaną transakcją ich sprzedaży spółce PGG67, zostały ustalone 
przy zastosowaniu podejścia dochodowego, metodą zdyskontowanych przepływów 
pieniężnych68. Wycena w odniesieniu do ZCP KW została sporządzona wg stanu na dzień 
31 grudnia 2015 r. dla 5-letniego okresu prognozy (2016-2020), a w odniesieniu do  
ZCP KHW wg stanu na 31 grudnia 2016 r. dla 14-letniego okresu prognozy (2017-2030). 

W dniu 29 kwietnia 2016 r., tj. w dniu zmiany umowy spółki PGG, m.in. w zakresie 
przystąpienia do PGG nowych wspólników, zawarto także umowę sprzedaży 
przedsiębiorstwa KW za łączną cenę […]TP, ustaloną przez KW i PGG w wyniku negocjacji 
z uwzględnieniem ww. wyceny z dnia 4 kwietnia 2016 r. Zapłata ceny sprzedaży miała 
zostać pokryta poprzez zaliczenie w jej poczet dwóch zaliczek: […]TP, a świadczenie 
polegające na zapłacie pozostałej kwoty 1 737 mln zł, miało nastąpić niezwłocznie po 
skutecznym wyemitowaniu obligacji przez PGG w ramach Programu Nowej Emisji 
Obligacji69, jednak nie później niż 18 miesięcy po Dniu Zamknięcia. Spełnienie świadczenia 
miało nastąpić w drodze: potrącenia wzajemnych wierzytelności, przekazu (w rozumieniu 
art. 9211 k.c.)70 lub w inny uzgodniony przez strony sposób. Umowa określała przejmowane, 
a także wyłączone z przejęcia składniki materialne i niematerialne. […]TP 

                                                      
66 Zwanych dalej także „ZCP”. 
67 Wycena ZCP KW z 4 kwietnia 2016 r. stanowiła aktualizację raportu z wyceny z dnia 14 września 2015 r. 
Natomiast oszacowanie wartości ZCP KHW przedstawiono w raporcie z 28 lutego 2017 r.  
68 Wyceny te nie zostały wykonane dla celów sporządzenia sprawozdań finansowych i ujęcia przejętych przez 
PGG składników aktywów netto w księgach rachunkowych. Wyceny dochodowe z jednej strony uwzględniały 
nową strukturę finansowania wg założeń PGG (po transakcji), a z drugiej strony ww. modele wyceny 
dochodowej bazowały na wartości majątku trwałego wg zapisów historycznych dla KW i KHW (przed transakcją). 
69 Zwanego dalej „PNEO”. 
70 W obu transakcjach sprzedaży (KW i KHW), zapłata ceny w drodze przekazu (w rozumieniu art. 9211 k.c.) 
przez kupującego (PGG) polegała na poleceniu obligatariuszom PNEO (w przypadku KW) lub obligatariuszom 
NTO (w przypadku KHW) zapłaty ceny emisyjnej obligacji w ramach PNEO lub NTO na rzecz sprzedającego 
(odpowiednio KW lub KHW), w celu umożliwienia sprzedającemu spłaty zobowiązania z tytułu emisji własnych 
(starych) obligacji. 
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Zapłata kwoty 1 737 mln zł nastąpiła poprzez: […]TP 

W dniu 1 kwietnia 2017 r., tj. dwa dni przed zmianą umowy spółki PGG, m.in. w zakresie 
przystąpienia do PGG nowego wspólnika (ENEA), zawarto także umowę sprzedaży 
przedsiębiorstwa KHW za cenę […]TP, która miała zostać uiszczona niezwłocznie po 
skutecznym wyemitowaniu przez PGG Nowej Transzy Obligacji71, jednak nie później niż 
6 m-cy od Dnia Zamknięcia. Cena miała zostać zapłacona w drodze przekazu w rozumieniu 
art. 9211 k.c. Podobnie jak umowa sprzedaży przedsiębiorstwa KW, umowa sprzedaży 
przedsiębiorstwa KHW określała przejmowane, a także wyłączone z przejęcia składniki 
materialne i niematerialne. […]TP. W tym samym dniu 1 kwietnia 2017 r. zawarto umowę 
zbycia udziałów spółki ŚCUW, w której wskazano m.in., że wartość udziałów ŚCUW stanowi 
składnik ceny za przedsiębiorstwo KHW, której kwotę i warunki płatności określa ww. 
umowa sprzedaży przedsiębiorstwa KHW. 

[…]TP 
[Dowód: akta kontroli tom I str. 589-818, tom II str. 294-337, tom III 525-679] 

1.10. Rozliczenie i ujęcie w księgach rachunkowych nabycia ZCP podlega regulacjom 
rozdz. 4a UoR72 lub w przypadku sporządzania sprawozdań finansowych w oparciu 
o międzynarodowe regulacje rachunkowości - zapisom Międzynarodowego Standardu 
Sprawozdawczości Finansowej nr 3 „Połączenia jednostek”73. Nabycie ZCP KW i KHW 
zostało rozliczone przez PGG przy zastosowaniu metody nabycia74.  

W dniu 17 lutego 2016 r. KW zawarła z zewnętrzną firmą umowę, której przedmiotem  
była m.in. wycena aktywów KW dla potrzeb określenia wartości początkowej aktywów 
nabytych w ramach ZCP z uwzględnieniem zapisów UoR (wartości godziwej pojedynczych 
składników majątku). Analogiczną jw. umowę lecz odnoszącą się do wyceny nabywanych 
aktywów ZCP KHW zawarła PGG z tą samą firmą zewnętrzną w dniu 6 marca 2017 r. 

[Dowód: akta kontroli tom VIII str. 639, 641, 653-654a, 671-674] 

 

W ramach wykonania ww. umów rzeczoznawca majątkowy przedstawił: 

– w maju 2016 r. dla m.in. każdej z kopalń i zakładów pomocniczych KW „Opinie 
o wartości godziwej wskazanych składników majątku stanowiących zorganizowaną 
część przedsiębiorstwa (ZCP)”, 

– w marcu 2017 r. dla m.in. każdej z kopalń KHW „Opinie o wartości wskazanych 
składników majątku stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa (ZCP)”. 

W ww. opiniach zastosowano następujące metody wyceny wartości godziwej: 

[…]TP 

                                                      
71 Zwanej dalej „NTO”. 
72 Zgodnie z art. 44d UoR. Według art. 44a ust. 1 UoR, transakcję nabycia ZCP rozlicza się w księgach 
rachunkowych spółki, na którą przechodzi majątek spółki nabywanej, metodą nabycia. Rozliczenie połączenia 
metodą nabycia, zgodnie z art. 44b ust.1 UoR, polega ona na sumowaniu poszczególnych pozycji aktywów 
i pasywów spółki przejmującej, według ich wartości księgowej, z odpowiednimi pozycjami aktywów i  pasywów 
spółki przejętej, według ich wartości godziwej ustalonej na dzień ich połączenia. 
73 Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 3 „Połączenia jednostek” - zwany dalej „MSSF 3”. 
Rozporządzenie Komisji (WE) NR 495/2009 z dnia 3 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 
1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) 
nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu 
Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 3. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 149/25. 
74 Od 1 stycznia 2016 r. w PGG obowiązywała polityka rachunkowości oparta na UoR (PSR), tj. Zasady 
(polityka) rachunkowości PGG (przyjęta uchwałą Zarządu nr 197/2017 z 31 stycznia 2017 r.), natomiast od 
30 kwietnia 2016 r. (równolegle) polityka rachunkowości oparta na MSR/MSSF, tj. Zasady (polityka) 
rachunkowości PGG wg MSR/MSSF (przyjęta uchwałą Zarządu nr 198/2017 z 31 stycznia 2017 r.). Ww. 
uchwałami uchylono uprzednio obowiązujące zasady rachunkowości KW wg PSR oraz wg MSR, które 
przejściowo przyjęto do stosowania w PGG na podstawie uchwały Zarządu nr 27/2016 z 10 maja 2016 r. z mocą 
obowiązującą od 1 maja 2016 r. Roczne sprawozdanie finansowe PGG za 2016 r. zostało sporządzone wg 
zasad i wytycznych UoR, a sprawozdanie za 2017 r. wg MSSF. 
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Według ww. opinii, rzeczoznawcy majątkowi określili łączną wartość godziwą wycenianych 
składników majątku KW na kwotę […]TP, natomiast łączna wartość godziwa składników 
majątku KHW została określona na kwotę […]TP.  

[Dowód: akta kontroli tom VIII str. 617-632a] 

W ocenie Spółki ww. wartości określone przez rzeczoznawców majątkowych w odniesieniu 
do: budynków i budowli, maszyn i urządzeń oraz wartości niematerialnych i prawnych,  
ze względu na specyfikę działalności koncesyjnej górnictwa węgla kamiennego oraz  
brak aktywnego rynku infrastruktury górniczej, nie były wartościami rynkowymi75. W związku 
z powyższym Spółka wprowadziła korekty powyższych wartości poprzez zastosowanie 
wskaźników określonych w oparciu o „model biznesowy” sporządzony przez PGG76. 
Wartość wskaźników została ustalona przez PGG w następujący sposób (zarówno dla 
nabytego majątku KW jak i KHW): 

(a) z majątku PGG wydzielono ośrodki wypracowujące środki pieniężne (CGU)77, na które 
składały się poszczególne kopalnie/ruchy lub zakłady pomocnicze; 

(b) na podstawie modeli finansowych dla każdego CGU oszacowano sumę wartości 
zdyskontowanych przepływów pieniężnych, zdyskontowanej wartości rezydualnej oraz 
rezerw na likwidację kopalni; 

(c) od uzyskanej powyższą metodą (dochodową) wartości całych aktywów danej kopalni 
odjęto wartości godziwe jej: gruntów, śr. trwałych w leasingu, w budowie i niskocennych 
oraz nakładów na zbrojenie ścian78, które zostały określone przez rzeczoznawców 
majątkowych innymi metodami wyceny niż dochodowe; 

(d) wartość powstałą w wyniku ww. odejmowania dzielono przez wartość godziwą sumy 
aktywów określoną przez rzeczoznawców majątkowych - z wyłączeniem wartości: 
gruntów, śr. trwałych w leasingu, w budowie i niskocennych oraz nakładów na zbrojenie 
ścian i ustalano współczynnik korygujący; 

(e) współczynnik korygujący określony jw. dla poszczególnych kopalń, tzw. „wskaźnik 
wynikający z modelu biznesowego”, wykorzystano do przemnażania wartości godziwej 
wybranych aktywów trwałych79 określonych przez rzeczoznawców majątkowych; 

(f) w przypadku, gdy wynik odejmowania (c) był ujemny, to przyjmowano, że każdy  
składnik aktywów danej CGU (budynek, budowla, maszyna, urządzenie oraz wartość 
niematerialna i prawna) ma wartość księgową wynoszącą 1 zł/szt. 

W dniu 7 lipca 2016 r. oraz 5 czerwca 2017 r. PGG zleciła zewnętrznej firmie80 dokonanie 
„wyceny dla celów bilansowych” nabytych aktywów (odpowiednio KW oraz KHW) 
z uwzględnieniem przekazanych przez PGG współczynników korygujących. Wykonanie 
zlecenia polegało na przemnożeniu wartości godziwych określonych w poprzednich 
opiniach przez rzeczoznawców majątkowych przez przekazane drogą elektroniczną 
współczynniki korygujące określone przez Spółkę. Dla przeliczenia części składników 
majątkowych siedmiu CGU zastosowano współczynnik mniejszy od 1, dla czterech 
współczynnik większy od 1, dla pięciu równy 1, a dla pięciu CGU przyjęto wartość 1 zł  
za każdy ww. środek trwały. I tak: […]TP 

[Dowód: akta kontroli tom VIII str. 617-641, 654a, 659-660a] 

Dnia 29 lipca 2016 r. oraz 12 czerwca 2017 r. zewnętrzna firma sporządziła Opinie 
o wartości wskazanych składników majątku PGG z uwzględnieniem wskaźników 
wynikających z modelu biznesowego spółki. Według ww. opinii łączna wartość składników 

                                                      
75 Jak m.in. wynika z informacji dla NIK nt. ujęcia bilansowego wartości początkowej nabytych od KW 
rzeczowych składników majątku z 3 października 2018 r. 
76 Na podstawie Biznesplanów PGG odpowiednio: z kwietnia 2016 r. (KW) oraz z marca 2017 r. (KHW). 
77 Tzw. Cash Generating Units, zwane dalej “CGU”. 
78 W przypadku ZCP KW odejmowano również część wartości aktywów wspólnych (ZIiT, ZGRI, ZRP oraz 
Centrali) przypisanych poszczególnym kopalniom. 
79 Tj. budynków i budowli, maszyn i urządzeń oraz wartości niematerialnych i prawnych. 
80 Tej samej, która w maju 2016 r. i w marcu 2017 r. sporządziła wyceny wartości godziwych wskazanych 
składników majątku, stanowiących ZCP odpowiednio KW i KHW. 
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majątku KW została obliczona na […]TP, natomiast łączna wartość składników majątku KHW 
została obliczona na […]TP. Powyższe wartości opisano w opiniach jako wartości „końcowe” 
lub wartości „bilansowe”.  

Rzeczoznawca majątkowy w ww. opiniach zastrzegł, m.in. że opinie te nie stanowią  
operatu szacunkowego ani wyceny w myśl ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami81, że sporządzono je na potrzeby zarządcze Spółki w zakresie ustalenia 
wartości bilansowej środków trwałych w ramach wskazanych grup majątku, a sposób 
ustalenia wskaźników korygujących oraz innych wytycznych wskazanych przez PGG nie są 
znane autorowi opinii i nie zostały przez niego zweryfikowane. Dotyczyło to m.in. przyjęcia 
wartości 1 zł za każdą sztukę wskazanego majątku, dla niektórych kopalń/zakładów (CGU). 

 [Dowód: akta kontroli tom VIII str. 617-632a, 654a] 

Wartości wynikające z powyższych opinii ujęto w księgach rachunkowych PGG, jako 
wartości początkowe nabytych aktywów. W wyniku ruchów na majątku oraz dokonanych 
korekt ostatecznie w księgach rachunkowych PGG ujęto na dzień 29 kwietnia 2016 r. 
aktywa ZCP KW w łącznej wartości początkowej 5 996 778 493,17 zł, a na dzień 1 kwietnia 
2017 r. aktywa ZCP KHW w łącznej wartości początkowej 2 581 548 584,39 zł. 

 [Dowód: akta kontroli tom VIII str. 655-658a] 

Wyjaśniając, co stanowi treść ekonomiczną wartości firmy (pozycji bilansowej aktywów 
trwałych), biorąc pod uwagę, że jej okres użytkowania oszacowano na podstawie  
okresu żywotności kopalń samodzielnych, zespolonych i zakładów82, Dyrektor Biura Kontroli 
Wewnętrznej i Audytu PGG83 podał, że: „Wartość firmy to nadwyżka ceny przejęcia  
nad wartością godziwą aktywów netto spółki przejętej (art. 44b UoR). Wartość firmy 
odzwierciedla przyszłe korzyści ekonomiczne, których osiągnięcia spółka spodziewa się 
z tytułu przejęcia aktywów, a których nie można zidentyfikować i odrębnie ująć w bilansie, 
jak np. listy klientów, kontrakty, pozycja na rynku, procesy biznesowe, posiadane koncesje 
na wydobycie”. 

[Dowód: akta kontroli tom VIII str. 679, 683-684] 

1.11. Na podstawie umowy zbycia udziału z 15 czerwca 2016 r., zawartej pomiędzy 
Skarbem Państwa a WKS, jeden udział spółki PGG został przeznaczony na wypłatę 
dywidendy dla Skarbu Państwa od WKS w formie niepieniężnej. Pismem z dnia 16 czerwca 
2016 r. Ministerstwo Energii poinformowało Spółkę, o zawarciu ww. umowy zbycia oraz 
o tym, że zbycie nastąpiło w wyniku podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie WKS 
uchwały o wypłacie dywidendy za 2015 r. w formie niepieniężnej. Powyższą formę 
dywidendy dopuszczał art. 50 ust. 7 Statutu WKS. Zbycie przez WKS jednego udziału  
na rzecz Skarbu Państwa przewidywała Umowa Spółki z 29 kwietnia 2016 r.84 Z dniem  
1 lipca 2016 r. Skarb Państwa został wpisany na Listę Wspólników PGG.  

Dyrektor Departamentu Górnictwa w Ministerstwie Energii wyjaśniła, że „podstawową 
przesłanką objęcia jednego udziału PGG sp. z o.o. (po przekształceniu Spółki: jednej  
akcji) przez Skarb Państwa było objęcie jej przepisami ustawy z dnia 7 września 2007 r. 
o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, a w efekcie umożliwienie przekazywania 
zbędnego majątku kopalń (oznaczonych części zakładu górniczego) do SRK S.A. Zgodnie 
z art. 2 pkt 1 lit. b) ww. ustawy przepisy ustawy stosuje się m.in. do spółki, w której Skarb 
Państwa lub spółki węglowe, posiadają akcje albo udziały, prowadzącą wydobycie węgla 

                                                      
81 Dz.U. z 2018 r. poz. 2204, ze zm., zwana dalej „ustawą o gospodarce nieruchomościami”. 
82 Jako podstawę amortyzacji dla poszczególnych części wartości firmy, przydzielonych do kopalń 
samodzielnych, zespolonych i zakładów, przyjęto okres żywotności kopalni samodzielnej/oddziału lub najdłuższy 
okres żywotności dla wskazanego ruchu w ramach kopalni zespolonej. I tak żywotność (lata) i stawka 
amortyzacji (%) w przypadku KWK wynosiły odpowiednio: Bolesław Śmiały - 17/5,88; Sośnica - 49/2,04;  
Piast-Ziemowit - 30/3,33; Ruda - 50/2,00; ROW - 60/1,67; Mysłowice-Wesoła - 35/2,86; Murcki-Staszic - 72/1,39, 
a w przypadku ZEC - 20 m-cy i 60%. 
83 Zwany dalej „Upoważnionym Dyrektorem”, tj. Dyrektor, który w trakcie kontroli NIK podpisywał pisma, 
stanowiące odpowiedź na pisma kontrolerów NIK kierowane przez nich imiennie, w szczególności na członków 
Zarządu PGG.  
84 W której w § 14 ust. 3 pkt (iii) wskazano, że w okresie 10 lat od „Dnia Dokapitalizowania 1” bez zgody 
pozostałych Wspólników, żaden Wspólnik nie może dokonywać zbycia jakichkolwiek udziałów z wyłączeniem 
zbycia jednego udziału na rzecz Skarbu Państwa przez WKS. 
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kamiennego na podstawie koncesji albo która prowadzi likwidację zakładu górniczego, 
działania polikwidacyjne na terenach górniczych albo zabezpiecza kopalnie przed 
zagrożeniami wodnymi, gazowymi oraz pożarowymi po zakończeniu likwidacji kopalni”. 

[Dowód: akta kontroli tom I str. 394, 819-820, 827; tom II str. 641, 643-646] 

1.12. W badanym okresie Umowa Spółki była zmieniana osiem razy. Sześć razy zmieniono 
umowę Spółki, m.in. z powodu podwyższenia kapitału zakładowego85, jeden raz ze względu 
na zmianę nazwy Spółki i dodanie jednej pozycji do przedmiotu działalności86 oraz jeden raz 
w celu dostosowania zapisów umowy spółki do przepisów ustawy o zarządzaniu mieniem 
państwowym87. Na podstawie uchwały nr 1 NZW z 28 listopada 2017 r. ws. przekształcenia 
Spółki i zgody na brzmienie statutu Spółki Przekształconej ustanowiono Statut Spółki 
Akcyjnej. Statut ten został zmieniony tylko raz ze względu na podwyższenie kapitału 
zakładowego88. 

Po pierwszym dokapitalizowaniu, o którym mowa w pkt 1.8 nin. wystąpienia, kolejne 
nastąpiło na podstawie uchwały nr 1 NZW z 3 listopada 2016 r., w której postanowiono 
o podwyższeniu kapitału zakładowego o 366 667,0 tys. zł poprzez utworzenie 3 666 670 
nowych udziałów, które zostały objęte przez pięciu Wspólników:  

− PGE GiEK (udziały o łącznej wartości nominalnej 83 333,3 tys. zł w zamian za wkład 
pieniężny w tej wysokości wniesiony 3 listopada 2016 r.), 

− ENERGA Kogeneracja (udziały o łącznej wartości nominalnej 83 333,3 tys. zł 
w zamian za wkład pieniężny w tej wysokości wniesiony 3 listopada 2016 r.), 

− PGNiG TERMIKA (udziały o łącznej wartości nominalnej 83 333,3 tys. zł w zamian  
za wkład pieniężny w tej wysokości wniesiony 3 listopada 2016 r.), 

− FIPP (udziały o łącznej wartości nominalnej 50 000,1 tys. zł w zamian za wkład 
pieniężny w tej wysokości wniesiony 3 listopada 2016 r.), 

− TFS (udziały o łącznej wartości nominalnej 66 667,0 tys. zł)89. 

Na koniec 2016 r. drugie dokapitalizowanie zostało zaewidencjonowane w bilansie w pozycji 
kapitał rezerwowy - gdyż do 31 grudnia 2016 r. nie zostało ono zarejestrowane w KRS.  

Następne podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpiło na podstawie uchwały  
Nr 1 NZW z 1 lutego 2017 r., zgodnie z którą kapitał zakładowy wzrósł o 244 444,0 tys. zł 
poprzez utworzenie 2 444 440 nowych udziałów, które zostały objęte przez pięciu 
dotychczasowych Wspólników, tj.: 

− PGE GiEK (udziały o łącznej wartości nominalnej 55 555,6 tys. zł w zamian za wkład 
pieniężny w tej wysokości wniesiony 1 lutego 2017 r.), 

− ENERGA Kogeneracja (udziały o łącznej wartości nominalnej 55 555,6 tys. zł 
w zamian za wkład pieniężny w tej wysokości wniesiony 1 lutego 2017 r.), 

− PGNiG TERMIKA (udziały o łącznej wartości nominalnej 55 555,6 tys. zł w zamian  
za wkład pieniężny w tej wysokości wniesiony 1 lutego 2017 r.), 

− FIPP (udziały o łącznej wartości nominalnej 33 333,2 tys. zł w zamian za wkład 
pieniężny w tej wysokości wniesiony 2 lutego 2017 r.), 

− TFS (udziały o łącznej wartości nominalnej 44 444,0 tys. zł) 90. 
                                                      
85 Podwyższenia do kwot: 500 050 000,00 zł (uchwała WZA WKS z 3 lutego 2015 r. - akt notarialny Rep. A  
nr 598/2015 z 4 lutego 2015 r.), 2 305 607 200,00 zł (uchwała nr 2 NZW z 29 kwietnia 2016 r.), 
2 672 272 200,00 zł (uchwała nr 2 NZW z 3 listopada 2016 r.), 2 916 718 200,00 zł (uchwała nr 2 NZW  
z 1 lutego 2017 r.), 3 416 718 200,00 zł (uchwała nr 2 NZW z 3 kwietnia 2017 r.), 3 616 718 200,00 zł (uchwała 
nr 2 NZW z 14 czerwca 2017 r.). 
86 Uchwałą nr 1 NZW Spółki WKS ROW z 22 września 2015 r. w sprawie zmiany aktu założycielskiego Spółki, 
zgodnie z którą zmieniono firmę Spółki na PGG oraz dodano do przedmiotu działalności spółki - wytwarzanie 
i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych. 
87 Uchwała nr 27 ZZW z 30 czerwca 2017 r. 
88 Uchwałą nr 2 NWZ z 31 stycznia 2018 r., którą podwyższono kapitał zakładowy Spółki do 3 916 718,2 tys. zł. 
89 Na podstawie umowy w sprawie potrącenia wierzytelności z 3 listopada 2016 r. dokonano potrącenia 
wierzytelności od PGG przysługującej TFS w kwocie 66 667,0 tys. zł z tytułu częściowego wykupu przez PGG 
Obligacji D w ilości 666 670 sztuk o wartości nominalnej 100 zł każda w ramach konwersji z wierzytelnością od 
TFS przysługującą PGG w kwocie 66 667,0 tys. zł z tytułu wniesienia wkładu pieniężnego na pokrycie nowych 
udziałów PGG w ilości w ilości 666 670 sztuk o wartości nominalnej 100 zł każdy, objętych przez TFS w ramach 
drugiego dokapitalizowania. 
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Podwyższenie zostało zarejestrowane w KRS 10 marca 2017 r. 

W dniu 3 kwietnia 2017 r. Zgromadzenie Wspólników postanowiło o podwyższeniu kapitału 
zakładowego Spółki o kwotę 500 000,0 tys. zł poprzez utworzenie 5 000 000 nowych 
udziałów, które zostały objęte w zamian za wkłady pieniężne w dniach 4-6 kwietnia 2017 r. 
przez czterech dotychczasowych Wspólników, tj.: 

− PGE GiEK (udziały o łącznej wartości nominalnej 50 000,0 tys. zł), 
− ENERGA Kogeneracja (udziały o łącznej wartości nominalnej 50 000,0 tys. zł), 
− PGNiG TERMIKA (udziały o łącznej wartości nominalnej 150 000,0 tys. zł), 
− TFS (udziały o łącznej wartości nominalnej 100 000,0 tys. zł). 

oraz przez nowego Wspólnika ENEA (udziały o łącznej wartości nom. 150 000,0 tys. zł). 

Podwyższenie zostało zarejestrowane w KRS 7 czerwca 2017 r. 

Kolejne podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpiło na podstawie uchwały Nr 1 
NZW z 14 czerwca 2017 r., zgodnie z którą kapitał zakładowy wzrósł o 200 000,0 tys. zł 
poprzez utworzenie 2 000 000 nowych udziałów, które zostały objęte w zamian za wkłady 
pieniężne wniesione 21-23 czerwca 2017 r. przez pięciu dotychczasowych Wspólników, tj.: 

− PGE GiEK (udziały o łącznej wartości nominalnej 20 000,0 tys. zł), 
− ENERGA Kogeneracja (udziały o łącznej wartości nominalnej 20 000,0 tys. zł), 
− PGNiG TERMIKA S.A. (udziały o łącznej wartości nominalnej 60 000,0 tys. zł), 
− TFS (udziały o łącznej wartości nominalnej 40 000,0 tys. zł), 
− ENEA (udziały o łącznej wartości nominalnej 60 000,0 tys. zł). 

Podwyższenie zostało zarejestrowane w KRS 7 lipca 2017 r. 

W dniu 31 stycznia 2018 r. podwyższono kapitał zakładowy Spółki poprzez emisję nowych 
akcji w drodze subskrypcji prywatnej do kwoty 3 916 718,2 tys. zł. Oferta objęcia akcji 
w zamian za wkład pieniężny została skierowana do Spółek: 

− PGE GiEK (akcje o łącznej wartości nominalnej 30 000 tys. zł), 
− ENERGA Kogeneracja (akcje o łącznej wartości nominalnej 30 000 tys. zł), 
− PGNiG TERMIKA S.A. (akcje o łącznej wartości nominalnej 90 000 tys. zł), 
− TFS (akcje o łącznej wartości nominalnej 60 000 tys. zł), 
− Enea S.A. (akcje o łącznej wartości nominalnej 90 000 tys. zł). 

Ww. akcje zostały objęte w dniu 31 stycznia 2018 r. Wkłady pieniężne zostały wniesione 
przez powyższych akcjonariuszy w dniach 13-15 lutego 2018 r. Podwyższenie kapitału 
zostało zarejestrowane w KRS 6 kwietnia 2018 r.  

W ramach wyżej wymienionych dokapitalizowań nie odnotowano żadnych opóźnień  
we wnoszeniu wkładów pieniężnych przez Wspólników. 

Wg stanu na koniec 2018 r. ośmiu akcjonariuszy posiadało 39 167 182 akcji o łącznej 
wartości 3 916 718 200 zł. Najwyższy udział w akcjonariacie posiadała PGNiG TERMIKA,  
tj. 20,4% (8 mln akcji), kolejne spółki to: WKS tj. 18,3% (7 167 181 akcji), TFS, PGE GiEK 
oraz ENERGA Kogeneracja po 15,3% (po 6 mln akcji), FIPP i ENEA posiadały po 7,7% 
akcji (po 3 mln akcji), a Skarb Państwa jedną akcję. 

 [Dowód: akta kontroli str. tom II 278-374, 662-765, tom III 318-319, 322-324, tom IV str. 5-245] 

Poza ww. dokapitalizowaniami dokonywanymi zgodnie z umowami inwestycyjnymi, kapitał 
zakładowy PGG nie był podwyższany przez akcjonariuszy (wspólników) innymi sposobami. 

[Dowód: akta kontroli tom II str. 641] 

Uchwałą nr 2 NZW z 3 kwietnia 2017 r. ws. zmiany umowy Spółki, m.in. rozszerzono 
przedmiot jej działalności o pozycje: Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej 
(PKD 61.10.Z), Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z), 

                                                                                                                                       
90 Na podstawie umowy w sprawie potrącenia wierzytelności z 1 lutego 2017 r. dokonano potrącenia 
wierzytelności od PGG przysługującej TFS w kwocie 44 444,0 tys. zł z tytułu częściowego wykupu przez PGG 
Obligacji D w ilości 444 440 sztuk o wartości nominalnej 100 zł każda w ramach konwersji z wierzytelnością od 
TFS przysługującą PGG w kwocie 44 444,0 tys. zł z tytułu wniesienia wkładu pieniężnego na pokrycie nowych 
udziałów PGG w ilości w ilości 444 440 sztuk o wartości nominalnej 100 zł każdy, objętych przez TFS w ramach 
trzeciego dokapitalizowania. 
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Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z), Działalność związana 
z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z), Pozostała działalność usługowa 
w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z). Upoważniony 
Dyrektor wyjaśnił, że rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki o pozycje dotyczące 
telekomunikacji oraz informatyki było związane z  doprecyzowaniem kodów PKD z uwagi  
na realizację zadań przez Zakład Informatyki i Telekomunikacji. Konieczność rozszerzenia 
działalności Spółki o wyżej wymienione pozycje została wskazana w ustaleniach z audytu 
przeprowadzonego w Zakładzie Informatyki i  Telekomunikacji. 

[Dowód: akta kontroli tom II str. 294-337; tom VII str. 145] 

Uchwałą nr 1 NZW z 28 listopada 2017 r. ws. przekształcenia Spółki i zgody na brzmienie 
statutu Spółki Przekształconej ustanowiono Statut Spółki Akcyjnej, który wprowadzał  
do przedmiotu działalności pozycję: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 
(PKD 68.10.Z). Wprowadzenie tej pozycji, jak wyjaśnił Upoważniony Dyrektor, miało na  
celu zapewnienie możliwości nabywania i sprzedaży nieruchomości komercyjnych, 
niezwiązanych z  podstawową działalnością, w celu osiągnięcia dodatkowych korzyści. 
Wyjaśniając, dlaczego PGG nie przejęła nieruchomości przekształcanej KW lecz zostały 
one przekazane nowo powołanej spółce Nieruchomości KW sp. z o.o., Upoważniony 
Dyrektor stwierdził, że w procesie restrukturyzacji byłej KW w 2016 r. oddzielono majątek 
produkcyjny (który był przedmiotem zbycia na rzecz PGG) od majątku nieprodukcyjnego, 
który pozostał w KW. Spółka nie uczestniczyła w procesie decyzyjnym podziału KW, który 
miał miejsce w 2017 r., polegającym m.in. na wyodrębnieniu części majątku obejmującego 
nieruchomości i przekazaniu ich do nowopowstałej spółki Nieruchomości KW sp. z o.o.  
(była to decyzja Zarządu KW i jej Akcjonariusza - Skarbu Państwa). Stwierdził również,  
że w okresie podziału KW PGG nie była zainteresowana nabyciem jej nieruchomości. 

[Dowód, akta kontroli tom IV str. 132-245, tom VII str. 145, 389] 

W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następującą nieprawidłowość: 

Spółka w sposób nieprawidłowy dokonała wyceny wartości części nabytych składników 
majątkowych ZCP KW oraz ZCP KHW. Ujęcie w księgach rachunkowych oraz 
w sprawozdaniach finansowych PGG aktywów w nieprawidłowo określonej wartości 
naruszało art. 4 ust. 1 i 2 UoR oraz art. 4 ust. 3 Dyrektywy PEiR, zobowiązujące do 
rzetelnego i jasnego przedstawiania sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku 
finansowego, m.in. poprzez ujmowanie w księgach rachunkowych oraz wykazywanie 
w sprawozdaniu finansowym zdarzeń zgodnie z ich treścią ekonomiczną. 

Zgodnie z art. 44b ust. 1, w zw. z art. 44d UoR, rozliczenie transakcji metodą nabycia 
wymaga m.in. określenia dla poszczególnych pozycji aktywów nabytej ZCP ich wartości 
godziwych ustalonych na dzień nabycia tych aktywów91. Art. 44b ust. 4. pkt 7 UoR, 
precyzuje, że za wartość godziwą środków trwałych przyjmuje się wartość rynkową lub ich 
wartość wg niezależnej wyceny, a w przypadku gdy nie jest możliwe uzyskanie niezależnej 
wyceny - aktualną cenę nabycia albo koszt wytworzenia, z uwzględnieniem aktualnego 
stopnia ich zużycia. Z kolei, zgodnie paragrafem 67 MSSF 13 „Ustalanie wartości  
godziwej”, techniki wyceny stosowane do ustalania wartości godziwej powinny opierać się 
na maksymalnym wykorzystaniu odpowiednich obserwowalnych danych wejściowych 
i minimalnym wykorzystaniu nieobserwowalnych danych wejściowych92.  

Spółka nie zastosowała się do ww. uregulowań, które hierarchizują dane wejściowe dla 
technik dokonywania wycen wartości godziwej wg stopnia (poziomu) ich precyzji, w celu 
maksymalizowania dokładności szacunków i porównywalności pomiarów wartości godziwej. 
Posiadając opinie niezależnych rzeczoznawców majątkowych, które określały wartość 
godziwą składników majątkowych wchodzących w skład poszczególnych CGU,  
Spółka uznała wartości w nich wskazane za nieodpowiednie i samodzielnie określiła 

                                                      
91 Regulacje UoR oraz MSSF 3 dotyczące postępowania w procesie księgowego rozliczania nabycia 
z wykorzystaniem metody nabycia nie wykazują istotnych różnic z punktu widzenia transakcji nabycia ZCP KW 
oraz KHW poza traktowaniem kosztów poniesionych bezpośrednio w związku z połączeniem w MSSF 3 
zdefiniowanych jako koszty związane z przejęciem (art. 44b ust. 15 UoR oraz paragraf 53 MSSF 3). 
92 Hierarchię wartości godziwej precyzują paragrafy 72-90 MSSF 13. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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współczynniki korygujące w celu dokonania zmiany wartości godziwych określonych przez 
rzeczoznawców majątkowych. Podstawą wprowadzenia do ksiąg wartości większości 
składników majątkowych była ich wycena dokonana przez PGG, m.in. przy wykorzystaniu 
metody dochodowej, którą w sposób metodycznie nieprawidłowy powiązano 
z wcześniejszymi wycenami rzeczoznawców majątkowych, które określały wartości  
godziwe nabytych składników majątkowych.  

Przyczyną określenia wartości początkowych znaczącej części nabytych aktywów metodą 
dochodową nie była niemożność ich ustalenia w inny sposób, a w ocenie NIK, zamiar 
skorygowania wartości godziwych określonych przez rzeczoznawców majątkowych. 
Obniżenie wartości aktywów wyniosło łącznie ok. 40% w stosunku do wartości wynikających 
z „Opinii o wartości godziwej wskazanych składników majątku stanowiących zorganizowaną 
część przedsiębiorstwa (ZCP)” (z maja 2016 r. i marca 2017 r.) […]TP. 

Wyjaśniając przyjęte zasady bilansowego ujęcia wartości początkowej nabytych składników 
majątku KW (co dotyczyło także majątku KHW) Dyrektor Biura Rachunkowości PGG 
stwierdziła że: „(…) zastosowano zapisy rozdziału 4a ustawy o rachunkowości (…). Przy 
zastosowaniu metody nabycia (…) przyjęto, że wartość godziwa nabytych środków 
trwałych, aktywowanych w bilansie w rozbiciu na poszczególne składniki majątkowe 
powinna odzwierciedlać wartości godziwe, tj. rynkowe lub wartości wynikające z niezależnej 
wyceny. Kompania Węglowa S.A. zleciła w lutym 2016 r. wycenę przez niezależnego 
rzeczoznawcę poszczególnych składników majątkowych będących elementem 
przedsiębiorstwa celem ujęcia ich w bilansie. Wycena składników rzeczowych przez 
rzeczoznawcę (…) dokonana metodą odtworzeniową uwzględniała stopień zużycia 
technicznego oraz planowany okres użytkowania składników, niemniej ze względu na 
specyfikę działalności koncesyjnej górnictwa węgla kamiennego, wartości te nie były 
wartościami rynkowymi, ponieważ trudno w Polsce mówić o aktywnym rynku infrastruktury 
górniczej. W uzgodnieniu z audytorem i rzeczoznawcą majątkowym, do będącej do 
dyspozycji PGG wyceny składników trwałych, celem zdefiniowania ich wartości godziwej 
wprowadzono wskaźnik korygujący uwzględniający ocenę biznesową poszczególnych 
ośrodków generujących przyszłe przepływy pieniężne. W wyniku analizy wyceny nabytego 
przedsiębiorstwa w podziale na ośrodki biznesowe ustalono wskaźniki opisane 
w założeniach do wyceny z dnia 29 lipca 2016 r.93 Podstawą ujęcia w księgach 
rachunkowych była wycena z dnia 29 lipca 2016 r., która w ocenie Spółki odzwierciedla 
wartość godziwą, czyli zarówno wartość nabytych składników pod kątem ich stanu 
technicznego, oceny użyteczności do prowadzonej działalności poprzez określenie 
planowanego okresu użytkowania, a także ocenę biznesową nabytych elementów 
przedsiębiorstwa, uwzględniającą przeprowadzenie na dzień nabycia testu na wartość 
odzyskiwalną nabytych elementów. Bilans nabycia został poddany audytowi przez 
niezależnego biegłego rewidenta (…)”. 

[Dowód: akta kontroli tom VIII str. 633] 

NIK zwraca uwagę, że w Opiniach o wartości wskazanych składników majątku PGG 
z uwzględnieniem wskaźników wynikających z modelu biznesowego spółki z 29 lipca 
2016 r. oraz 12 czerwca 2017 r. nie zawarto opisu metody kalkulacji współczynników 
korygujących. Co więcej, rzeczoznawca majątkowy w Opiniach tych zastrzegł, m.in. że 
sposób ustalenia tych współczynników (wskaźników) oraz innych wytycznych wskazanych 
przez PGG nie są znane autorowi opinii i nie zostały przez niego zweryfikowane. 
W praktyce oznacza to, że kalkulacje wartości określonych w ww. Opiniach opierały się 
jedynie na czynności matematycznej polegającej na przemnożeniu wskazanych przez 
Zamawiającego wartości grup środków trwałych przez wskazane przez Zamawiającego 
współczynniki korygujące. Jednocześnie rzeczoznawca majątkowy w końcowej części tych 
Opinii wskazał, że dokumenty te nie stanowią operatu szacunkowego ani wyceny w myśl 
ustawy o gospodarce nieruchomościami. Ponadto, NIK zwraca uwagę, że w żadnym 
fragmencie ww. Opinii rzeczoznawca nie wskazuje, że wyniki obliczeń stanowią wartość 

                                                      
93 Tj. w „Opinii o wartości wskazanych składników majątku PGG z uwzględnieniem wskaźników wynikających 
z modelu biznesowego spółki”, a także Opinii jw. z 12 czerwca 2017 r. odnoszącej się do nabytego majątku 
KHW – przypis NIK. 
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godziwą środków trwałych, której określenie jest wymagane przy rozliczeniu transakcji 
metodą nabycia. 

[Dowód: akta kontroli tom VIII str. 623a i 632a] 

Spółka nie posiadała dokumentu, w którym dokonano prezentacji sposobu (metodyki) 
wyceny, w tym obliczeń wskaźników korygujących oraz uzasadnienia dla przyjętych  
założeń do tych obliczeń, a także np. uzasadnienia dla przyjęcia wartości 1 zł za każdą 
sztukę wskazanego majątku, dla niektórych CGU. Sposób ustalenia poziomu wskaźników 
korygujących zaprezentowano w punkcie 1.10. nin. wystąpienia. Został on przedstawiony  
na podstawie udostępnionych przez PGG, w toku kontroli NIK, plików excel, zawierających 
jedynie formuły obliczeniowe. 

[Dowód: akta kontroli tom VIII str. 634-641, 654a, 659-660a] 

Wyjaśniając, na jakiej podstawie dokonano podziału aktywów poszczególnych ośrodków 
wypracowujących korzyści ekonomiczne na aktywa wyceniane metodą dochodową i aktywa 
wyceniane innymi metodami, Upoważniony Dyrektor stwierdził, że: „Określenie wartości 
godziwej nabytego majątku przedsiębiorstwa obejmowało wykorzystanie wyników wyceny 
przedsiębiorstwa metodą dochodową z uwzględnieniem wyceny wartości rynkowej gruntów, 
wartości skumulowanych należnych opłat środków trwałych w leasingu, poniesionych 
nakładów na budowę środków trwałych i kosztów zbrojenia ścian. Podział co do rodzaju, 
które wymienione elementy przedsiębiorstwa zostały przyjęte w określonej wartości, 
zdefiniowano w oparciu o posiadane doświadczenie, istotność tych składników w procesie 
produkcji węgla, ograniczony rynek dóbr i robót specjalistycznych w prowadzonej 
działalności wydobywczej, liczebność i rok produkcji niskocennych składników 
przedsiębiorstwa, a także alternatywną możliwość ich spieniężenia”. Ponadto wyjaśnił,  
że PGG nie posiada odrębnych opracowań w postaci analiz istotności poszczególnych 
składników aktywów PGG w procesie produkcji węgla oraz analiz rynku dóbr i robót 
specjalistycznych w prowadzonej działalności wydobywczej. 

Odpowiadając, dlaczego od wartości wyliczonych metodą dochodową (przepływy  
dla całości CGU) odjęto wartości gruntów i innych wymienionych wyżej aktywów  
trwałych wycenionych innymi metodami wyceny, Upoważniony Dyrektor stwierdził, że: 
„Podstawowym założeniem określenia wartości godziwej przedsiębiorstwa było określenie 
możliwości generowania przez nabyty majątek (zorganizowany zespół składników 
majątkowych) dodatnich przepływów pieniężnych. Zdefiniowane grupy składników 
majątkowych, o których mowa (…) [w odpowiedzi powyżej - przypis NIK], zgodnie  
z przyjętym do zleconej wyceny założeniem, technicznie w pierwszej kolejności 
pomniejszyły wartość składników majątku mających wpływ na wypracowanie 
prognozowanych przyszłych przepływów pieniężnych, stanowiąc element zorganizowanego 
zespołu składników majątkowych i bez ich udziału nie osiągnięto by prognozowanych 
przepływów”.  

[Dowód: akta kontroli tom VII str. 899-904, 910-911] 

Zastosowana kalkulacja wskaźników korygujących polegała na odjęciu od wartości całości 
aktywów danego CGU - wyliczonej metodą dochodową, wartości części składników 
aktywów - określonych innymi metodami. W przypadku, gdy wynik tego odejmowania był 
ujemny, to przyjmowano, że każdy składnik aktywów danej CGU (budynek, budowla, 
maszyna, urządzenie oraz wartość niematerialna i prawna) ma wartość księgową 
wynoszącą 1 zł/szt. Gdy wynik ww. odejmowania był dodatni, to dzielono go przez wartość 
składników majątku wycenionych innymi metodami (bez ww. odjętej części). Powyższa 
proporcja określała wówczas wskaźniki korygujące odnoszące się do poszczególnych CGU.  

Zdaniem NIK, powyższe założenia prowadziły do niewłaściwej wyceny, w tym alokacji 
wartości pomiędzy poszczególne składniki aktywów, co naruszało art. 24 ust. 2 UoR, 
zgodnie z którym księgi rachunkowe uznaje się za rzetelne, jeśli odzwierciedlają stan 
rzeczywisty. Jednocześnie spowodowało to, że w bilansach PGG nie wykazano wiarygodnie 
określonej wartości składników majątkowych, co skutkowało zniekształceniem obrazu 
zarówno sytuacji majątkowej jak i finansowej Spółki, czym naruszono art. 4 ust. 1 UoR  
oraz art. 4 ust. 3 Dyrektywy PEiR. Ponadto, w ocenie NIK, zaniżenie wartości składników 
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majątkowych nie sprzyjało należytemu nadzorowi nad majątkiem PGG, co w szczególności 
odnosiło się do środków o potencjalnie znacznej wartości - wycenionych na 1 zł za sztukę. 

Skutkiem powyższego był brak jasnego obrazu i porównywalności pomiędzy 
poszczególnymi CGU, zarówno jeśli chodzi o strukturę aktywów, jak i ich rentowności. 
W tych CGU, których rzeczowe aktywa trwałe z grup 1-8 (m.in. wszystkie budynki, budowle, 
urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu) oraz wartości niematerialne i prawne 
wyceniono na 1 zł/szt. - łączne wartości tych aktywów wycenione na dzień nabycia były 
rażąco niskie: […]TP.  

Przykładowo: wartość ww. rzeczowych aktywów trwałych w KWK […]TP została wyceniona 
na kwotę 3-krotnie niższą od wartości jej składników niskocennych, wobec których 
zastosowano ten sam przelicznik - 1 zł/sztukę94. Ponadto, np. w grupie 1 środków trwałych 
KWK […]TP znajdowały się 74 budynki, których wartość godziwa określona przez 
rzeczoznawcę majątkowego na dzień 29 kwietnia 2016 r. wyniosła 22,3 mln zł, a których 
wartość początkowa ujęta w księgach rachunkowych została określona na 74 zł. Wykres 
poniżej przedstawia strukturę wartości aktywów trwałych KWK […]TP: wg opinii 
rzeczoznawcy majątkowego oraz wg wartości ujętej w księgach po korekcie w oparciu 
o model finansowy.  

 

W przypadku czterech kopalń i ZEC, dominującą część wartości aktywów trwałych ujętych 
w księgach stanowiły grunty, środki trwałe w leasingu oraz środki trwałe w budowie, które 
wprowadzono do ksiąg w wartościach równych wskazanym w opiniach rzeczoznawców 
majątkowych, natomiast łączna wartość pozostałych grup aktywów (m.in. budynków, 
budowli, maszyn, urządzeń, środków transportu) stanowiła znacznie poniżej 1% wartości 
aktywów trwałych. 

[Dowód: akta kontroli tom VIII str. 623a, 632a, 662a, 654a, 663-665a] 

Na uwagę zasługuje fakt, że PGG dla ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem  
od nieruchomości dla budowli i ich części95, należących do kopalń: Rydułtowy, Bolesław 
Śmiały Wieczorek, Wujek oraz ZEC96, posługiwała się wartościami wynikającymi z „Opinii 
o wartości godziwej wskazanych składników majątku stanowiących zorganizowaną część 
przedsiębiorstwa (ZCP)” odpowiednio KW lub KHW (z maja 2016 r. i marca 2017 r.). 
W praktyce oznacza to, że Spółka za wartości rynkowe/godziwe, w tych przypadkach, 
uznała wartości godziwe określone przez rzeczoznawcę w ww. pierwotnych Opiniach,  

                                                      
94 Wycena składników w wartości 1 zł/szt. bywa stosowana w praktyce wyceny, ale wyłącznie w odniesieniu  
do przedmiotów o niskiej wartości, łatwo zbywalnych, w przypadku braku istotnych kosztów likwidacji lub 
sprzedaży. Stosuje się ją z uwagi na ekonomikę kosztów wyceny - jednak w zakresie, który nie zniekształca 
wyniku całej wyceny wartości godziwej danego przedmiotu wyceny. Jak wynika z Opinii z 29 lipca 2016 r.  
ww. rozwiązanie zastosowano w przypadku wycen kopalń i zakładów KW, natomiast Opinia z 12 czerwca  
2017 r. nie zawiera informacji o wycenie składników niskocennych kopalń KHW. 
95 Na podst. ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1445, ze zm.). 
96 Tj. tych CGU, dla których m.in. rzeczowe aktywa trwałe z grup 1-8 wyceniono na 1 zł/szt. 
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bez zastosowania modelu biznesowego i wskaźników korygujących z niego wynikających. 
Podważa to dodatkowo rynkowy charakter wartości przyjętych przez PGG i uznanych  
za wartości godziwe w procesie księgowego rozliczania nabycia ZCP KW oraz KHW.  

[Dowód: akta kontroli tom VIII str. 695-696] 

Odpowiadając na pytanie, jakie było uzasadnienie dla przyjęcia założenia, że wartość 
każdego składnika aktywów niektórych kopalń wynosić będzie 1 zł/szt., Upoważniony 
Dyrektor nie wyjaśnił merytorycznych przesłanek przyjęcia takiej wartości, a jedynie  
podał, że umowna wartość „1 zł” związana była z ograniczeniem technicznym  
systemu komputerowego ewidencji składników majątkowych, który uniemożliwia 
zaewidencjonowanie składnika majątkowego o wartości 0 zł. Natomiast wyjaśniając,  
kto i jakim dokumentem podjął decyzję o zastosowaniu przyjętych metod wyceny 
poszczególnych aktywów oraz o wprowadzeniu wartości wyliczonych tymi metodami  
do ksiąg rachunkowych PGG stwierdził, że bilanse nabycia zgodnie z wymogami UoR 
zostały podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Spółki. 

[Dowód: akta kontroli tom VII str. 899-904] 

Zwiększenie wartości aktywów trwałych poprzez przemnożenie wartości godziwych 
wskazanych przez rzeczoznawcę przez współczynniki korygujące wyższe od 1,00 dotyczyło 
czterech kopalń: […]TP, natomiast ich obniżenie poprzez przemnożenie ww. wartości przez 
współczynniki niższe od 1,00 dotyczyło siedmiu kopalń: […]TP. Skutkowało to zawyżeniem 
lub zaniżeniem wartości majątku, gdyż wartość aktywów trwałych dla tych kopalń została 
oszacowana przez rzeczoznawców majątkowych w podejściu kosztowym, które winno być 
zastosowane przy uwzględnieniu zasady substytucji. Z rynkowego punktu widzenia jest to 
najwyższa kwota możliwa do zapłaty i nie jest uzasadnione jej podnoszenie lub obniżanie 
przy poprawnych wynikach wyceny z podejścia kosztowego.  

Zastosowanie wskaźników wyższych lub niższych od 1,00 może być metodycznie 
uzasadnione przy konieczności dokonania korekt wartości zużycia, w szczególności  
przy wcześniejszym zastosowaniu zbyt wysokiego lub zbyt niskiego poziomu zużycia 
ekonomicznego. Korekty tego rodzaju nie mogą być jednak wprowadzane jako ogólny 
współczynnik, gdyż wyceny zużycia ekonomicznego miały charakter indywidulanych wycen 
i ich korekta może nastąpić tylko w taki sam sposób.  

NIK zwraca także uwagę, że wyceny ZCP KW i KHW zewnętrznych firm konsultingowych 
(wykonane w związku z planowaną transakcją ich sprzedaży spółce PGG97), wyceny 
wartości godziwej składników majątku ZCP KW i KHW wykonane przez rzeczoznawców 
majątkowych oraz wyceny PGG sporządzone przy zastosowaniu podejścia dochodowego, 
które wykorzystano do dodatkowych korekt wartości godziwej składników majątku,  
zostały oparte o założenie kontynuowania działalności i nie były skorelowane ze znanymi 
ówcześnie planami PGG w zakresie likwidacji niektórych kopalń lub ich części. W ocenie 
NIK, poza przyjęciem przez PGG wartości godziwych w zniekształconych kwotach,  
brak odrębnego podejścia dla przejmowanych aktywów tych kopalń, które planowano  
do likwidacji (na moment księgowego ujęcia nabycia KW i KHW), naruszało zasadę 
kontynuacji działalności określoną w art. 5 ust. 2 UoR oraz art. 6 ust. 1 lit. a) Dyrektywy 
PEiR. 

W sprawozdaniach finansowych PGG sporządzonych na dzień 31 grudnia 2016 r. oraz na 
31 grudnia 2017 r. nie wskazano rzeczywistych założeń dotyczących zastosowanych metod 
wyceny aktywów nabytych w ramach ZCP KW i KHW, wskazując jedynie, że aktywa trwałe 
zostały wycenione metodą dochodową98. Istotne, zdaniem NIK, założenia i kalkulacje 
polegające na wydzieleniu z wartości aktywów obliczonych metodą dochodową i ujęciu 
w księgach, części aktywów osobno wycenionych przez rzeczoznawców majątkowych 
odpowiednimi metodami (m.in.: gruntów, środków trwałych w budowie oraz środków 

                                                      
97 Wycena ZCP KW z 4 kwietnia 2016 r. - stanowiąca aktualizację raportu z wyceny z dnia 14 września 2015 r. 
oraz oszacowanie wartości ZCP KHW z 28 lutego 2017 r.  
98 Zdyskontowanych przepływów pieniężnych za okres do 2030 r. Wskazano przy tym: stopę dyskonta, średnią 
cenę węgla w okresie prognozy, średnią rentowność sprzedaży oraz średnią inflację w okresie prognozy.  
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trwałych w leasingu)99, zastosowaniu wskaźników korygujących oraz przyjęciu dla grup 1-8 
rzeczowych aktywów trwałych dla pięciu CGU wartości 1 zł za środek trwały, nie zostało 
ujawnione w sprawozdaniach finansowych, co w ocenie NIK ograniczyło wiarygodność 
i użyteczność przedstawianych informacji. Zgodnie z paragrafem 91 MSSF 13, jednostka 
ujawnia informacje, które pomagają użytkownikom jej sprawozdań finansowych w ocenie 
m.in. technik wyceny i danych wejściowych wykorzystanych do wyceny wartości godziwej 
aktywów. 

[Dowód: akta kontroli tom II str. 2-142] 

W 2017 r. Spółka dokonała wyceny ZCP KHW metodą dochodową przy zmienionych 
w stosunku do poprzedniej wyceny (z 2016 r. - ZCP KW) założeniach dotyczących m.in. 
inflacji i cen węgla. Zastosowanie tych zmienionych założeń do ponownej kalkulacji wartości 
11 kopalń KW dało w 2017 r. wynik […]TP. Wskazuje to m.in. na dużą wrażliwość wartości 
aktywów na zmianę założeń metody dochodowej oraz obrazuje jej ograniczenia 
w wiarygodnym określaniu zasobów majątkowych Spółki, w szczególności uwzględniając 
sposób jej powiązania z wycenami składników majątkowych przeprowadzonymi innymi 
metodami100. 

[Dowód: akta kontroli tom VIII str. 660a] 

Utworzenie PGG oraz podjęcie przez nią działalności wydobywczej było wynikiem 
wieloetapowego procesu rozpoczętego opracowaniem w styczniu 2015 r. Planu 
naprawczego KW oraz sfinalizowanego w kwietniu 2016 r. nabyciem przez PGG 11 kopalń 
tej spółki. Proces ten został przeprowadzony wg scenariusza zgodnego z zawartymi 
wielostronnymi umowami i porozumieniami. Działania organizacyjne i zmiany  
własnościowe realizowane na bazie spółki celowej PGG101, umożliwiły kontynuowanie 
działalności większości kopalń KW i KHW oraz zapewniły nowo powołanemu podmiotowi 
dokapitalizowanie ze strony inwestorów (udziałowców/akcjonariuszy). Utworzenie  
i działalność PGG w oparciu o nabyty majątek produkcyjny KW oraz późniejsze dodatkowe 
nabycie majątku KHW w kwietniu 2017 r. stanowiło podstawę do dalszej restrukturyzacji 
organizacyjnej, technicznej i finansowej kopalń tych spółek. 

Sporządzone przed nabyciem kopalń KW i KHW wyceny dochodowe ZCP KW i KHW miały 
charakter doradczych, informacyjnych opinii, wykonanych na etapie podejmowania decyzji 
inwestycyjnych. Nie zostały one wykonane dla potrzeb wyceny księgowej i nie określały 
wartości godziwej przedmiotu wyceny (przedsiębiorstw) oraz wartości godziwej ich majątku. 
Nabycie ZCP KW i KHW, za kwoty ustalone w wyniku ww. wycen oraz negocjacji, miały 
charakter transakcji restrukturyzacyjnej z wykorzystaniem spółki celowej (PGG). Zapłata 
nastąpiła w formie, kwotach i terminach zgodnych z określonymi w zawartych umowach 
sprzedaży przedsiębiorstw KW i KHW. Ponad połowa kwoty za ZCP KW oraz całość  
za ZCP KHW została uiszczona w formie zamiany obligacji KW/KHW podlegających 
wykupowi na obligacje PGG nowej emisji (w drodze przekazu - wg art. 9211 k.c.). 

Wartość firmy102 wykazana w księgach rachunkowych PGG została ustalona jako nadwyżka 
przekazanego wynagrodzenia za nabywane ZCP KW i KHW nad wartością przejętych 
aktywów netto. Dokumentacja finansowa PGG nie zawierała informacji o przeprowadzonej 

                                                      
99 Udział składników majątkowych, które zostały rozliczone wg wycen rzeczoznawcy określających wartość 
godziwą z maja 2016 r. i marca 2017 r., wyniósł ok. 11% - w przypadku KW oraz ok. 13% - w przypadku KHW 
(udział odniesiony do łącznej wartości aktywów wykazanych w „Opiniach o wartości godziwej wskazanych 
składników majątku stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa (ZCP)”). 
100 Zmiana ww. wartości nie została ujęta w księgach rachunkowych PGG, a wynik tej dodatkowej wyceny nie 
został w celach informacyjnych ujawniony w sprawozdaniu rocznym za 2017 r. 
101 A przed zmianą nazwy spółki - WKS ROW. 
102 Według art. 33 ust. 4 UoR, m.in. wartość firmy stanowi różnicę między ceną nabycia określonej jednostki  
lub zorganizowanej jej części a niższą od niej wartością godziwą przejętych aktywów netto. Według MSSF 3 
(Załącznik A) wartość firmy to składnik aktywów reprezentujący przyszłe korzyści ekonomiczne powstające 
z aktywów nabytych w ramach połączenia jednostek, których nie można pojedynczo zidentyfikować ani osobno 
ująć. Natomiast wg MSSF 36 (§ 81) wartość firmy przejęta w wyniku połączenia jednostek gospodarczych 
odpowiada płatności, jaką wnosi jednostka przejmująca na poczet przyszłych korzyści ekonomicznych, których 
uzyskania oczekuje z tytułu aktywów niemożliwych do zidentyfikowania lub składników aktywów, które 
indywidualnie nie kwalifikowały się do ujęcia w sprawozdaniu finansowym. 

Ocena cząstkowa 
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analizie treści ekonomicznej103 wartości firmy. NIK zwraca uwagę, że na arytmetycznie 
określoną wartość firmy mogą składać się elementy, które formalnie nie spełniają definicji 
aktywów, a zatem koncepcyjnie nie stanowią wartości firmy. Dotyczy to np. przypadku 
nadpłacenia dokonanego przez jednostkę przejmującą poprzez zawyżenie ceny przejęcia 
lub błędów w określeniu wartości przejętych aktywów netto. 

Zdaniem NIK, księgowe ujęcie nabycia (przejęcia) ZCP KW i KHW choć sporządzone 
zgodnie z arytmetycznymi zasadami rachunkowości, w tym regulacjami z zakresu 
księgowego rozliczania połączeń określonymi UoR oraz MSSF 3, nie prezentuje jasno 
i rzetelnie treści ekonomicznej zawartych transakcji. Tym samym nie można uznać, aby cel 
sprawozdań finansowych w postaci dostarczania informacji użytecznych i wiarygodnych, 
został w pełni osiągnięty. Było to skutkiem nieprawidłowego oszacowania wartości 
godziwych aktywów przy określeniu ich wartości początkowej na dzień ich nabycia.  

Prawidłowe określenie wartości godziwej aktywów na dzień nabycia, co do zasady  
powinno służyć ujęciu w księgach jednostki przejmującej bieżących wartości nabytych 
składników aktywów, tj. urealnieniu historycznych informacji przedstawianych w księgach 
rachunkowych jednostek przejmowanych. Zależnie m.in. od dostępności danych 
wejściowych104, regulacje UoR, a także MSR/MSSF dopuszczają zróżnicowane metody 
i techniki ustalania wartości godziwej aktywów, w tym techniki oparte na podejściach: 
rynkowym, kosztowym i dochodowym105.  

W ramach działań związanych z ustalaniem wartości początkowej nabytych aktywów, PGG 
wykorzystując podejście dochodowe do wyceny wydzielonych CGU skorygowała w 2016 r. 
wartości godziwe większości aktywów ZCP KW, określone wcześniej przez niezależnych 
rzeczoznawców majątkowych innymi metodami. W 2017 r. PGG zleciła tej samej firmie106 
wycenę wartości godziwych poszczególnych składników aktywów ZCP KHW, którą 
rzeczoznawcy sporządzili przy zastosowaniu tych samych metod, co w roku poprzednim. 
PGG dokonała także korekty wartości określonych przez rzeczoznawców w 2017 r. 
Zdaniem NIK, wystąpienie przesłanek ekonomicznych wskazujących na konieczność 
wprowadzenia korekt wartości godziwych winno skutkować ponowieniem indywidualnych 
wycen wartości godziwych poszczególnych składników aktywów lub ich grup przez 
rzeczoznawców majątkowych. NIK zwraca uwagę, że ewentualne zastosowanie do wycen 
wartości godziwej metod dochodowych, wymagałoby m.in. prawidłowego alokowania 
wartości pomiędzy składnikami aktywów, czego nie zapewniło metodycznie błędne, 
odejmowanie od wartości danego CGU, określonej podejściem dochodowym, wartości 
niektórych aktywów, określonych przez rzeczoznawców majątkowych innymi metodami. 

Wartości początkowe nabytych aktywów – na poziomie Spółki (jako całości) ostatecznie 
określono w wartościach niższych o ok. 40% w stosunku do wycen rzeczoznawców 
majątkowych, a na poziomie poszczególnych kopalń w wartościach podwyższonych  
lub obniżonych w stosunku do ww. wycen. Zastosowany sposób wyceny prowadził  
do zniekształcenia wysokości kosztów operacyjnych poprzez zawyżenie lub zaniżenie 
naliczanych kosztów amortyzacji. Przekładało się to na nie w pełni wiarygodne wyniki 
ekonomiczne prowadzonej działalności, tak na poziomie Spółki jak i jej poszczególnych 
kopalń, w tym np. na wysokość jednostkowego kosztu wytworzenia produktów. NIK zwraca 
uwagę, że zastosowanie w odniesieniu do poszczególnych kopalń współczynników 
korygujących większych lub mniejszych od 1,00 oraz dokonanie wyceny jednostkowych 
aktywów niektórych kopalń w wartości 1 zł/szt., istotnie wpływa na możliwość rzetelnej 
oceny i porównania ich rentowności. Potencjalnie może to skutkować podejmowaniem 
decyzji zarządczych w oparciu o mało wiarygodne dane, czyli prowadzeniem działań 
restrukturyzacyjnych w oderwaniu od osiągania rzeczywistych wyników ekonomicznych. 

                                                      
103 Według art. 4 ust 2 UoR - zdarzenia, w tym operacje gospodarcze, ujmuje się w księgach rachunkowych 
i wykazuje w sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich treścią ekonomiczną. 
104 O których mowa m.in. w paragrafach 67-71 MSSF 13. 
105 Paragraf 62 MSSF 13. 
106 Która w 2016 r., na zlecenie KW, wyceniła wartości godziwe nabywanych aktywów ZCP KW. 
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Zdaniem NIK, prawidłowe rozliczenie nabycia ZCP KW oraz KHW powinno stanowić 
podstawę dla zapewnienia wiarygodności sprawozdań finansowych oraz rzetelności 
osiąganych wyników finansowych PGG. Jedynie rzeczywisty obraz sytuacji majątkowej 
i finansowej PGG w kolejnych okresach sprawozdawczych może stanowić podstawę  
do oceny dokonań jednostki przez interesariuszy. Prawidłowe odzwierciedlenie struktury 
kontrolowanych aktywów trwałych oraz ich wartości na tle pozostałych pozycji aktywów są 
kluczowymi determinantami umożliwiającymi przeprowadzenie prawidłowej interpretacji 
analizy wskaźnikowej sporządzanej w oparciu o sprawozdania finansowe PGG. 

2. Cele i plany działalności Polskiej Grupy Górniczej oraz ich 
realizacja 

2.1. Zarząd WKS ROW uchwałami nr 10/2015 z 9 lipca 2015 r. oraz nr 14/2015 
z 14 września 2015 r. przyjął dwa kolejne „Biznesplany Nowej Kompanii Węglowej”. 
Opracowania te wykorzystano dla celów związanych z tworzeniem NKW - miały one 
charakter kompilacji materiałów analitycznych KW. […]TP 

[Dowód: akta kontroli tom IV str. 256-357]  

2.2. Kolejne wieloletnie plany strategiczne, tj. biznesplany oraz ich aktualizacje, zostały 
przyjęte przez Zarząd PGG uchwałami: 

1) nr 7/2016 z 15 marca 2016 r. – Biznesplan z 11 marca 2016 r.107, 
2) nr 16/2016 z 22 kwietnia 2016 r. – Biznesplan z 22 kwietnia 2014 r.108, 
3) nr 408/2016 z 12 sierpnia 2016 r. – Biznesplan z 11 sierpnia 2016 r. 109, 
4) nr 716/2017 z 24 marca 2017 r. – Biznesplan z 23 marca 2017 r.110, 
5) nr 2944/2017 z 30 listopada 2017 r. – Biznesplan z 30 listopada 2017 r.111,  
6) nr 187/2018 z 18 stycznia 2018 r. – Biznesplan ze 18 stycznia 2018 r.112,  
7) nr 1729/2018 z 29 czerwca 2018 r. – Biznesplan z 29 czerwca 2018 r.113, 
8) nr 3146/2018 z 30 listopada 2018 r. – Biznesplan z 30 listopada 2018 r.114 

 [Dowód: akta kontroli tom VII str. 84, 771] 

Za przygotowanie biznesplanu Spółki, jego aktualizacje oraz przedłożenie Radzie 
Nadzorczej PGG odpowiedzialny był Zarząd Spółki, a informacje w nim zawarte pochodziły 
z komórek organizacyjnych z poszczególnych Oddziałów/kopalń oraz Centrali PGG. 
W Spółce nie wprowadzono procedury regulującej kwestie sporządzania i aktualizowania 
biznesplanu. W latach 2016-2017 Prezes Zarządu PGG wydał dwa polecenia służbowe, 
którymi ustalił harmonogram prac związanych z opracowaniem aktualizacji biznesplanu, 
w których wskazano m.in. etapy prac, terminy ich realizacji oraz osoby odpowiedzialne: 

− nr PSN/3/2016 z 21 września 2016 r. ws. opracowania aktualizacji Biznesplanu na lata 
2016-2030, 

− nr PSN/4/2017 z 4 lipca 2017 r. ws. opracowania PTE na 2018 r. i aktualizacji 
Biznesplanu na lata 2017-2030. 

Jak wyjaśnił Upoważniony Dyrektor, w latach 2016-2017 powstawanie biznesplanów było 
koordynowane przez trzy komórki PGG: Biuro Skarbca, Biuro Kontrolingu Operacyjnego 
oraz Biuro Kontrolingu Biznesowego. Od stycznia 2018 r. koordynacją zajmowało się  

                                                      
107 „Biznesplan Polskiej Grupy Górniczej” z 11 marca 2016 r., zwany dalej „Biznesplanem z marca 2016 r.” 
108 „Biznesplan Polskiej Grupy Górniczej” z 22 kwietnia 2016 r., zwany dalej „Biznesplanem z kwietnia 2016 r.” 
109 Uchwała dotyczyła przyjęcia propozycji kierunków i założeń działalności PGG przedstawionych 
w „Biznesplanie PGG” z 11 sierpnia 2016 r., zwanym dalej „Biznesplanem z sierpnia 2016 r.” 
110 „Biznesplan PGG. Przejęcie aktywów KHW” zwany dalej „Biznesplanem z marca 2017 r.” 
111 „Biznesplan PGG” z 30 listopada 2017 r., zwany dalej „Biznesplanem z listopada 2017 r.” 
112 „Biznesplan PGG” aktualizacja ze stycznia 2018 r., zwany dalej „Biznesplanem ze stycznia 2018 r.” 
113 „Biznesplan PGG” aktualizacja z czerwca 2018 r., zwany dalej „Biznesplanem z czerwca 2018 r.” 
114 „Plan optymalizacyjny. Aktualizacja Biznesplanu” z listopada 2018 r., zwany dalej „Biznesplanem 
z listopada 2018 r.” 

Opis stanu 
faktycznego 
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Biuro Strategii, Inwestycji i Rozwoju, natomiast zakres pierwszego roku Biznesplanu 
(odpowiadającemu PTE) jest nadal koordynowany przez Biuro Kontrolingu Operacyjnego. 

Według regulaminów organizacyjnych Spółki: 

− koordynacja prac i nadzór nad tworzeniem i aktualizacją biznesplanu PGG, w tym 
aktualizacja modelu finansowego, udział w tworzeniu PTE - od 1 sierpnia 2017 r. 
należały do zadań Biura Strategii, Rozwoju i Zarządzania Zmianą (uchwała Zarządu 
PGG nr 1724/2017 z 26 lipca 2017 r.), a od 1 grudnia 2017 r. - do zadań Biura Strategii, 
Inwestycji i Rozwoju (uchwała Zarządu PGG nr 2954/2017 z 1 grudnia 2017 r.), 

− koordynacja, nadzór i przygotowanie PTE oraz bieżąca kontrola i analiza ich realizacji – 
należały do zadań Biura Kontrolingu Finansowego (Regulamin Organizacyjny Centrali 
KW z 23 lutego 2016 r.), a po zmianie od 1 sierpnia 2017 r. do zadań Biura Kontrolingu 
Operacyjnego (uchwała Zarządu PGG nr 1724/2017 z 26 lipca 2017 r.). 

 [Dowód: akta kontroli tom VII str. 116-121, 381, 387]  

2.3. Biznesplan z kwietnia 2016 r., tj. Biznesplan z 11 marca 2016 r. zaktualizowany 
22 kwietnia 2016 r. w oparciu o porozumienie z 19 kwietnia 2016 r.115, został sporządzony 
w związku z planowaną transakcją zakupu przez PGG od KW m.in. 11 kopalń i czterech 
zakładów116 i był załącznikiem do Umowy inwestycyjnej z 28 kwietnia 2016 r.117.  

Biznesplan został opracowany przez Spółkę, przy czym jego część merytoryczna została 
wykonana w całości przez KW, a PGG przygotowała dwa rozdziały tego dokumentu118. 
Przedstawiono w nim analizę rynku węgla i strategię marketingową po nabyciu aktywów  
od KW, zakładając m.in. w zakresie sprzedaży: 

(a) optymalizację sprzedaży i miksu produktowego119, 
(b) maksymalizację wykorzystania kontraktów handlowych120, 
(c) prognozowane wielkości sprzedaży121, 
(d) zwiększenie ceny węgla energetycznego122 oraz koksowego. 

W Biznesplanie z kwietnia 2016 r. ujęto kluczowe zadania inwestycyjne z podziałem na 
poszczególne kopalnie nabywane przez PGG od KW oraz założono dokonanie połączeń 
technologicznych i organizacyjnych, w wyniku których miały powstać kopalnie zespolone123 
poza KWK Sośnica i KWK Bolesław Śmiały, które miały funkcjonować jako samodzielne 
jednostki. Działania te miały pozwolić na m.in.: 

(a) optymalizację struktury i stanu zatrudnienia oraz wzrost efektywności zarządzania 
zasobami ludzkimi, 

(b) pełniejsze wykorzystanie zdolności produkcyjnych, 
(c) uproszczenie schematów organizacyjnych,  
(d) uproszczenie sieci wentylacyjnej, 
(e) lepsze wykorzystanie złoża, 

                                                      
115 Zawarte pomiędzy KW, PGG oraz organizacjami związkowymi KW. 
116 Struktura tego Biznesplanu została oparta na wymogach wynikających § 10 ust. 2 pkt 8 z ówcześnie 
obowiązującego rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z 11 sierpnia 2011 r. w sprawie wsparcia niebędącego 
pomocą publiczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 530). 
117 Wg umowy inwestycyjnej składały się na niego model finansowy (w ujęciu kwartalnym dla kolejnych trzech 
pełnych lat modelowania oraz w ujęciu rocznym dla pozostałych lat), księga założeń modelu finansowego oraz 
prezentacja kluczowych założeń na poziomie Spółki (w formie dokumentu). 
118 Tj. Informacje ogólne dotyczące PGG oraz Dane kontaktowe autorów i data sporządzenia. 
119 Odzyskanie rynku krajowego, zwiększenie udziału sortymentów grubych, zwiększenie udziału sprzedaży 
węgla koksowego, eksport nadwyżek węgla. 
120 Bilansowanie produkcji i sprzedaży, optymalizację alokacji produkcji np. przez selektywne wprowadzanie 
szóstego dnia pracy w zakładach produkujących najlepiej zbywalny węgiel i ograniczenie produkcji w najmniej 
rentownych zakładach. 
121 Tj.: 15,1 mln ton w okresie VII-XII 2016 r., 28,1 mln ton w 2017 r., 27,5 mln ton w 2018 r., 27,4 mln ton 
w 2019 r. do poziomu 24,6 mln ton w 2030 r. 
122 Dla energetyki zawodowej założono wzrost ceny węgla energetycznego ze 188 zł/tonę w 2016 r., 194 zł/tonę 
w 2017 r., 202 zł/tonę w 2018 r., 225/tonę w 2019, 244 zł/tonę w 2020 r. do 281 zł/tonę w 2030 r. 
123 (1) KWK Bielszowice, KWK Pokój, KWK Halemba-Wirek, (2) KWK Chwałowice, KWK Jankowice,  
KWK Rydułtowy-Anna, (3) KWK Piast, KWK Ziemowit.  
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(f) lepsze wykorzystanie majątku produkcyjnego i likwidację zbędnej infrastruktury na dole 
i na powierzchni124, 

(g) prowadzenie wspólnych strategicznych inwestycji, 
(h) polepszenie jakości i efektywności zarządzania. 

[…]TP 

Zaprezentowano analizy wskaźników i prognozy finansowe w wariantach bazowym, 
optymistycznym i pesymistycznym, przy czym: 

• w scenariuszu optymistycznym względem wariantu bazowego przyjęto: […]TP 

• w scenariuszu pesymistycznym względem wariantu bazowego przyjęto: […]TP 

Prognozowane w latach 2016-2022 wskaźniki w scenariuszu bazowym wyniosły: […]TP 
 [Dowód: akta kontroli tom IV str. 367; tom V str. 1-136]  

2.4. Po zmianie Umowy Spółki w dniu 29 kwietnia 2016 r., związanej z nabyciem aktywów 
KW, Zarząd PGG przyjął sześć kolejnych aktualizacji Biznesplanu z kwietnia 2016 r. 
(w 2016 r. - jedną, w 2017 r. - dwie, w 2018 r. - trzy), z których tylko dwie (w grudniu 2016 r. 
i marcu 2017 r.) zostały zatwierdzone przez Radę Nadzorczą PGG. Najistotniejsze zmiany 
zostały wprowadzone w Biznesplanie z marca 2017 r. sporządzonym w związku z nabyciem 
wybranych aktywów z KHW. 

[Dowód: akta kontroli tom VII str. 84]   

2.4.1. Biznesplan z sierpnia 2016 r., przygotowany przez firmę zewnętrzną na zlecenie 
inwestorów, został krytycznie oceniony przez Zarząd PGG. Na posiedzeniu Zarządu w dniu 
12 sierpnia 2016 r. stwierdzono m.in., że: […]TP 

W związku z powyższym, Zarząd PGG uchwałą nr 408/2016 z 12 sierpnia 2016 r.  
przyjął jedynie propozycje kierunków i założeń działalności PGG, przedstawionych  
w ww. Biznesplanie oraz postanowił w tym samym zakresie wystąpić do RN Spółki.  

Odnosząc się do przyjęcia ww. dokumentu przez RN Spółki dopiero uchwałą nr 88/2016 
z 23 grudnia 2016 r. Upoważniony Dyrektor wyjaśnił, że procedowanie zatwierdzenia  
ww. dokumentu zostało wstrzymane do czasu otrzymania stanowiska Komisji Europejskiej 
dot. pomocy publicznej dla górnictwa węgla kamiennego, które zostało zawarte  
w dokumencie Komisji Europejskiej z 18 listopada 2016 r. 

[Dowód: akta kontroli tom IV str. 367; tom V str. 137-205; tom VII str. 84-86, 324-325, 329-369] 

Założenia Biznesplanu z sierpnia 2016 r. dotyczyły m.in.: 

(1) poprawy efektywności funkcjonowania PGG w związku z: […]TP 

c) optymalizacją operacyjną, poprzez wdrożenie projektów nakierowanych na wzrost 
efektywności operacyjnej wydobycia, takich jak: […]TP; 

d) optymalizacją przychodową, mającą na celu wzrost wolumenu i cen sprzedaży 
produktów o najwyższej marży (węgla średniego i grubego) obejmującą: […]TP; 

(2) wzrostu natężenia inwestycji […]TP 

W wyniku zmian strukturalnych, integracji kopalń oraz wdrożenia inicjatyw optymalizujących 
koszty operacyjne i nakłady inwestycyjne w Biznesplanie z sierpnia 2016 r. założono m.in: 
[…]TP 

[Dowód: akta kontroli tom IV str. 367; tom V str. 139-205]   

2.4.2. Biznesplan z marca 2017 r. stanowił aktualizację Biznesplanu PGG, m.in. w związku 
z nabyciem ZCP KHW, przyjętą przez Zarząd Spółki uchwałą nr 716/2017 z 24 marca 
2017 r., zatwierdzoną uchwałą Rady Nadzorczej nr 130/2017 z 30 marca 2017 r.  

Biznesplan z marca 2017 r. przewidywał efekty synergii, które obejmowały: efektywniejsze 
wykorzystanie majątku produkcyjnego (możliwość alokacji maszyn urządzeń pomiędzy 
kopalniami); możliwość alokacji pracowników pomiędzy ruchami (pełne wykorzystanie 
                                                      
124 Zaplanowano przekazanie majątku nieprodukcyjnego KWK Pokój do SRK w I kw. 2017 r. oraz przekazanie 
do SRK ok. 4 tys. osób, które miały skorzystać z uprawnień przewidzianych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. 
o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (Dz.U z 2018 r. poz. 1374 ze zm.). Wcześniej, 1 kwietnia 2016 r. 
przekazano do SRK Ruch Anna KWK Rydułtowy-Anna wraz z 1 305 pracownikami. 
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potencjału ścian); optymalizację procesu technologicznego wzbogacania i sortowania węgla 
w kopalniach oraz realizację zoptymalizowanej polityki inwestycyjnej. 

Włączenie aktywów KHW w struktury PGG miało pozwolić na osiągnięcie założonych celów 
strategicznych Spółki poprzez: 

− alokację węgla o lepszych parametrach jakościowych, z niską zawartością siarki 
i popiołu, do odbiorców z sektora komunalno-bytowego, 

− rozszerzenie bazy zasobowej do produkcji paliw kwalifikowanych, 
− segmentację produktów wydobywanych pod względem jakościowym, ilościowym oraz 

kierunków dostaw, 
− optymalizację oferty handlowej pod względem szczególnych parametrów 

fizykochemicznych z uwagi na mieszanie węgla z kopalń KHW i PGG, 
− łatwiejsze i lepsze wykorzystywanie zasobów materialnych oraz wartości 

intelektualnych, 
− wzrost przychodów ze sprzedaży węgla w związku z […]TP 

[Dowód: akta kontroli tom IV str. 367, tom V str. 206-349, tom VII str. 93-94]   

W ww. Biznesplanie z marca 2017 r. założono m.in.:  

(1) w zakresie sprzedaży produktów: […]TP 

(2) w zakresie przekształceń organizacyjnych: […]TP 

(3) w zakresie zatrudnienia i wynagrodzenia, m.in.: […]TP 

Według Biznesplanu, inicjatywy optymalizacyjne zwiększające efektywność operacyjną 
(m.in. poprawa miksu produktowego i efektywności pracowników dołowych, ograniczenie 
kosztów zakupu, stabilizacja poziomu produkcji), miały przynieść efekt finansowy w latach 
2016-2017 […]TP 

[…]TP Wydatki w tym zakresie zaplanowane w Biznesplanie z marca 2017 r. miały dotyczyć 
m.in. udostępnienia pokładów i przygotowania frontu wydobywczego kopalń, poprawy 
jakości węgla, integracji technicznej kopalń, poprawy stanu bezpieczeństwa i warunków 
BPH, modernizacji i wymiany zużytych technicznie i technologicznie maszyn i urządzeń 
górniczych. 

Przyjęte w ww. Biznesplanie założenia dotyczące:  

1) Produkcji […]TP; 

2) Sprzedaży […]TP; 

3) Zatrudnienia […]TP  
[Dowód: akta kontroli tom IV str. 367, tom V str. 206-349, tom VII 93-94]   

2.4.3. Biznesplan z listopada 2017 r., stanowił aktualizację Biznesplanu przyjętą uchwałą 
Zarządu PGG nr 2944/2017 z 30 listopada 2017 r., która nie została zatwierdzona przez 
Radę Nadzorczą Spółki. Członkowie RN postanowili, że na posiedzeniu 15 grudnia 2017 r. 
zostanie dokonane jedynie omówienie przedstawionych projektów aktualizacji Biznesplanu 
na lata 2018-2030 oraz zaktualizowanego PTE na 2018 r. oraz że zgłoszą uwagi.   

Zmiana ww. Biznesplanu PGG spowodowana była (wg jego zapisów): 

− wymogiem wynikającym z Umowy Inwestycyjnej z 31 marca 2017 r.125,  
− nowymi uwarunkowaniami wynikającymi z przyjmowania regulacji prawnych 

dotyczących niskiej emisji,  
− specyfiką produkcji ściśle skorelowaną z występowaniem zagrożeń naturalnych, 
− zmianami w otoczeniu zewnętrznym i wewnętrznym wpływającymi na produkcję 

i sprzedaż,  
− dostosowaniem oferty handlowej do zmieniających się warunków rynkowych,  
− zmianą profilu produkcyjnego niektórych kopalń,  

                                                      
125 Jak podano w Biznesplanie: „Zgodnie z art. 10 pkt 10.2 oraz pkt 10.3 Umowy inwestycyjnej z 31 marca 
2017 r. Spółka była zobligowana do przedłożenia RN PTE na kolejny rok oraz Biznesplanu zaktualizowanego  
w związku z PTE”. 
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− przejściowym utrzymaniem wyższego poziomu zatrudnienia kompensowanego niższym 
poziomem outsourcingu.  

W Biznesplanie z listopada 2017 r. założono m.in.: 

1) w zakresie optymalizacji oferty produktowej […]TP; 

2) w zakresie restrukturyzacji organizacyjnej – realizację przedsięwzięć ujętych 
w Biznesplanie z marca 2017 r., z tym że:  

a) zmieniono terminy zbycia […]TP KWK/Ruchów PGG do SRK ustalając nowe, tj.: 
[…]TP 

b) […]TP; 

c) uwzględniono przekształcenie PGG ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
w spółkę akcyjną z dniem 31 grudnia 2017 r.; 

d) uwzględniono wprowadzenie MSSF od sprawozdania finansowego za 2017 r.; 

e) wprowadzono nową koncepcję funkcjonowania specjalistycznych jednostek: […]TP; 

f) […]TP 

3) w zakresie zatrudnienia - oprócz działań ujętych w Biznesplanie z marca 2017 r., 
przewidziano: […]TP 

W ramach zakładanych 144 inicjatyw optymalizacyjnych oczekiwane efekty finansowe miały 
wynieść […]TP 

Zakładane efekty finansowe z tytułu wdrożenia 10 inicjatyw o najwyższym potencjale 
ekonomicznym określono na […]TP 

Kluczowe przedsięwzięcia restrukturyzacyjne przewidziane do realizacji w latach 2018-2030 
obejmowały: 

1) integrację techniczną kopalń (ROW, Ruda, Piast-Ziemowit, Murcki-Staszic); 
2) […]TP; 
3) optymalizację zatrudnienia (alokacja pracowników w związku z realizacją zadań 

restrukturyzacyjnych oraz w wyniku zastępowania pracowników firm obcych przez 
własną załogę); 

4) […]TP; 
5) […]TP; 
6) poprawę warunków i bezpieczeństwa pracy załogi oraz wydłużenia efektywnego czasu 

pracy pod ziemią. 

Założono zmiany w poziomie wydobycia netto: […]TP 

W celu przeciwdziałania skutkom ewentualnych zdarzeń niekorzystnie wpływających  
na realizację zadań produkcyjnych zaplanowano: […]TP 

Ponadto w Biznesplanie z listopada 2017 r.: 

1) W strukturze wydobycia w latach 2017-2030 przyjęto […]TP; 

2) W zakresie sprzedaży zaplanowano […]TP 

3) Założono w latach 2018-2030 […]TP. 
[Dowód: akta kontroli tom IV str. 367, tom V str. 350-413, tom VII 91-92, 198-199]   

2.4.4. Biznesplan ze stycznia 2018 r. stanowił aktualizację Biznesplanu PGG, która 
została przyjęta uchwałą Zarządu PGG nr 187/2018 z 18 stycznia 2018 r. Nie została ona 
zatwierdzona przez RN na posiedzeniu 26 stycznia 2018 r., na którym postanowiono 
o odłożeniu akceptacji Biznesplanu do czasu ustalenia zapisów nowej umowy inwestycyjnej 
oraz do czasu omówienia kwestii notyfikacji z kancelarią prawną.  

Aktualizacja Biznesplanu była spowodowana - wg jego zapisów - m.in. wymogiem z § 16 
ust. 1 i 3 Statutu Spółki z 29 grudnia 2017 r.126 oraz aktualizacją PTE na 2018 r. Pozostałe 

                                                      
126 Jak podano w Biznesplanie: „Spółka jest zobligowana do przedłożenia Radzie Nadzorczej PTE na kolejny rok 
oraz Biznesplanu zaktualizowanego w związku z PTE”. 
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przywołane przyczyny aktualizacji były analogiczne do przyczyn wskazanych przy 
aktualizacji Biznesplanu z listopada 2017 r. 

Założenia dotyczące optymalizacji oferty produktowej, restrukturyzacji organizacyjnej oraz 
w zakresie zatrudnienia były tożsame z przyjętymi w Biznesplanie z listopada 2017 r., z tym 
że rozszerzono przedsięwzięcie dot. […]TP. 

Założono przeprowadzenie inicjatyw optymalizacyjnych w zakresie: […]TP 
[Dowód: akta kontroli tom IV str. 367, tom V str. 414-530, tom VII str. 97-98, 214]  

2.4.5. Biznesplan z czerwca 2018 r., stanowił kolejną zmianę Biznesplanu przyjętą  
przez Zarząd PGG uchwałą nr 1729/2018 z 29 czerwca 2018 r. Była ona związana m.in. 
z odchyleniami w realizacji dotychczasowego Biznesplanu oraz koniecznością aktualizacji 
PTE na 2018 r. Powyższa aktualizacja, przedstawiona 26 lipca 2018 r. na posiedzeniu RN, 
nie została zatwierdzona, ze względu na obowiązujące brzmienie Umowy Inwestycyjnej, 
bowiem przyjęcie aktualizacji Biznesplanu oraz PTE, skutkowałyby naruszeniem przez 
Spółkę Umowy Inwestycyjnej (co szerzej przedstawiono w dalszej części wystąpienia.) 

Założenia optymalizacji oferty produktowej, restrukturyzacji organizacyjnej oraz w zakresie 
zatrudnienia127 były tożsame z przyjętymi w Biznesplanie ze stycznia 2018 r., z tym że: 

− dokonano już przekazania do SRK: KWK Śląsk wydzielonej z KWK Wujek oraz  
KWK Wieczorek II, 

− […]TP. 

Przyjęte inicjatywy optymalizacyjne oraz miały przynieść oczekiwane efekty finansowe 
w latach 2018-2020 w wysokości […]TP. 

[Dowód: akta kontroli tom IV str. 367, tom V str. 531-561, tom VII str. 84, 95-96,  
240-246, 267-305, 325, 370-371] 

2.4.6. Biznesplan z listopada 2018 r. stanowił zmianę Biznesplanu (nie zatwierdzoną 
przez RN PGG), będącą jednocześnie Planem optymalizacyjnym przyjętym przez Zarząd 
PGG uchwałą nr 3146/2018 z 30 listopada 2018 r., związaną, jak podano, m.in. z: 

− przygotowaniem PTE na 2019 r., 
− wymogiem Statutu Spółki - przedłożenie RN zaktualizowanego Biznesplanu w związku 

z nowym projektem PTE, 
− wymogiem art. 4 Aneksu nr 1 z 31 sierpnia 2018 r. do Umowy Inwestycyjnej - 

przedłożenie RN planu optymalizacyjnego w związku z wystąpieniem przypadku 
przekroczenia progowej wartości wskaźnika określonej w zał. nr 4 do ww. Aneksu, 

− nowymi uwarunkowaniami wynikającymi z przyjmowania regulacji prawnych 
dotyczących niskiej emisji, 

− specyfiką produkcji ściśle skorelowaną z występowaniem zagrożeń naturalnych, 
− […]TP. 

Założenia dotyczące optymalizacji oferty produktowej, restrukturyzacji organizacyjnej oraz 
w zakresie zatrudnienia128 były tożsame z przyjętymi w Biznesplanie z czerwca 2018 r. 
z uwzględnieniem aktualnej sytuacji rynkowej. […]TP 

[Dowód: akta kontroli tom VII str. 756, 772-837]   

2.5. Główny cel „Programu dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce”129, 
przyjętego przez Radę Ministrów 23 stycznia 2018 r., koncentrował się na rentowności, 
efektywności i nowoczesności górnictwa, osiągniętej poprzez kooperację, wiedzę 
i innowacyjność, co miało służyć niezależności energetycznej kraju i konkurencyjności 
gospodarki. Realizacja ww. celu miała zostać osiągnięta drogą realizacji 10 celów 
szczegółowych. Dla każdego z celów szczegółowych określonych w ww. Programie 
wskazano: oczekiwane efekty działań, rodzaje wskaźników opisujących przebieg realizacji 

                                                      
127 Dokonano zmiany terminu na opracowanie jednolitych zasad wynagradzania ustalając 30 września 2018 r. 
128 W ramach założeń polityki zatrudnienia uwzględniono dodatkowo wejście w życie od 2019 r. Pracowniczego 
Planu Kapitałowego. 
129 Zwany dalej „Programem sektorowym”. 
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celów130, a także obszary koncentracji działań oraz kluczowe projekty odnoszące się 
danego celu szczegółowego. 

Biznesplany PGG (ich aktualizacje) oraz PTE obejmowały założenia oraz realizowane lub 
zaplanowane do wykonania działania i zadania, w tym inwestycyjne, które wpisywały się 
w cele szczegółowe131 późniejszego Programu sektorowego z 2018 r. Dotyczyło to np. 
wdrażanych zmian organizacyjnych oraz technologicznych związanych m.in. z: 

- wykonywanymi połączeniami technicznymi i technologicznymi pomiędzy kopalniami oraz 
modernizacją infrastruktury dołowej, uproszczeniem i modernizacją podziemnego układu 
transportowego (np. KWK Bielszowice i KWK Pokój, KWK Chwałowice i KWK Jankowice); 

- integrowaniem kopalń w kopalnie zespolone poprzez połączenia organizacyjne oraz 
technologiczne, w celu m.in. lepszego wykorzystania majątku, uproszczenia infrastruktury, 
elastycznego alokowania pracowników (kopalnie zespolone: ROW, Ruda, Piast-Ziemowit); 

- poprawą jakości węgla poprzez modernizację, budowę i rozbudowę infrastruktury 
przeróbki węgla (np. KWK Halemba-Wirek, KWK Chwałowice, KWK Bolesław Śmiały); 

- udostępnianiem i przygotowywaniem do eksploatacji nowych zasobów węgla, nie 
blokowaniem możliwości dostępu do zasobów, które pozostały po zakończeniu 
dotychczasowej eksploatacji i likwidacji zakładu górniczego (np. KWK Bielszowice, KWK 
Chwałowice, KWK Murcki-Staszic); 

- zbyciem na rzecz SRK infrastruktury dołowej i powierzchniowej, w tym terenów 
uwolnionych w skutek wykonanych połączeń zakładów górniczych i kopalń (KWK Pokój I, 
KWK Wujek Ruch Śląsk, KWK Wieczorek II, KWK Rydułtowy I, KWK Mysłowice-Wesoła I); 

- zwiększeniem w produkcji udziału węgla grubego i średniego oraz aktywizacją sprzedaży, 
w tym najbardziej marżowych produktów, wzrostem średniej ceny sprzedaży węgla m.in. 
poprzez zwiększenie udziału sortymentów paczkowanych i kwalifikowanych132. 

 [Dowód: akta kontroli tom V str. 1-561, tom VII str. 778]   

Zgodnie z Programem sektorowym, Komitet Sterujący ds. górnictwa przy Ministrze Energii 
przygotował wystandaryzowany zestaw narzędzi informacyjnych w postaci wskaźników 
i mierników wraz z niezbędnymi do ich kontroli danymi pierwotnymi wraz z ich definicjami, 
pozwalającymi na dokonanie przez Komitet Sterujący oceny prawidłowości przebiegu 
działań restrukturyzacyjnych w skali sektora oraz w skali poszczególnych spółek 
węglowych. Wystandaryzowane wzorce systemu monitorowania zostały przekazane  
do stosowania przez przedsiębiorstwa górnicze, które zobowiązane były do przekazywania 
wymaganych informacji.  

W sprawie otrzymania przez PGG do stosowania ww. „wystandaryzowanych wzorców 
systemu monitorowania” oraz przekazywania informacji do Komitetu Sterującego  
przy Ministrze Energii, Upoważniony Dyrektor wyjaśnił, że Departament Górnictwa 
w Ministerstwie Energii przesłał Spółce pismem z 30 marca 2018 r. do wypełnienia szereg 
tablic (w agregacji do poziomu Spółki) z danymi techniczno-ekonomiczno-finansowymi oraz 
inwestycyjnymi, niezbędnymi do wyliczenia i zbilansowania na poziomie sektora w latach 
2018-2020 oraz w perspektywie do 2030 r. wskaźników bazowych i wskaźników 
docelowych ujętych w poszczególnych celach programu. Ponadto stwierdził: (…) Spółka 
wprowadziła do tablic wielkości dotyczące wykonania za lata 2016-2017 (ujednolicone do 
MSR) oraz bazując na aktualizacji Biznesplanu ze stycznia 2018 r., najbardziej aktualne 
dane planistyczne na lata 2018-2020 oraz 2025 i 2030 i przekazała je drogą elektroniczną 
do ARP w Katowicach. Z uwagi na niejednoznaczne interpretacji wielkości ujętych 
w tablicach Spółka, w uzgodnieniu z ARP, dokonywała jeszcze później stosownych korekt 

                                                      
130 W Programie sektorowym nie podano ich oczekiwanych wartości, 
131 Tj. działania realizowane w ramach takich celów jak m.in.: Cel szczegółowy I: Odzyskanie i stabilizacja 
płynności, rentowności i efektywności ekonomiczno-finansowej sektora górnictwa węgla kamiennego, w tym 
poprzez dostosowanie zdolności produkcyjnych do potrzeb rynku oraz możliwości eksportowych.   
132 Realizacja inwestycji w linie paczkujące i wzrost udziału sprzedaży węgla średniego w postaci paczkowanej 
oraz uruchomienie i rozwój sprzedaży sortymentów paczkowanych przez internet w modelu dystrybucji 
bezpośredniej. Paczkowanie węgla średniego miało zwiększyć potencjał sprzedaży bezpośrednio do 
sprzedawców detalicznych, a sprzedaż internetowa - zwiększyć potencjał sprzedaży do odbiorców.  
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przesłanych danych planistycznych. Ostatnia korekta-aktualizacja miała miejsce w sierpniu 
br. (…)”. Wyjaśnił, że Spółka nie aktualizowała ww. tablic, w związku z przyjęciem przez 
Zarząd PGG aktualizacji Biznesplanu z sierpnia i listopada 2018 r. m.in. „wychodząc 
z założenia, iż aktualizacja nie wprowadzała radykalnych zmian w wielkościach globalnych 
na poziomie Spółki, a ponieważ te dane dotyczące Spółki są dalej agregowane na szczeblu 
sektora, tym bardziej w skali sektora zmiany nie generują istotnych odchyleń”.  

[Dowód: akta kontroli tom VII str. 124, 129a, 760]   

2.6. Program sektorowy przewidywał, że w ramach poszczególnych przedsiębiorstw 
górniczych powstaną Pomocnicze Komitety Sterujące wspierające działania Komitetu 
Sterującego ds. górnictwa przy Ministrze Energii. Prezes Zarządu PGG Zarządzeniem 
z 2 lipca 2018 r. nr ZP/16/2018 powołał ww. Pomocniczy Komitet Sterujący. W jego skład 
weszli: 
− Pełnomocnik Zarządu ds. Zarządzania Zmianą - Przewodniczący, 
− Pełnomocnik Zarządu ds. Restrukturyzacji Nabytych Kopalń KHW - 

Wiceprzewodniczący,  
− Dyrektor Biura Kontrolingu Operacyjnego – członek, 
− Dyrektor Departamentu Personalnego – członek, 
− Dyrektor Biura Marketingu i Analiz – członek, 
− Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich – członek. 

Zadaniem Pomocniczego Komitetu Sterującego było wspieranie działań Komitetu 
Sterującego ds. górnictwa przy Ministrze Energii, a także monitorowanie realizacji Programu 
rozwoju górnictwa węgla kamiennego w Polsce, w zakresie dotyczącym PGG. 

 [Dowód: akta kontroli tom VII str. 126-128] 

Do 31 października 2018 r. Pomocniczy Komitet Sterujący odbył jedno spotkanie, podczas 
którego omówiono Program sektorowy oraz ustalono zakres prowadzonych prac. 
Opracowano matrycę z przypisanymi działaniami dla poszczególnych biur branżowych 
wewnątrz PGG, uwzględniającą realizację celów i działań wskazanych w ww. Programie. 

Komitet Sterujący ds. górnictwa przy Ministrze Energii wg stanu na 7 listopada 2018 r. nie 
zwracał się do Pomocniczego Komitetu Sterującego z prośbą o opinię, czy udzielenie 
informacji. Jak wyjaśnił133 Upoważniony Dyrektor, przedstawiciele PGG nie uczestniczyli 
w posiedzeniach ww. Komitetu Sterującego przy Ministrze Energii, jak również nie weszli 
w skład stałej grupy roboczej o charakterze doradczo-opiniującym przy Ministrze Energii. 

[Dowód: akta kontroli tom I str. 819, 826-827, tom VII str. 125, 391-397] 

2.7. Zgodnie z § 3 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Spółki, do zadań Centrali należało 
m.in. monitorowanie strategii i planów określonych w systemie planowania PGG. Odnosząc 
się do monitorowania realizacji Biznesplanu PGG, w tym organizacji tego procesu, 
wykonywanych czynności oraz sposobu, formy i częstotliwości informacji przekazywanych 
Zarządowi PGG w tym zakresie, Upoważniony Dyrektor wyjaśnił: „Monitorowanie wykonania 
Biznesplanu odbywa się głównie poprzez bieżące monitorowanie wykonania pierwszego 
roku Biznesplanu, który jest zgodny z PTE. Proces ten jest koordynowany przez Biuro 
Kontrolingu Operacyjnego, przy udziale służb kopalnianych oraz Biur Branżowych Centrali 
w zakresie obszarów ich działania. Ponadto są analizowane zmiany podstawowych trendów 
i założeń Biznesplanów, co jest brane pod uwagę przy jego aktualizacjach. (…) za model 
finansowy, który służy do opracowania Biznesplanu od stycznia 2018 r. odpowiedzialne jest 
Biuro Strategii, Inwestycji i Rozwoju. Bezpośrednim wsadem tego modelu był i jest model 
kontrolingowy przygotowywany w Biurze Kontrolingu Operacyjnego. Założenia do tego 
modelu są opracowywane w KWK i weryfikowane w poszczególnych Biurach Branżowych 
Centrali (każde w zakresie swojego działania, które zostały określone w regulaminach 
organizacyjnych”. 

 [Dowód: akta kontroli tom VII str. 379-382, 387]  

2.8. Na podstawie § 9 ust. 13 Umowy Spółki oraz art. 13.11 Umowy inwestycyjnej 
z 28 kwietnia 2016 r., RN uchwałą nr 57/2016 z 23 sierpnia 2016 r. powołała Komitet  

                                                      
133 W dniu 5 października 2018 r. 
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do spraw bieżącego monitorowania Umowy Inwestycyjnej i Biznesplanu Rady Nadzorczej 
PGG134. W skład Komitetu monitorującego weszło 6 przedstawicieli inwestorów i jedna 
osoba wskazana przez Spółkę, a RN wyznaczyła spośród swoich członków obserwatora 
jego prac. Do 3 września 2018 r. nastąpiło siedem zmian w jego składzie. 

Zasady działania Komitetu monitorującego ustalono w regulaminie przyjętym uchwałą RN 
nr 58/2016 z 23 sierpnia 2016 r. Komitet monitorujący był kolegialnym organem doradczym 
wspierającym RN w wykonywaniu jej statutowych obowiązków kontrolnych i nadzorczych, 
w zakresie monitorowania wykonania Umowy inwestycyjnej z 28 kwietnia 2016 r. 
i Biznesplanu. Komitet monitorujący mógł wydawać opinie, rekomendacje lub stanowiska 
przekazywane RN w formie pisemnej oraz mógł współdziałać z niezależnym doradcą.  

[Dowód: akta kontroli tom VII str. 9-29] 

Komitet monitorujący w okresie od jego powołania do końca listopada 2018 r. odbył łącznie 
20 posiedzeń135, z których sporządzano protokoły, notatki oraz informacje podsumowujące 
ustalenia i wnioski - przekazywane RN PGG. W trakcie posiedzeń m.in. odbywano 
spotkania i rozmowy z dyrekcjami jednostek organizacyjnych Spółki, w tym poszczególnych 
kopalń136, w trakcie których omawiano m.in. wyniki ich działalności, przyczyny odchyleń  
od przyjętych planów, a także dokonywano przeglądu Pakietów Informacyjnych, o których 
mowa poniżej.  

 [Dowód: akta kontroli str. tom VI 378-720]  

2.8.1. Zgodnie z art. 10.3 Umowy inwestycyjnej z 28 kwietnia 2016 r. oraz art. 10.7 Umowy 
inwestycyjnej z 31 marca 2017 r., a także §13 ust. 3 Aktu założycielskiego i § 16 ust. 5 
Statutu PGG, Spółka była zobowiązana do przedkładania Radzie Nadzorczej137 Pakietu 
Informacyjnego obejmującego m.in.: 
1) wykonanie PTE dla danego kwartału oraz narastająco wraz z wyjaśnieniem istotnych zmian, 
2) zaktualizowany model finansowy, 
3) ranking kopalń wraz ze wskaźnikami informacyjnymi,  
4) inicjatywy optymalizacyjne,  
5) opis sytuacji rynkowej, w tym w zakresie prognozowanych cen głównych produktów PGG, 
6) opis sytuacji handlowej Spółki, 
7) zestawienie stanu zapasów, zobowiązań, należności i kalkulację wskaźników rotacji, 
8) plan płynnościowy na kolejnych 6 miesięcy, 
9) analizę danych operacyjnych i produktywnościowych na poziomie poszczególnych kopalń, 
10) kluczowe inwestycje uwzględnione w Biznesplanie wraz z informacją o statusie ich realizacji, 
11) raport ze stanu bezpieczeństwa pracy. 

Dokumenty wymienione w pkt 1-6 i 10-11 miały być składane w okresach kwartalnych 
a wymienione w pkt 7-9 – miesięcznie. Przeglądu ww. Pakietu miał dokonywać niezależny 
doradca pracujący na rzecz wspólników pod nadzorem RN, wybrany spośród 
renomowanych podmiotów posiadających doświadczenie w doradztwie tego typu.  

[Dowód: akta kontroli tom I str. 158-160, 267-268, 390-393; tom IV 185-189]   

2.8.2. Pakiety Informacyjne sporządzono za okresy miesięczne począwszy od maja  
2016 r. oraz kwartalne – od II kw. 2016 r., zgodnie z postanowieniami Umowy Spółki  
i umów inwestycyjnych. Pakiety Informacyjne zawierały informacje w układzie wynikającym 
z wymogów ww. umów.  

[Dowód: akta kontroli tom VII str. 3, 475-747, 756, 838-868]   
                                                      
134 Zwany dalej także „Komitetem monitorującym”. 
135 W 2016 r.: 8 i 29 września oraz 10 i 17 listopada; w 2017 r.: 13 kwietnia, 11 maja, 31 maja, 8 czerwca, 
3 sierpnia, 11 września, 10 listopada; w 2018 r. (do końca listopada): 26 kwietnia, 27 kwietnia, 22 maja, 
26 czerwca, 10 lipca, 31 lipca, 23 sierpnia, 25 września, 30 października. 
136 Omawiano, m.in. sytuację oraz realizację programu naprawczego przez KWK Sośnica, która zgodnie 
z decyzją Komisji Europejskiej C(2016) 7510 z 18 listopada 2016 r. w zakresie pomocy publicznej dla polskiego 
górnictwa węgla kamiennego w latach 2015-2018, była jedną z kopalń przewidzianych do likwidacji.  
Na spotkaniu 9 sierpnia 2016 r. Ministra Energii z Zarządem PGG i przedstawicielami związków zawodowych, 
podjęto decyzję, że osiągnięcie założonych wyników tej kopalni do końca stycznia 2017 r. spowoduje 
pozostawienie jej w strukturach PGG.  
137 W Umowie inwestycyjnej z 31 marca 2017 r. wprowadzono obowiązek przekazywania Pakietów 
Informacyjnych również osobom wskazanym przez Wspólników Spółki (tzw. Przedstawicielom – art. 13.20 
Umowy inwestycyjnej). 
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Przeglądu Pakietów Informacyjnych dokonywał niezależny doradca, z którym PGG zawarła 
6 lipca 2016 r. umowę138. Ww. umowa była dwukrotnie aneksowana. Aneksem nr 1 z 6 lipca 
2017 r. m.in. zwiększono zakres rzeczowy umowy o Raport ze stanu realizacji wszystkich 
porozumień ze stroną społeczną oraz wydłużono termin realizacji umowy do 24 miesięcy od 
daty jej zawarcia. Kolejnym aneksem nr 2 z 3 lipca 2018 r. m.in. wydłużono termin realizacji 
umowy do 48 miesięcy od daty jej zawarcia. 

Umowa z Niezależnym Doradcą obejmowała dokonanie przeglądów Pakietów 
Informacyjnych pod nadzorem RN PGG. Za przygotowanie Pakietów Informacyjnych 
w Spółce odpowiedzialny był Dyrektor Biura Kontrolingu Operacyjnego - wkład do 
opracowania Pakietów przekazywały różne jednostki organizacyjne Spółki. Według  
Umowy, Wykonawca nie przeprowadzał weryfikacji prawdziwości, rzetelności, dokładności 
i kompletności udostępnionych mu informacji i danych, ani nie odpowiadał za ich rzetelność, 
kompletność, prawdziwość i dokładność. 

Niezależny Doradca otrzymywał Pakiety Informacyjne co miesiąc drogą mailową (w formie 
plików pdf). Raporty z dokonanych przeglądów Pakietów Informacyjnych były w ten sam 
sposób przesyłane do Spółki, a następnie udostępnianie Dyrektorom Biur Centrali139 oraz 
członkom Zarządu PGG, członkom RN oraz członkom Komitetu monitorującego. Niezależny 
Doradca prezentował wyniki wykonanych przeglądów Pakietów Informacyjnych Radzie 
Nadzorczej oraz współdziałał z Komitetem monitorującym. 

[Dowód: akta kontroli tom VII str. 8, 30-66] 

Raporty miesięczne i kwartalne z przeglądów Pakietów Informacyjnych dotyczyły m.in.: 
porównania wykonania z założeniami PTE, rankingu kopalń Spółki140, kapitału obrotowego, 
planu płynnościowego. Ponadto raporty kwartalne z przeglądów dodatkowo obejmowały: 
informacje dotyczące inicjatyw optymalizacyjnych, sytuacji rynkowej, sytuacji handlowej, 
porozumień ze stroną społeczną, bezpieczeństwa i higieny pracy w Spółce. Raporty 
z przeglądów odnosiły się także do osiągniętych wartości wskaźników informacyjnych oraz 
ich porównania z granicznymi wartościami planowanymi w Umowach Inwestycyjnych. 

[Dowód: akta kontroli tom VI str. 166–377; tom VII str. 3, 756, 869-896] 

2.9. Realizacja Biznesplanów PGG była monitorowana poprzez miesięczne i kwartalne 
Pakiety Informacyjne sporządzane przez Spółkę. Pakiety Informacyjne zawierały m.in. dane 
dotyczące realizacji założeń Biznesplanu i jego aktualizacji, w tym m.in. porównanie 
i analizy zakładanych oraz osiągniętych wartości wskaźników techniczno-ekonomicznych 
z podaniem przyczyn różnic, co następnie było przedmiotem przeglądu przeprowadzanego 
przez Niezależnego Doradcę i omawiane na posiedzeniach RN Spółki. 

[Dowód: akta kontroli tom VI str. 166-377; tom VII str. 518-747, 838-896]   

Rada Nadzorcza monitorowała osiągane wskaźniki techniczno-ekonomiczne Spółki oraz 
podejmowała działania zmierzające do zmiany ich zakładanego poziomu w dokumentach 
planistycznych (Biznesplanie, PTE), co m.in. znalazło odzwierciedlenie w opracowaniu 
i przyjęciu Aneksu nr 1 z 31 sierpnia 2018 r. do Umowy Inwestycyjnej. W trakcie posiedzeń 
RN Spółki m.in. prezentowano Pakiety Informacyjne i omawiano wyniki ekonomiczno-
finansowe, zwracając uwagę na konieczność podjęcia określonych działań. I tak m.in.: 
[…]TP  

 [Dowód: akta kontroli tom VII str. 151-246] 

                                                      
138 Zwany dalej „Niezależnym Doradcą”. Został on wyłoniony w drodze postępowania o udzielenie zamówienia 
nieobjętego ustawą Prawo zamówień publicznych, w trybie konkursu ofert. Postępowanie przeprowadzono na 
podstawie uchwały Zarządu PGG nr 81/2016 z 7 czerwca 2016 r. ws. uruchomienia postępowania o udzielenie 
zamówienia nieobjętego ustawą Prawo zamówień publicznych, w trybie konkursu ofert pt. Świadczenie usług 
badania i monitorowania wskaźników Polskiej Grupy Górniczej. Do konkursu zaproszono pięć firm. Jedynym 
kryterium oceny złożonych ofert była cena. Wykonawcę wybrano w drodze negocjacji ceny. 
139 Biura Kontrolingu Operacyjnego, Biura Skarbca, Biura Rachunkowości, Biura Prawnego, Biura Strategii, 
Inwestycji i Rozwoju, Departamentu Personalnego, Departamentu Wynagrodzeń, Biura Marketingu i Analiz, 
Biura Produkcji, Biura Public Relations i Komunikacji Wewnętrznej. 
140 Tj. porównania wyników poszczególnych kopalń wg osiągniętych wartości wskaźników: wydajności na 
jednego zatrudnionego (z uwzgl. oraz bez dniówek pracowników firm obcych), jednostkowego kosztu produkcji 
węgla, jednostkowego gotówkowego kosztu produkcji węgla, EBIT, EBITDA, wyniku finansowego netto, CAPEX. 
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2.10. W załączniku do Umowy Inwestycyjnej z 28 kwietnia 2016 r. określono sześć 
wskaźników Spółki […]TP, w tym sposób ich ustalenia/wyliczenia oraz ich maksymalne lub 
minimalne wartości dla poszczególnych kwartałów na okres 2016-2030. Przekroczenie 
przez Spółkę wartości granicznych ww. wskaźników skutkowało tzw. „Naruszeniem 
Restrukturyzacyjnym”141, wiążącym się z koniecznością podjęcia określonych działań. 
W załączniku do kolejnej Umowy Inwestycyjnej z 31 marca 2017 r. również zdefiniowano 
ww. wskaźniki, przyjmując nowe wartości progowe. Wartości te zostały następnie zmienione 
Aneksem nr 1 z 31 sierpnia 2018 r. do Umowy Inwestycyjnej. 

W sprawie zmiany ww. Aneksem tych wartości, Upoważniony Dyrektor wyjaśnił, że zmiana 
wskaźników miała charakter wyłącznie prezentacyjny w celu dostosowania Biznesplanu 
i PTE do nowej polityki rachunkowości Spółki, zakładającej prowadzenie sprawozdawczości 
finansowej zgodnie z regulacjami MSSF (wg MSR). Stwierdził również, że w modelu 
będącym podstawą do obliczania wskaźników nie zmieniono założeń co do działalności 
operacyjnej142. Różnice w wartościach wskaźników, wynikających z Umowy Inwestycyjnej 
określonych wg MSSF/MSR polegały na: […]TP 

[Dowód: akta kontroli tom VII str. 267-304, 322-324] 

Wartości wskaźników przyjęte w Biznesplanach z kwietnia 2016 r. i z marca 2017 r. mieściły 
się w wymaganych granicach wartości ustalonych w kolejnych Umowach Inwestycyjnych. 
Przyjmowane przez Zarząd PGG kolejne aktualizacje Biznesplanów z listopada 2017 r., 
stycznia i czerwca 2018 r., naruszały wartości progowe wskaźników JGKP, rentowności 
i DSCR ustalone w Umowie Inwestycyjnej z 31 marca 2017 r., co skutkowało nie 
przyjmowaniem tych aktualizacji przez RN Spółki.  

W latach 2016-2018 Spółka przekroczyła ustalone w kolejnych Umowach Inwestycyjnych 
wartości graniczne nw. wskaźników: 

− JGKP – za III i IV kw. 2016 r., za II i IV kw. 2017 r. oraz za I, II, III i IV kw. 2018 r., 
− zalewarowania za III i IV kw. 2016 r., 
− rentowności za III kw. 2016 r., III kw. 2018 r. […]TP,  
− płynności za III i IV kw. 2016 r., I kw. 2017 r. 

Testowanie wskaźników za III kw. 2016 r. miało charakter informacyjny (art. 10 ppkt 10.9.2 
lit. b Umowy Inwestycyjnej z 28 kwietnia 2016 r.). W przypadku Umowy Inwestycyjnej 
z 31 marca 2017 r., w okresach kończących się przed 31 marca 2018 r. testowanie 
wskaźników Spółki miało charakter informacyjny i naruszenie wskaźników nie skutkowało 
wystąpieniem Naruszenia, wymagającego sporządzenia planu naprawczego (art. 10  
pkt 10.11 Umowy Inwestycyjnej z 31 marca 2017 r.). Pierwsze testowanie przekroczenia 
wskaźników Spółki, które mogło skutkować wystąpieniem Naruszenia miało zostać 
przeprowadzone na danych za okres kończący się 31 marca 2018 r. 
[Dowód: akta kontroli tom IV str. 160-161, 267-269; tom VI str. 174, 193, 217, 238, 272, 334, 

359; tom VII str. 582, 617, 652, 686, 719, 875, 897-898]  

Według art. 10 pkt 10.15 Umowy Inwestycyjnej z 31 marca 2017 r., w przypadku 
stwierdzenia wystąpienia pierwszego przypadku Naruszenia Restrukturyzacyjnego 
(przekroczenia poziomu któregokolwiek ze wskaźników Spółki wskazanych w zał. nr 7 do 
Umowy), Spółka była zobowiązana do przygotowania i przedstawienia do zatwierdzenia RN 
planu naprawczego w terminie 4 tygodni od dnia stwierdzenia przypadku ww. Naruszenia. 
W I kw. 2018 r. wystąpiło Naruszenie w postaci przekroczenia wskaźnika JGKP, którego 
wartość wyniosła […]TP (wg MSR) i była wyższa od maksymalnej wartości określonej 
w Umowie Inwestycyjnej z 31 marca 2017 r., wynoszącej […]TP (wg MSR). Także 
w kolejnych trzech kwartałach 2018 r. następowało przekroczenie wskaźnika JGKP […]TP. 

Upoważniony Dyrektor wyjaśnił, że po stwierdzeniu w dniu 25 kwietnia 2018 r. Naruszenia 
Restrukturyzacyjnego, Spółka wystąpiła do Inwestorów o przesunięcie terminu przedłożenia 

                                                      
141 Zwanym dalej także „Naruszeniem”. 
142 Jak m.in. wyjaśnił, sposób wyliczenia nie zmienił się, natomiast zmieniły się zasady wyceny aktywów, 
pasywów i wyników składających się na wskaźniki Spółki - obecnie wycena odbywa się zgodnie z regulacjami 
MSSF.  
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programu naprawczego do 30 czerwca 2018 r., co następnie znalazło odzwierciedlenie 
w Aneksie nr 1 z 31 sierpnia 2018 r. do Umowy Inwestycyjnej w zapisie pkt 4.14.143 Podał 
także, iż: „Obowiązki umowne zostały przez PGG zrealizowane poprzez sporządzenie 
i przedstawienie do wiadomości RN w dniu 29 czerwca 2018 r. dokumentu »Biznes Plan 
PGG - Aktualizacja czerwiec 2018«, mającego jednoznacznie charakter »Programu 
naprawczego« czy też »planu optymalizacyjnego«”.  

[Dowód: akta kontroli tom I str. 269; tom VII str. 149, 240-246, 280, 316, 322]  

W aktualizacji Biznesplanu z czerwca 2018 r. nie podano informacji, że jej sporządzenie 
stanowiło realizację zapisów Umowy Inwestycyjnej w zakresie sporządzenia planu 
naprawczego / optymalizacyjnego. Komitet monitorujący w stanowisku przedstawionym RN 
17 lipca 2018 r. stwierdził, że aktualizacja Biznesplanu z czerwca 2018 r. nie odpowiada 
wymogom Umowy Inwestycyjnej z 31 marca 2017 r. oraz procedowanego ówcześnie 
Aneksu nr 1 do tej Umowy, bowiem Zarząd PGG zobowiązany jest przygotować plan 
naprawczy, który doprowadzi do trwałego przywrócenia określonego poziomu wskaźników 
finansowych, nie później niż w ciągu 3 kwartałów następujących po zakończeniu kwartału, 
na którego koniec stwierdzono wystąpienie Naruszenia. Zdaniem Komitetu monitorującego 
plan naprawczy powinien zawierać:  

− prezentację uzyskanych wartości wskaźników finansowych w porównaniu do wartości 
granicznych z Umowy Inwestycyjnej; 

− analizę przyczyn Naruszenia - odnosząc się do naruszonego wskaźnika JGKP, 
przyczyny powinny odnosić się zarówno do elementów związanych z poziomem 
wydobycia, ja również do składników kosztów gotówkowych z podaniem lokalizacji 
(kopalń/jednostek), które negatywnie wpłynęły na JGKP oraz konkretnych elementów 
kosztowych, które wpłynęły na przekroczenie poziomu wskaźnika; 

− wnioski wyciągnięte na podstawie przeprowadzonych analiz oraz bazujące na nich 
możliwe scenariusze planu naprawczego, mające na celu odzyskanie poziomu 
wskaźników zgodnych z Umową Inwestycyjną oraz z oceną prawdopodobieństwa 
realizacji poszczególnych scenariuszy oraz kluczowych ryzyk im towarzyszących; 

− rekomendację Zarządu PGG w zakresie wyboru optymalnego scenariusza planu 
naprawczego oraz związanych z nim inicjatyw i działań naprawczych wraz z prognozą 
wpływu rekomendowanego scenariusza na wyniki finansowe Spółki i symulację ścieżki 
powrotu wskaźników do wymaganego poziomu. 

Komitet monitorujący wskazał także, że aktualizacja Biznesplanu z czerwca 2018 r. nie 
przewidywała przywrócenia poziomu wskaźników Spółki do wartości wskazanych w Umowie 
Inwestycyjnej, a jedynie proponowano zmianę ich poziomów. 

[Dowód: akta kontroli tom VI str.694-695]   

Aktualizacja Biznesplanu z czerwca 2018 r. ostatecznie nie została zatwierdzona przez  
RN Spółki […]TP  

 [Dowód: akta kontroli tom VII str. 370-371, 759, 772-837]  

2.11. Biznesplan z kwietnia 2016 r. (stanowiący załącznik do Umowy inwestycyjnej),  
a także kolejne jego aktualizacje oraz modele finansowe, w oparciu o które były 
sporządzone, zawierały założenia i prognozy do 2030 r., określone dla poszczególnych 
kopalń wchodzących w skład PGG, w tym m.in.: 

(1) wykazy planowanych kluczowych zadań inwestycyjnych wraz z nakładami (w tym już 
poniesionymi), okresy realizacji, źródła finansowania i korzyści z ich realizacji; 

(2) prognozy wydobycia węgla do 2030 r., średnie liczby eksploatowanych ścian, wielkości 
robót przygotowawczych do 2030 r.; 

(3) dane dot. żywotności zakładów górniczych; 

                                                      
143 Zgodnie z pkt 4.14 Aneksu nr 1 do Umowy Inwestycyjnej zawartego 31 sierpnia 2018 r., przygotowanie 
i przedstawienie RN planu optymalizacyjnego następuje w terminie do końca kwartału następującego po 
kwartale, na koniec którego stwierdzono wystąpienie pierwszego przypadku naruszenia (przekroczenia poziomu 
któregokolwiek ze wskaźników określonych w załączniku nr 4 do ww. aneksu). Taki sposób określenia terminu 
dotyczył również przypadku naruszenia restrukturyzacyjnego stwierdzonego przed dniem wejścia w życie tego 
aneksu, czyli przed 31 sierpnia 2018 r. 
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(4) prognozowane wielkości zatrudnienia. 

Modele finansowe zawierały prognozowane do 2030 r. dla każdej kopalni m.in.: wskaźniki 
wydajności na jednego zatrudnionego, kwoty przychodów, kosztów i wyników finansowych, 
wielkości EBITDA, marży EBITDA, rentowności netto. Prognozowane wielkości dla 
poszczególnych kopalń ujęto w wariantach bazowym oraz: […]TP 

W PTE na poszczególne lata 2016-2018 zaplanowano dla każdej z kopalń/ruchów 
podstawowe wskaźniki techniczno-ekonomiczne, tj.: […]TP. 

W Pakietach Informacyjnych prezentowano m.in. w odniesieniu do poszczególnych kopalń 
dane takie jak: wydobycie netto (w tys. ton/dobę), roboty przygotowawcze (mb/km), stan 
zatrudnienia i średnie zatrudnienie oraz wydajność (t/zatr./okres), koszt produkcji węgla 
(w mln zł i w zł/t), gotówkowy koszt produkcji węgla (w mln zł i w zł/t), EBIT144 (mln zł), 
EBITDA (mln zł), wynik finansowy netto (mln zł), CAPEX (mln zł) oraz ranking kopalni 
wynikający z ww. wskaźników. Pakiety zawierały informacje o przyczynach odchyleń 
osiągniętych wskaźników od PTE, a Pakiety za okresy kwartalne obejmowały raport 
z realizacji kluczowych inwestycji oraz realizację inicjatyw optymalizacyjnych 
w poszczególnych oddziałach PGG, w tym w kopalniach.  
[Dowód: akta kontroli tom IV str. 367; tom V str. 1-561; tom VI str. 1-377; tom VII str. 3, 475-747] 

2.12.  Działania zaplanowane w Biznesplanie z kwietnia 2016 r., a następnie w Biznesplanie 
z marca 2017 r. zatwierdzonym przez RN Spółki i w kolejnych aktualizacjach (przyjętych 
przez Zarząd Spółki lecz nie zatwierdzonych przez RN), przedstawiono we wcześniejszej 
części nin. wystąpienia pokontrolnego. Poniżej przedstawiono realizację przyjętych założeń 
w wybranych obszarach funkcjonowania Spółki, w tym realizację wybranych wskaźników 
ekonomiczno-finansowych zaplanowanych w Biznesplanach PGG (aktualizacjach) oraz 
PTE na lata 2016-2018145. 

[Dowód: akta kontroli tom VII str. 139-143] 

W PTE na 2016 r. i 2017 r. przyjęto założenia i wskaźniki wynikające odpowiednio 
z Biznesplanu z kwietnia 2016 r. i z Biznesplanu z marca 2017 r., zatwierdzonych przez RN 
Spółki, natomiast PTE na 2018 r opracowano na podstawie aktualizacji Biznesplanu  
ze stycznia 2018 r., który do końca 2018 r. nie został przyjęty przez RN. 

Upoważniony Dyrektor wyjaśnił: „Plan Techniczno-Ekonomiczny jest planem rocznym i musi 
być opracowywany w oparciu o najbardziej aktualne, bieżące uwarunkowania wewnętrzne 
i zewnętrzne, rozpoznane i zmaterializowane ryzyka górniczo-geologiczne, techniczne, 
rynkowe. Jak wynika z samego dokumentu str. 8-9 prognozy 2018 r. zostały zweryfikowane 
pod kątem ryzyk związanych z poziomem produkcji węgla. Dokument został przyjęty przez 
Zarząd PGG i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą w styczniu 2018 r. Zgodnie z artykułem 
10 Pkt. 10.1 Umowy Inwestycyjnej z 31 marca 2017 r. »Biznes Plan będzie aktualizowany 
przez spółkę nie rzadziej niż raz w roku obrotowym wraz z przygotowaniem przez  
Spółkę Planu Techniczno-Ekonomicznego (PTE) na kolejny rok obrotowy«. W związku 
z powyższym przyjęcie jako planu operacyjnego PTE 2018 przez Zarząd i Radę Nadzorczą 
nie stoi w kolizji z innym stanowiskiem RN PGG w zakresie Biznes Planu. Spółka na 
przestrzeni roku musi na bieżąco informować swoich inwestorów oraz organy zarządcze 
o realizacji planowanych założeń na rok budżetowy. Wynika to również z innych zapisów 
Umowy Inwestycyjnej - artykuł 10 Pkt. 10.7 - 10.10, które dotyczą przedkładania i zakresu 
Pakietów Informacyjnych spółki. PTE i BP tworzone są równolegle i wzajemnie się 
przenikają - w okresie planistycznym ujętym w PTE muszą być tożsame z założeniami, 
wszelkimi danymi, wielkościami, wynikami itp.”. 

[Dowód: akta kontroli tom VII str. 760]   

Restrukturyzacja organizacyjna. Spośród założeń w obszarze restrukturyzacji 
organizacyjnej, przyjętych w Biznesplanach z kwietnia 2016 r. oraz z marca 2017 r. 
i kolejnych ich aktualizacjach zrealizowano: 

                                                      
144 Wynik z działalności operacyjnej. 
145 Wskaźniki za 2018 r. zostały podane w wartościach wynikających ze stosowania MSR i MSSF. 
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1) powstanie 1 lipca 2016 r. kopalni zespolonych - KWK ROW, KWK Past-Ziemowit, 
KWK Ruda (zgodnie z BP z kwietnia 2016 r.); 

2) przekazanie do SRK:  

a) KWK Pokój I (wydzielona z KWK Ruda) – 31 grudnia 2016 r.,  
b) KWK Wujek Ruch Śląsk – 31 stycznia 2018 r. […]TP,  
c) KWK Wieczorek (II) – 31 marca 2018 r. […]TP, 
d) KWK Rydułtowy I (Ruch wydzielony z KWK ROW) – 2 grudnia 2018 r. […]TP, 
e) KWK Mysłowice-Wesoła I […]TP – 2 grudnia 2018 r.; 

3) przekształcenie PGG z dniem 31 grudnia 2017 r. w spółkę akcyjną; 

4) połączenia technologiczne pomiędzy Ruchami kopalń zespolonych (zrealizowane  
do 31 marca 2018 r.): 

a) KWK ROW Ruch Chwałowice i Ruch Jankowice […]TP, 
b) KWK ROW Ruch Rydułtowy i Ruch Marcel […]TP. 

5) powołanie 1 lipca 2018 r. Zakładu Produkcji Ekopaliwa w Woli […]TP.  

Ponadto w sferze restrukturyzacji organizacyjnej m.in. realizowano, zaplanowaną na lata 
2016-2022, integrację technologiczną kopalń zespolonych w KWK ROW i w KWK Ruda. 

Nie zrealizowano do końca 2018 r. przedsięwzięć ujętych w pierwotnych założeniach 
restrukturyzacyjnych, dokonując zmiany założeń w kolejnych aktualizacjach Biznesplanów, 
co dotyczyło: […]TP 

Jak podał Upoważniony Dyrektor, podjęto jednak działania w celu centralnego zarządzania 
zakupami, m.in. poprzez cyfryzację procesów związanych z tymi funkcjami, w tym np. drogą 
udostępnienia portalu zakupowego, pozwalającego na składanie ofert elektronicznych. 
[…]TP 

[Dowód: akta kontroli str. tom V str. 1-122, 137-311, 350-485, 531-561, tom VII 732, 771-
837, str. 899-902] 

Inicjatywy optymalizacyjne. W Biznesplanie z kwietnia 2016 r. oraz w jego aktualizacji 
z grudnia 2016 r., w ramach optymalizacji sprzedaży miksu produktowego założono m.in.: 
[…]TP  

[Dowód: akta kontroli tom VII str. 526]   

Osiągnięte w 2017 r. efekty finansowe wdrożonych inicjatyw optymalizacyjnych (w łącznej 
wys. […]TP) oraz planowane w Biznesplanie z marca 2017 r. (w łącznej wys. […]TP) 
w podziale na obszary wyniosły: […]TP 

 [Dowód: akta kontroli tom V str. 248, tom VI str. 323, tom VII str. 677]   

Osiągnięte w 2018 r. efekty finansowe wdrożonych inicjatyw optymalizacyjnych (w łącznej 
wys. […]TP) oraz planowane w Biznesplanie ze stycznia 2018 r. (w łącznej wys. […]TP) 
w podziale na obszary wyniosły: […]TP 

 [Dowód: akta kontroli tom V str. 432, tom VII str. 915-918]   

Inwestycje (CAPEX). Wartości zaplanowanych i wydatkowanych nakładów inwestycyjnych, 
w tym nakładów na wyrobiska ruchowe i zbrojenia ścian przedstawia tabela poniżej 
(dane w mln zł): […]TP 

 [Dowód: akta kontroli tom VI str. 177, 201, 220, 358; tom VII str. 141-143, 475-747]  

[…]TP 
 [Dowód, akta kontroli tom VI str. 176, 195, 219; tom VII str. 141-143, 512, 538, 665-666, 

697-698, 731, 918] 

Wydobycie netto ogółem. Wielkości planowanego i zrealizowanego wydobycia netto 
ogółem w PGG przedstawia tabela poniżej (dane w tys. ton): […]TP 

 [Dowód: akta kontroli tom VI str. 172, 176, 191, 195, 215, 219, 235, 240, 269, 274, 299, 
304, 356; tom VII str. 141-143, 916-918] 

Średnie zatrudnienie. Zmiany zatrudnienia wg Biznesplanów oraz ich aktualizacji miały 
następować poprzez: naturalne odejścia związane z uzyskaniem uprawnień emerytalnych, 
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przekazanie jednostek produkcyjnych wraz z załogą do SRK oraz przyjęcia nowych 
pracowników, w związku z przyjęciem polityki optymalizacji outsourcingu w kluczowych 
procesach produkcyjnych. Wielkości planowanego i osiągniętego średniego poziomu 
zatrudnienia przedstawia tabela poniżej (dane w etatach): […]TP 

 [Dowód, akta kontroli tom IV str. 367, tom V str. 126, 317-320; tom VII str. 141-143, 400-
401, 760-761, 916-918] 

Wyższe zatrudnienie uzasadnione było wg Spółki dostosowaniem jego wielkości do potrzeb 
produkcyjnych, rezygnacją z usług firm obcych wykonujących roboty korytarzowe (KWK 
ROW), rezygnacją z usług firm obcych zabezpieczających obsługę zakładów przeróbki 
mechanicznej węgla (KWK Piast-Ziemowit i KWK Bolesław Śmiały). 

[Dowód, akta kontroli tom VI str. 270, 300, tom VII str. 654] 

Wydajność - wydobycie netto na pracownika. Wielkości planowanego i osiągniętego 
wydobycia netto w tonach na pracownika PGG146 (lata 2016 i 2017) oraz na pracownika 
kopalni zasadniczej147 (2018 r.), w poszczególnych kwartałach - w przeliczeniu na ujęcie 
roczne148, przedstawiają tabele poniżej (lata 2016 i 2017 - dane w t/pracownika PGG/rok, 
rok 2018 - dane w t/pracownika KWK PGG/rok): […]TP 

[Dowód: akta kontroli tom VII str. 3, 141-143, 401-402, 512, 538, 558, 595, 630, 667, 916-918] 

Wydajność – roczne wydobycie netto na pracownika PGG149 w latach 2016-2018 
wyniosło (dane w t/pracownika PGG/rok): 

Rok  PTE Wykonanie Różnica 

2016 […]TP 716,4150 […]TP 

2017 […]TP 703,0151 […]TP 

2018 […]TP 700,8152 […]TP 

 [Dowód: akta kontroli tom VII str. 3, 918; tom VIII str. 578-597] 

Jednostkowy koszt produkcji węgla. Jednostkowe koszty produkcji węgla zaplanowane 
i osiągnięte przedstawia tabela poniżej (dane w zł/t): […]TP 

[Dowód, akta kontroli: tom VII str. 141-143, 538, 664, 728, 916-918] 

W Pakietach informacyjnych za 2016 r. w odniesieniu do wyników realizacji PTE zawarto 
uwagi, m.in. iż:  
• „Skutki wyceny majątku w wartości godziwej przekładają się na poziom amortyzacji 

i mają istotny wpływ na osiągnięte wyniki zarówno w PGG sp. z o.o. jak 
i w poszczególnych kopalniach wchodzących w skład spółki”. 

• „Koszt produkcji węgla jest obarczony skutkami wyceny majątku w wartości godziwej, 
dlatego bardziej miarodajnym wskaźnikiem oceny efektywności ekonomicznej kopalń 
jest jednostkowy gotówkowy koszt produkcji węgla”. 

W późniejszych Pakietach informacyjnych uwag o ww. treści nie zamieszczano. 
[Dowód, akta kontroli: tom VII str. 3, 477-478, 495-496, 509, 520, 535, 538] 

                                                      
146 Wydajność przeliczona na jednego pracownika zatrudnionego w spółce PGG - wartość obliczona jako 
stosunek wydobycia netto w kwartale - do średniego zatrudnienia w całej PGG, tj. łącznie w KWK, 
w specjalistycznych jednostkach organizacyjnych i w Centrali. 
147 Wydajność ta została przeliczona na jednego zatrudnionego pracownika kopalni zasadniczej - wartość 
obliczona jako stosunek wydobycia netto w kwartale - do średniego zatrudnienia w PGG z wyłączeniem 
specjalistycznych jednostek organizacyjnych i Centrali.  
148 Wydajność w kwartale przemnożona x 4. 
149 Wydajność, która uwzględnia średnie zatrudnienie w całej PGG, tj. w kopalniach, w specjalistycznych 
jednostkach organizacyjnych oraz w Centrali. 
150 Do obliczenia przyjęto wydobycie netto w okresie 8 m-cy - od maja do grudnia 2016 r., tj. 15 205,5 tys. ton 
oraz średnie zatrudnienie w PGG 31 836 pracowników, a następnie przeliczono wydajność na okres 12 m-cy. 
151 Obliczono jako iloraz wydobycia netto w 2017 r. (28 097,9 tys. ton) oraz średniego zatrudnienia w PGG 
w 2017 r. (39 966 pracowników), 
152 Obliczono jako iloraz wydobycia netto w 2018 r. (29 710,4 tys. ton) oraz średniego zatrudnienia w PGG 
w 2018 r. (42 398 pracowników). 
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JGKP Spółki. Wartości jednostkowego gotówkowego kosztu produkcji węgla w Spółce 
zaplanowane i osiągnięte przedstawia tabela poniżej (dane w zł/t): […]TP 

 [Dowód: akta kontroli tom VI str. 166-377; tom VII str. 141-143, 475-747, 916-918]  

EBITDA. Wartości EBITDA zaplanowane przedstawia tabela poniżej (dane w mln zł): […]TP 

[Dowód: akta kontroli tom VI str. 166-377; tom VII str. 141-143, 475-747, 916-918]   

Średnia cena zbytu węgla. Średnie ceny zbytu węgla zaplanowane i osiągnięte 
przedstawia tabela poniżej (w zł/t): […]TP 

[Dowód: akta kontroli tom VII str. 141-143, 916-918] 

 
W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następującą nieprawidłowość: 

Spółka nie przygotowała do końca 2018 r. Planu Optymalizacyjnego, wymaganego 
obowiązującą Umową Inwestycyjną, który winien zmierzać do trwałego przywrócenia 
oczekiwanych wartości wskaźnika JGKP Spółki w okresie trzech kwartałów następujących 
po kwartale, na koniec którego wystąpiło przekroczenie wartości granicznych tego 
wskaźnika - ustalonych ww. Umową. 

Według Umowy Inwestycyjnej z 31 marca 2017 r., z uwzględnieniem Aneksu nr 1 
z 31 sierpnia 2018 r. do ww. Umowy, przekroczenie przez Spółkę wartości granicznej 
wskaźnika JGKP Spółki - wskazanej w Umowie Inwestycyjnej - za okres kończący się 
31 marca 2018 r., skutkowało wystąpieniem tzw. „Przypadku Naruszenia” (pkt 4.9. i 4.12. 
Aneksu nr 1). W I kw. 2018 r. wartość wskaźnika JGKP Spółki wyniosła […]TP (wg MSR) 
i była wyższa od maksymalnej wartości określonej w Umowie Inwestycyjnej, wynoszącej 
[…]TP (wg MSR).  

Sytuacja ta wymagała przygotowania i przedstawienia RN do zatwierdzenia w terminie do 
końca kwartału następującego po kwartale, na koniec którego stwierdzono wystąpienie 
pierwszego Przypadku Naruszenia, Planu Optymalizacyjnego153, zakładającego osiągnięcie 
przez Spółkę wyników, które pozwolą na trwałe przywrócenie tego wskaźnika do poziomu 
zapewniającego brak kolejnych Przypadków Naruszeń (pkt 4.14 Aneksu). Trwałe 
przywrócenie wskaźnika JGKP Spółki do poziomu określonego w Umowie Inwestycyjnej 
powinno nastąpić nie później niż w ciągu trzech kwartałów bezpośrednio następujących po 
zakończeniu kwartału, na koniec którego stwierdzono wystąpienie Pierwszego Przypadku 
Naruszenia (pkt 4.16) - czyli do końca 2018 r. Wraz z przygotowaniem Planu Naprawczego 
Spółka miała przedłożyć do zatwierdzenia RN aktualizację Biznesplanu i PTE zgodnie 
z postanowieniami Umowy (pkt 4.21).  

Także w kolejnych trzech kwartałach 2018 r. wskaźnik JGKP Spółki był przekraczany,  
a na koniec 2018 r. jego wartość wyniosła […]TP, podczas gdy wg Umowy Inwestycyjnej (wg 
Aneksu nr 1) miał być nie wyższy niż […]TP. 

Upoważniony Dyrektor wyjaśnił, że „Obowiązki umowne zostały przez PGG zrealizowane 
poprzez sporządzenie i przedstawienie do wiadomości RN w dniu 29 czerwca 2018 r. 
dokumentu »Biznes Plan PGG - Aktualizacja czerwiec 2018«, mającego jednoznacznie 
charakter »Programu naprawczego« czy też »planu optymalizacyjnego«”.  

[Dowód: akta kontroli tom VII str. 149, 240-246, 279-281, 316, 322]  

W ocenie NIK, aktualizacji Biznesplanu z czerwca 2018 r. nie można utożsamiać 
z przygotowaniem Planu Optymalizacyjnego, bowiem nie spełniała ona wymogów Umowy 
Inwestycyjnej, co do celów i treści Planu Optymalizacyjnego. Zarząd PGG zobowiązany był 
przedstawić Radzie Nadzorczej Plan mający doprowadzić do trwałego przywrócenia 
oczekiwanego poziomu wskaźnika JGKP, nie później niż w ciągu 3 kwartałów 
następujących po zakończeniu kwartału, na którego koniec stwierdzono przypadek 
naruszenia wartości określonej Umową Inwestycyjną. Tymczasem aktualizacja Biznesplanu 
z czerwca 2018 r. nie przewidywała przywrócenia wskaźnika JGKP Spółki do ww. wartości 
wskazanych w Umowie Inwestycyjnej, w wymaganym terminie. NIK zwraca uwagę, że 

                                                      
153 We wcześniejszej wersji umowy zwanego Planem Naprawczym. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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podobne stanowisko zajął także Komitet Monitorujący RN Spółki w stanowisku z 17 lipca 
2018 r. Aktualizacja Biznesplanu z czerwca 2018 r. ostatecznie nie została zatwierdzona 
przez RN, która uznała, że skutkowałoby to naruszeniem Umowy Inwestycyjnej. 

 [Dowód: akta kontroli tom V str. 531-561, tom VI str.694-695]   

Zdaniem NIK, także aktualizacja Biznesplanu z listopada 2018 r. pn. „Plan optymalizacyjny 
/Aktualizacja Biznes Planu PGG”154, w którym zawarto m.in. propozycję czasowego 
zawieszenia testowania wskaźnika JGKP (do końca 2021 r.) i zastąpienia go w tym czasie 
tzw. „Buforem finansowym”, z tych samych względów co aktualizacja z czerwca 2018 r.,  
nie spełniała wymogów obowiązującej w 2018 r. Umowy Inwestycyjnej. 

 [Dowód: akta kontroli tom VII str. 370-371, 759, 820-825]  

 
Zgodnie z postanowieniami Umowy Inwestycyjnej oraz Umowy/Statutu Spółki, PGG 
funkcjonowała w oparciu o Biznesplan, aktualizowany nie rzadziej niż raz w roku (wraz 
z przygotowaniem PTE na kolejny rok) oraz w oparciu o PTE. Po przyjęciu do realizacji 
Biznesplanu PGG z kwietnia 2016 r., tylko dwie jego kolejne aktualizacje zostały 
zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Spółki (w grudniu 2016 r. i w marcu 2017 r.) – 
z sześciu przyjętych przez Zarząd do końca 2018 r. Pozostałe aktualizacje nie zostały 
zatwierdzone155 przez RN, m.in. z uwagi na rozbieżności między nimi a PTE oraz  
ze względu na przewidywane przekroczenia granicznych wartości wskaźników Spółki 
ustalonych w Umowie Inwestycyjnej.  

Przekroczenie przez Spółkę wartości granicznych któregokolwiek z sześciu wskaźników, 
wskazanych w Umowie Inwestycyjnej - za okres kończący się 31 marca 2018 r., wymagało 
przygotowania planu naprawczego (optymalizacyjnego), pozwalającego na osiągnięcie 
przez Spółkę wyników zapewniających trwałe przywrócenie wskaźników do oczekiwanych 
wartości. W latach 2016-2017 Spółka kilkakrotnie przekroczyła wartości graniczne czterech 
z sześciu ustalonych wskaźników, w tym czterokrotnie wskaźnika JGKP156. Wartości 
wskaźnika JGKP były także wyższe od granicznych we wszystkich kwartałach 2018 r.  

Aktualizacje Biznesplanu PGG z czerwca oraz z listopada 2018 r., które wg Spółki miały 
charakter planów naprawczych (optymalizacyjnych), zdaniem NIK nie spełniały przesłanek 
pozwalających aby uznać je za plany, o których mowa w punktach 10.15 i 10.17 Umowy 
Inwestycyjnej z 31 marca 2017 r. oraz w punktach 4.14 i 4.16 Aneksu nr 1 z 31 sierpnia 
2018 r. do ww. Umowy, bowiem nie zmierzały one do trwałego przywrócenia oczekiwanych 
wartości wskaźnika JGKP w okresie trzech kwartałów następujących po kwartale, na koniec 
którego wystąpiło przekroczenie wartości granicznych tego wskaźnika.  

Zdaniem NIK, zaproponowane inwestorom przez Zarząd Spółki monitorowanie osiąganych 
wyników Spółki za pomocą tzw. „Bufora Finansowego” […]TP - w miejsce wskaźnika JGKP, 
stwarza ryzyko ograniczenia działań zmierzających do dbałości o niski poziom kosztów, 
w szczególności w okresie dobrej koniunktury i wysokich cen węgla. NIK zwraca uwagę, że 
jednym z istotnych czynników rzutujących na przekroczenia ustalonych w Umowie 
Inwestycyjnej wartości JGKP, były wzrastające koszty wynagrodzeń. Ze względu na 
charakter tych kosztów, w znacznej części będących kosztami stałymi, utrzymanie 
dodatnich wartości Bufora Finansowego i rentowności Spółki w okresie dekoniunktury, 
może być co najmniej utrudnione.  

W ocenie NIK, monitorowanie osiąganych wyników Spółki powinno koncentrować się  
na wskaźnikach, pozostających w sferze oddziaływania Spółki - takich jak np. ustalony 
w Umowie Inwestycyjnej wskaźnik JGKP. Zdaniem NIK, do wskaźników takich nie należy 
tzw. Bufor Finansowy, ponieważ jeden z dwóch członów tego wskaźnika […]TP - pozostaje 
jedynie w niewielkim stopniu pod kontrolą Spółki.  

Monitorowanie realizacji dwóch kolejnych Umów Inwestycyjnych, a także Biznesplanów 
(aktualizacji) oraz PTE dokonywane było w oparciu o sporządzane przez Spółkę miesięczne 

                                                      
154 Nie zatwierdzona przez RN PGG do końca 2018 r. 
155 Do końca 2018 r.  
156 Przekroczenia w tym okresie nie wymagały sporządzenia planu naprawczego (optymalizacyjnego). 

Ocena cząstkowa 
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i kwartalne Pakiety Informacyjne. Terminy opracowania, układ oraz zakres informacji 
przedstawianych w ww. Pakietach był zgodny z postanowieniami Umowy Inwestycyjnej oraz 
Umowy/Statutu Spółki. Pakiety Informacyjne zawierały m.in. dane dotyczące realizacji 
założeń Biznesplanu / PTE, w tym porównanie i analizy zakładanych oraz osiągniętych 
wartości wskaźników techniczno-ekonomicznych z podaniem przyczyn różnic.  

Niezależny doradca, działający na rzecz wspólników, sporządzał na podstawie ww. 
Pakietów miesięczne i kwartalne raporty z ich przeglądu. Raporty te były udostępnianie 
Dyrektorom Biur Centrali Spółki, Członkom Zarządu oraz RN PGG, a także Członkom 
Komitetu monitorującego (przedstawicielom inwestorów). W ocenie NIK, zakres danych  
oraz informacji prezentowanych w Pakietach Informacyjnych oraz w przeglądach Pakietów 
zapewniał monitorowanie wyników Spółki, w zakresie przyjętym m.in. Umową Inwestycyjną, 
a także przebiegu wykonania Biznesplanów oraz PTE. 

W latach 2016-2018 PGG zrealizowała większość zaplanowanych zadań związanych 
z restrukturyzacją organizacyjno-majątkową Spółki, obejmującą m.in. zbycie na rzecz SRK 
zbędnej infrastruktury dołowej i powierzchniowej nieefektywnych zakładów górniczych oraz 
terenów uwolnionych wskutek tych działań. Przeprowadzona restrukturyzacja organizacyjna 
i techniczno-technologiczna kopalń, która polegała m.in. na integrowaniu ich w kopalnie 
zespolone, a także na wykonywaniu wyrobisk połączeniowych pomiędzy kopalniami, 
pozwoliła na lepsze wykorzystanie majątku produkcyjnego, uproszczenie infrastruktury 
technicznej oraz elastyczne alokowanie pracowników pomiędzy zakładami górniczymi.  

Wdrożone przez Spółkę inicjatywy optymalizacyjne m.in. w obszarach poprawy 
efektywności operacyjnej, sprzedaży, ograniczenia kosztów zakupów, zarządzania 
zasobami ludzkimi, przyniosły w latach 2016-2018 efekty finansowe w wys. […]TP.  

Priorytetowe kierunki inwestowania Spółki związane były m.in. z zapewnieniem frontu 
wydobywczego - w celu utrzymania wymaganych zdolności produkcyjnych. […]TP. 
Opóźnienia w budowie i rozbudowie poziomów wydobywczych - stanowiące także efekt 
niewystarczających działań w tym zakresie przed 2016 r. - przekładały się na trudności 
z wykonaniem planów wydobycia, […]TP. 

Niższa od zaplanowanej produkcja węgla oraz spowolnienie tempa redukcji zatrudnienia 
w Spółce, spowodowane m.in. przejmowaniem przez własną załogę części robót 
wykonywanych wcześniej przez firmy zewnętrzne, skutkowały osiąganiem corocznie 
malejących oraz niższych od zaplanowanych wskaźników wydajności - określanych jako 
roczne wydobycie węgla przypadające na jednego pracownika Spółki.  

Osiągnięte przez Spółkę wartości EBITDA w 7 z 11 kwartałów były […]TP. 

3. Sytuacja ekonomiczno-finansowa Polskiej Grupy Górniczej 

3.1. W związku m.in. z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie akcji PGG do obrotu na 
rynku regulowanym Spółka rozpoczęła stosowanie Międzynarodowych Standardów 
Sprawozdawczości Finansowej. Pierwszym rocznym sprawozdaniem finansowym Spółki 
zgodnym z MSSF było sprawozdanie za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r.157 

W latach 2015-2018 wartość aktywów ogółem Spółki systematycznie wzrastała  
z 502 390 tys. zł w 2015 r. do 12 287 588 tys. zł w 2018 r., co było wynikiem przejęcia 
aktywów z KW (w 2016 r.) i KHW (w 2017 r.).  

W pierwszym roku działalności Spółki udział aktywów trwałych w sumie bilansowej wynosił 
zaledwie 0,2%. Od 2016 r. udział ten kształtował się na poziomie 77,5%-86,2%. Na koniec 
2018 r. wartość aktywów trwałych wyniosła 9 528 379 tys. zł158. Największą część aktywów 
trwałych, jak również sumy bilansowej Spółki, stanowiły rzeczowe aktywa trwałe, ich udział 

                                                      
157 Wszystkie zaprezentowane dane w tym punkcie wystąpienia zostały wykazane wg MSR, poza 
zobowiązaniami krótkoterminowymi i podziałem kosztów na stałe i zmienne, które zostały zaprezentowane  
wg Polskich Standardów Rachunkowości (PSR). 
158 Na koniec 2015 r. wartość aktywów trwałych stanowiła kwotę 794 tys. zł, na koniec 2016 r. 6 276 687 tys. zł, 
a na koniec 2017 r. 9 074 080 tys. zł. 
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w aktywach trwałych kształtował się na poziomie 69,6-72,4%, a w sumie bilansowej Spółki 
56,1-60,0%. Drugą kategorią, co do wielkości udziału w aktywach trwałych były wyrobiska 
ruchowe, które stanowiły 14,0-18,8% aktywów trwałych. Udział pozostałych pozycji  
w aktywach trwałych był niewielki od 0,0% do 5,2%159. Po nabyciu przez PGG  
aktywów KHW Spółka posiadała 100% udziałów w spółce ŚCUW o wartości bilansowej 
17 026 tys. zł. 

Na koniec 2015 r. aktywa obrotowe stanowiły 99,8% aktywów ogółem, z czego 99,7% to 
należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności. W kolejnych latach udział 
należności w aktywach obrotowych spadał z 34,3% w 2016 r. do 21,7% w 2018 r. Udział 
zapasów w aktywach obrotowych spadał z 23,1% w 2016 r. do 9,2% w 2018 r. Pozostałe 
aktywa niefinansowe stanowiły od 3,1% do 4,1% aktywów obrotowych. 

W latach 2015-2017 stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wzrastał i wynosił 
odpowiednio: 658 tys. zł, 310 398 tys. zł i 788 315 tys. zł. W pierwszym półroczu 2018 r. 
w porównaniu do 31 grudnia 2017 r. znacząco wzrosły pozostałe aktywa finansowe 
z 175 294 tys. zł do 1 324 088 tys. zł (tj. o 655,4%), a środki pieniężne i ich ekwiwalenty 
spadły z 788 315 tys. zł do 238 112 tys. zł (tj. o 69,8%), co było związane z utworzeniem 
lokat terminowych o terminie zapadalności ponad trzy miesiące. Jak wyjaśnił Upoważniony 
Dyrektor „wyższe stany środków pieniężnych pozwoliły na zakładanie lokat terminowych 
o zapadalności ponad trzy miesiące, które są lepiej oprocentowane od krótkoterminowych”. 
Na koniec 2018 r. pozostałe aktywa finansowe wyniosły 1 204 034 tys. zł, a stan środków 
pieniężnych i ich ekwiwalentów wzrósł do 583 268 tys. zł. 

[Dowód: akta kontroli tom II str.1-274, tom III str. 327, tom VII str. 914] 

Źródłem finansowania majątku PGG (poza pierwszym rokiem funkcjonowania Spółki160) był 
przede wszystkim kapitał obcy. W latach 2016-2018 jego udział w sumie bilansowej Spółki 
kształtował się na poziomie 66,0-69,2%. Na koniec 2018 r. wartość zobowiązań ogółem 
wynosiła 8 113 779 tys. zł161, z czego 4 434 931 tys. zł (54,7%) stanowiły zobowiązania 
długoterminowe, a 3 678 848 tys. zł (45,3%) zobowiązania krótkoterminowe. Spośród 
zobowiązań długoterminowych największymi pozycjami były kredyty, pożyczki i dłużne 
papiery wartościowe (44,3-52,0%) oraz pozostałe rezerwy długoterminowe (25,8-31,3%). 
Największą część zobowiązań krótkoterminowych stanowiły zobowiązania z tytułu dostaw 
i usług (43,1-44,4%) oraz pozostałe zobowiązania niefinansowe (23,3-36,2%). 

[…]TP  

Stan zobowiązań krótkoterminowych wzrósł z 2 063 891,4 tys. zł w 2016 r. do  
2 718 303,0 tys. zł w 2017 r. (tj. o 31,7%), a następnie zmalał do 2 421 143,6 tys. zł  
w I połowie 2018 r. (tj. o 10,9%). Wysokość przeterminowanych zobowiązań 
krótkoterminowych systematycznie malała z 131 807,9 tys. zł w 2016 r. do 34 222,5 tys. zł  
w I półroczu 2018 r. (tj. o 74,0%). Największy udział w przeterminowanych zobowiązaniach 
krótkoterminowych miały zobowiązania z tytułu dostaw i usług (od 85,4% do 91,1%). 

W ramach kapitału własnego największą część stanowił kapitał podstawowy, który  
wzrósł z 500 050 tys. zł w 2015 r. do 3 916 718 tys. zł w 2018 r. (tj. o 683,3%). Pozostałe 
kapitały rezerwowe wynosiły od 3 000 tys. zł w 2015 r. poprzez 369 667 tys. zł w 2016 r.  
do 16 252 tys. zł w 2017 r. i 2018 r. W latach 2015-2017 w bilansie występowała pozycja 
straty zatrzymane w kwocie od 5 908 tys. zł do 258 564 tys. zł. W 2018 r. Spółka wykazała 
zyski zatrzymane w wysokości 240 839 tys. zł. 

[Dowód: akta kontroli tom II str. 14-15, 48-49, 144-145, 262-263 tom III str. 328, 330-331, 
tom VII str. 914] 

                                                      
159 Nakłady na prace przygotowawcze od 2,9% do 3,3%; Aktywa niematerialne od 4,0% do 5,0%; Wartość firmy 
od 3,6% do 5,2%; Nieruchomości inwestycyjne od 0,2% do 0,4%; Inwestycje w jednostkach zależnych 0,0%  
do 0,2%. 
160 Kapitał obcy stanowił pod koniec 2015 r. zaledwie 1% sumy pasywów. 
161 Na koniec 2015 r. wartość kapitału obcego stanowiła kwotę 5 249 tys. zł (z czego całość to zobowiązania 
krótkoterminowe), na koniec 2016 r. 4 958 013 tys. zł, (z czego 2 515 774 tys. zł to zobowiązania 
krótkoterminowe (49,3%), a 2 442 239 tys. zł to zobowiązania długoterminowe (50,7%)), a na koniec 2017 r. 
7 576 028 tys. zł (z czego 4 166 680 tys. zł to zobowiązania długoterminowe (55,0%), a 3 409 349 tys. zł  
to zobowiązania krótkoterminowe (45,0%)). 



 

44 

W 2015 r. Spółka osiągnęła przychody ogółem w wysokości 300 tys. zł, w 2016 r.  
4 000 226 tys. zł, w 2017 r. 8 365 854 tys. zł, a w 2018 r. 9 371 450 tys. zł. W latach  
2016-2018 przychody ze sprzedaży stanowiły od 95,7% do 98,2% przychodów ogółem. 
Pozostałe przychody operacyjne wyniosły 162 867 tys. zł w 2016 r., następnie zmalały  
do 110 619 tys. zł w 2017 r., by w 2018 wzrosnąć do 136 702 tys. zł. Przychody finansowe 
wzrastały i kształtowały się następująco: 9 513 tys. zł w 2016 r., 19 706 tys. zł w 2017 r.  
i 35 269 tys. zł w 2018 r. Znaczący wzrost przychodów finansowych w 2018 r. tj. o 79,0% 
był wynikiem uzyskiwanych wyższych odsetek od środków pieniężnych i lokat.  

Łączne koszty poniesione przez Spółkę w okresie objętym kontrolą wyniosły, odpowiednio: 
7 002 tys. zł w 2015 r., 4 387 214 tys. zł w 2016 r., 8 212 888 tys. zł w 2017 r.  
i 8 918 553 tys. zł w 2018 r. Największy udział w kosztach ogółem miały koszty  
sprzedanych produktów, materiałów i towarów (82,7-85,1%). Koszty zarządu stanowiły 
 9,0-10,0% kosztów ogółem162. Udział kosztów sprzedaży zmalał z 3,9% w 2016 r. do 3,3% 
w 2018 r. Udział kosztów finansowych we wszystkich kosztach utrzymywał się na 
podobnym poziomie (1,6%-1,8%), a udział pozostałych kosztów operacyjnych wzrósł  
z 0,4% w 2016 r. do 2,5% w 2018 r. 

Wysokość kosztów rodzajowych kształtowała się następująco: 6 988 tys. zł w 2015 r.163, 
4 553 711 tys. zł w 2016 r., 8 823 815 tys. zł w 2017 r. i 10 060 972 tys. zł w 2018 r. 
Spośród kosztów rodzajowych największą część stanowiły świadczenia na rzecz 
pracowników164, a ich udział wzrastał. Koszty te wyniosły 2 008 925 tys. zł w 2016 r. 
(44,1%), 4 072 609 tys. zł w 2017 r. (46,2%) i 4 869 108 tys. zł w 2018 r (48,4%). Udział 
amortyzacji oraz zużycia materiałów i energii w kosztach rodzajowych kształtował się na 
podobnym poziomie i wyniósł, odpowiednio: 909 750 tys. zł (20,0%) i 686 626 tys. zł 
(15,1%) w 2016 r., 1 717 426 tys. zł (19,5%) i 1 379 297 tys. zł (15,6%) w 2017 r., 1 891 573 
tys. zł (18,8%) i 1 488 837 tys. zł (14,8%) w 2018 r. Udział usług obcych w kosztach 
rodzajowych systematycznie malał i kształtował się następująco: 654 952 tys. zł (14,4%) 
w 2016 r., 1 189 992 tys. zł (13,5%) w 2017 r. i 1 332 547 tys. zł (13,2%) w 2018 r.  
Udział podatków i opłat oraz pozostałych kosztów rodzajowych był niewielki i wyniósł, 
odpowiednio: 196 007 tys. zł (4,3%) i 63 693 tys. zł (1,4%) w 2016 r., 280 383 tys. zł (3,2%) 
i 157 167 tys. zł (1,8%) w 2017 r. oraz 277 986 tys. zł (2,8%) i 200 921 tys. zł (2,0%)  
w 2018 r. 

W pierwszym roku działalności PGG ponosiła tylko koszty stałe165 w wys. 6 988,1 tys. zł. 
W kolejnych latach wysokość kosztów stałych kształtowała się następująco:  
3 453 926,9 tys. zł w 2016 r., 6 638 525,4 tys. zł w 2017 r. i 3 624 789,4 tys. zł w I połowie 
2018 r., a koszty zmienne (tj. zależne od wielkości wydobycia) wyniosły: 541 259,9 tys. zł  
w 2016 r., 1 047 563,5 tys. zł w 2017 r. i 546 056,9 tys. zł w I połowie 2018 r.166.  
W porównaniu do 2016 r. udział kosztów stałych w całości kosztów w I połowie 2018 r. 
wzrósł z 86,5% do 86,9%. W Spółce kosztami stałymi w 100% były amortyzacja, 
wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników  
oraz pozostałe koszty rodzajowe. Natomiast kosztami zmiennymi były: zużycie materiałów  
i energii w 49,5%, usługi obce w 29,0% oraz podatki i opłaty w 18,4%. Pozostała część  
ww. kosztów była niezależna od wielkości wydobycia.  

[Dowód: akta kontroli tom II str. 16, 50, 146, tom III str. 192-195, 329, 332-333, tom VII str. 914] 

                                                      
162 Poza rokiem 2015 r., w którym koszty zarządu stanowiły 99,8% wszystkich kosztów. 
163 Ze względu na brak działalności wydobywczej w 2015 r. w dalszej szczegółowej części opisu kosztów 
rodzajowych pominięto rok 2015. 
164 Które obejmowały wynagrodzenia i ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników. 
165 Tj. niezależne od wielkości wydobycia, którego wówczas nie prowadziła. 
166 Koszty dla 2015 r. zaprezentowano na podstawie Rachunku zysku i strat PGG za rok obrotowy 16 stycznia 
2015 r. - 31 grudnia 2015 r. Spółka w tym okresie nie posiadała aktywów wydobywczych wobec powyższego nie 
określono kosztów stałych i zmiennych związanych z wydobyciem węgla. Koszty w latach 2016-2018 
opracowano na podstawie Sprawozdania WKS B Koszty działalności operacyjnej w układzie rodzajowym - 
Koszty rodzajowe. Rok 2016 obejmuje koszty PGG dla aktywów nabytych od KW od 30 kwietnia 2016 r. Rok 
2017 ujmuje koszty PGG, w tym koszty aktywów nabytych od KW za okres I-XII 2017 r. oraz koszty nabytych 
aktywów KHW od 1 kwietnia 2017 r. 
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W okresie objętym kontrolą PGG wypracowała zysk brutto na sprzedaży, który 
systematycznie wzrastał i wyniósł 77 tys. zł w 2015 r., 92 269 tys. zł w 2016 r.,  
1 355 039 tys. zł w 2017 r. i 1 991 566 tys. zł w 2018 r. W pierwszych dwóch latach 
funkcjonowania Spółki PGG odnotowała ujemny wynik finansowy netto w wysokości 
odpowiednio 5 908 tys. zł (w 2015 r.) i 332 034 tys. zł (w 2016 r.).  

Upoważniony Dyrektor wyjaśnił, że w 2015 r. „Spółka z racji swojego przeznaczenia (SPV), 
powołana została celem organizacji procesu pozyskania kapitału i finalizacji inwestycji 
(zakup aktywów KW). Osiągnięta w 2015 r. strata związana była z poniesionymi kosztami 
procesu nabycia przedmiotowych aktywów oraz faktem, że Spółka praktycznie nie 
generowała przychodów z działalności operacyjnej”. W odniesieniu do straty poniesionej 
w 2016 r. Upoważniony Dyrektor wyjaśnił, że „osiągnięty wynik finansowy wynika głównie 
z poniesionej straty na podstawowej działalności operacyjnej spółki jaką jest sprzedaż 
węgla. Na osiągniętą stratę złożyły się: niskie ceny zbytu węgla (spowodowane głównie 
nadpodażą miałów energetycznych i niskimi cenami węgla na rynkach światowych 
w pierwszej połowie roku) oraz funkcjonowanie spółki w początkowej fazie działań 
restrukturyzacyjnych”. 

Na koniec 2017 r. i 2018 r. PGG osiągnęła zysk netto w wysokości odpowiednio 86 151 tys. 
zł i 493 395 tys. zł. Upoważniony Dyrektor wyjaśnił, że przyczynami osiągnięcia zysku przez 
Spółkę w 2017 r. były: „stabilizacja produkcji węgla - w związku z nabyciem aktywów KHW 
następowała dynamiczna odbudowa poziomu produkcji; wzrost ceny zbytu węgla - 
spowodowany wzrostem cen na rynkach światowych, poprawą jakości produkowanego 
węgla, przewagą popytu nad podażą na rynku krajowym i wzrost cen spot i nowo 
podpisywanych umów; wzrost sprzedaży węgla związany z aktywizacją sprzedaży poprzez 
uruchomienie sklepu internetowego167, przyłączenie autoryzowanych sprzedawców węgla 
KHW do autoryzowanych sprzedawców PGG, podpisanie wieloletnich umów na dostawy 
węgla do segmentu ciepłowni komunalnych i przemysłowych; kontynuacja działań 
restrukturyzacyjnych i realizacja inicjatyw optymalizacyjnych, wpływających na obniżkę 
kosztów funkcjonowania Spółki”. 

W pozostałych całkowitych dochodach Spółka w 2016 r. odnotowała stratę w wysokości 
11 147 tys. zł, a w 2017 r. i 2018 r. zysk w wysokości odpowiednio 4 375 tys. zł  
i 6 008 tys. zł. Wykazane w pozostałych całkowitych dochodach kwoty w obu okresach 
dotyczyły wyceny programów określonych świadczeń pracowniczych po okresie 
zatrudnienia i nie podlegały przeklasyfikowaniu do zysków/strat netto. 

Stratę za rok obrotowy 2015 i 2016 ZZW postanowiło pokryć z kapitału zapasowego 
odtworzonego w latach następnych168. Z kolei zysk netto za rok obrotowy 2017 po 
obligatoryjnym przelaniu na kapitał zapasowy 8% zysku (tj. 6 892 133,23 zł), ZWZ169 
postanowiło przeznaczyć na pokrycie straty za rok 2015 i częściowe pokrycie straty za rok 
2016 w kwocie 73 351 222,62 zł. Ww. kwotę przelaną na kapitał zapasowy ZWZ (w tej 
samej uchwale) zdecydowało przeznaczyć na częściowe pokrycie straty za rok 2016.  
ZWZ postanowiło przeznaczyć zysk wykazany w pozostałych całkowitych dochodach na 
częściowe pokrycie straty wykazanej w pozostałych całkowitych dochodach za rok 2016.  

[Dowód: akta kontroli tom II str.16, 50, 146, tom III str. 152-157, 188-190, 198, 329, tom VII 
str. 914] 

Wszystkie wskaźniki170 rentowności Spółki wzrastały w badanym okresie, i tak: wskaźnik 
rentowności sprzedaży (ROS)171 wzrósł z (-)8,7% w 2016 r. do 1,1% w 2017 r. i 5,3% 
w 2018 r., wskaźnik rentowności aktywów (ROA)172 wzrósł z (-)4,6% w 2016 r. do 0,8% 

                                                      
167 Bilans przychodów ze sprzedaży i kosztów sprzedaży w sklepie internetowym PGG w 2017 r. wyniósł  
2 365 tys. zł, tj. 2,7% zysku za 2017 r. – przypis NIK. 
168 Uchwała 3/2016 ZWW z 29 czerwca 2016 r. oraz uchwała 3/2017 ZWW z 30 czerwca 2017 r. 
169 Uchwała 5/2018 ZWZ z 21 czerwca 2018 r. 
170 Dla celów analizy wskaźnikowej pominięto rok 2015, w którym nie prowadzono działalności wydobywczej. 
171 Liczony jako stosunek wyniku finansowego netto x 100 do przychodów ze sprzedaży. 
172 Liczony jako stosunek wyniku finansowego netto x 100 do aktywów ogółem. 
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w 2017 r. i 4,0% w 2018 r., a wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE)173 wzrósł  
z (-)14,3% w 2016 r. do 2,6% w 2017 r. i 11,8% w 2018 r.  

Wskaźniki płynności bieżącej174 i szybkiej175 wzrosły odpowiednio z 0,40 i 0,31 w 2016 r.  
do 0,55 i 0,50 w 2017 r. oraz 0,75 i 0,68 w 2018 r. 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia176 utrzymywał się w latach 2016-2018 na podobnym 
poziomie 0,68, 0,69 i 0,66. Kapitał własny pokrywał aktywa trwałe w 37% w 2016 r. i 2017 r. 
oraz w 44% w 2018 r.177 Wskaźnik rotacji majątku178 informujący o zdolności majątku 
przedsiębiorstwa do generowania przychodów ze sprzedaży wyniósł 0,53 w 2016 r.,  
0,75 w 2017 r. i 0,76 w 2018 r. 

Rotacja należności179 zmniejszyła się z 33 dni w 2016 r. do 26 dni w 2017 r. i 23 dni 
w 2018 r. (tj. o 41,4%), a rotacja zobowiązań180 zmniejszyła się z 237 dni w 2016 r. do 149 
dni w 2017 r. i do 141 dni w 2018 r. (tj. o 67,4%). 

[Dowód: akta kontroli tom III str. 321-321A, tom VII str. 914] 

3.2. Na osiągane wyniki finansowe PGG wpływ miały przede wszystkim ceny węgla na 
rynku światowym. W odniesieniu do węgla energetycznego średni wskaźnik CIF ARA181 
wzrósł z 45,74 USD/t w styczniu 2016 r. do 88 USD/t w styczniu 2017 r. (tj. o 92,4%). 
W okresie luty-kwiecień nastąpił spadek cen, jednakże w drugiej połowie roku ceny 
ponownie wzrosły do poziomu 95-96 USD/t na koniec 2017 r. W 2018 r. wskaźnik oscylował 
w przedziale 75-103 USD/t. W odniesieniu do węgla koksowego w I kwartale 2016 r. 
benchmark dla węgla typu semi-soft wynosił 66 USD/t i wzrósł do 130 USD/t, tj. o 97%  
w IV kwartale 2016 r. W I kwartale 2017 r. poziom benchmarku dla węgla typu semi-soft 
wynosił 171 USD/t, a następnie spadł do poziomu 121 USD/t w IV kwartale 2017 r.  
W okresie styczeń-listopad 2018 r. cena węgla typu semi-soft oscylowała w przedziale  
113-134 USD/t. 

W związku z powyższą sytuacją na światowym rynku węgla PGG uzyskiwała w 2017 r. 
zdecydowanie wyższe ceny zbytu niż w pierwszych miesiącach funkcjonowania w 2016 r. 
[…]TP  

[Dowód: akta kontroli tom II str. 187, 211, 237, 271, tom III str. 326, tom VII str. 914] 

3.3. […]TP  

Na koniec lat 2016-2018182 dwie kopalnie […]TP osiągały dodatnie wyniki finansowe netto; 
dwie kopalnie […]TP ujemny wynik finansowy osiągały tylko w pierwszym roku działalności 
w ramach PGG, a w kolejnych osiągały zysk netto; kopalnia […]TP ponosiła w dwóch 
pierwszych latach malejące straty finansowe, a jej wynik na koniec 2018 r. był dodatni; dwie 
kopalnie […]TP ponosiły straty finansowe lecz ich wyniki poprawiały się. Wyniki netto tylko 
jednej kopalni […]TP uległy pogorszeniu, kopalnia w pierwszym roku wypracowała zysk 
netto, a w kolejnych pogłębiające się straty.  

Spółka w miesięcznych i kwartalnych Pakietach Informacyjnych prezentowała podstawowe 
wskaźniki techniczno-ekonomiczne osiągane przez poszczególne kopalnie oraz dokonywała 
rankingu kopalń wg poziomu wykonania tych wskaźników. Ranking kopalń był także 
przeprowadzany przez zewnętrznego audytora, który w ramach przeglądów ww. Pakietów 

                                                      
173 Liczony jako stosunek wyniku finansowego netto x 100 do kapitału własnego. 
174 Liczony jako stosunek aktywów obrotowych do zobowiązań krótkoterminowych. 
175 Liczony jako stosunek różnicy aktywów obrotowych i zapasów do zobowiązań krótkoterminowych. 
176 Liczona jako stosunek zobowiązań razem do aktywów ogółem. 
177 Aktywa trwałe są majątkiem o niskim stopniu płynności, a przez to są mało elastyczne na zmiany na rynku. 
Stąd też aktywa trwałe są uważane za obciążone wysokim ryzykiem i powinny być w jak największym stopniu 
pokryte (finansowane) kapitałem własnym spółki. 
178 Liczony jako stosunek przychodów ze sprzedaży do aktywów ogółem. 
179 Liczona jako stosunek należności krótkotermin. do iloczynu przychodów ze sprzedaży i ilości dni w okresie. 
180 Liczona jako stosunek zobowiązań krótkotermin. do iloczynu przychodów ze sprzedaży i ilości dni w okresie. 
181 Cena węgla o wartości opałowej 6000 kcal/kg, tj. 25,1 MJ/kg w portach Amsterdamu, Rotterdamu i Antwerpii. 
182 Na podstawie Pakietu Informacyjnego za 2016 r. oraz Przeglądu Pakietów Informacyjnych za 2017 r. i 2018 r. 
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przypisywał poszczególnym wskaźnikom wagi183, a następnie ustalał dla kopalń ich ranking 
średnioważony. […]TP 

W ramach działań restrukturyzacyjnych Spółki przekazano nieodpłatnie do SRK celem 
dalszej likwidacji nw. kopalnie, których przeniesieni pracownicy mogli skorzystać (przy 
wykorzystaniu środków budżetowych w postaci dotacji) z urlopów górniczych, urlopów dla 
pracowników przeróbki mechanicznej węgla oraz jednorazowych odpraw pieniężnych: 

− KWK Pokój I, powstała w wyniku formalno-prawnego wydzielenia z Oddziału PGG 
KWK Ruda. Transakcję zbycia wszystkich składników materialnych i niematerialnych 
tej kopalni przeprowadzono 31 grudnia 2016 r. W ramach tej czynności prawnej 
1 stycznia 2017 r. przeniesiono do SRK 1 096 pracowników Spółki; 

− KWK Śląsk wyodrębniona z KWK Wujek. Transakcję zbycia przeprowadzono 
31 stycznia 2018 r. W ramach ww. procesu przeniesiono do SRK 319 pracowników; 

− KWK Wieczorek. Transakcję zbycia przeprowadzono 31 marca 2018 r. W ramach tej 
czynności prawnej przeniesiono do SRK 394 pracowników Spółki. 

[…]TP  

W dniu 2 grudnia 2018 r. SRK przejęła oznaczoną część zakładu górniczego Rydułtowy 
(KWK Rydułtowy I), w tym ponad 70 tys. m2 gruntów, 30 budynków, 24 budowle na 
powierzchni i 51 na dole oraz oznaczoną część zakładu górniczego Mysłowice-Wesoła 
(KWK Mysłowice-Wesoła I), w tym, blisko 110 tys. m2 gruntów, 56 budynków, 77 budowli na 
powierzchni i 244 na dole. 

[Dowód: akta kontroli tom II str. 157, 190, tom III str. 198-201, 204-207, tom V str. 539, tom 
VII str. 3, 914-918, tom VIII str. 91-93] 

3.4. Umowa Programowa. W dniu 28 kwietnia 2016 r. PGG, KW oraz dotychczasowi 
obligatariusze KW zawarli Umowę Programową dotyczącą emisji obligacji do kwoty 
1 148 111,0 tys. zł. W dniu 29 czerwca 2016 r. PGG wyemitowała obligacje o łącznej 
wartości nominalnej 1 148 111,0 tys. zł, które zostały objęte w całości przez konsorcjum 
Gwarantów (WKS, TFS oraz pięć banków). W dniu emisji obligacji PGG na podstawie 
przekazu oraz wzajemnego potrącenia, umorzone zostały całkowicie obligacje KW 
wyemitowane przez nią na podstawie umowy emisyjnej z 2013 r. Obligacje PGG zostały 
wyemitowane w czterech transzach: transze A (na kwotę 518 500,0 tys. zł) i B (na kwotę 
311 100,0 tys. zł) to obligacje zabezpieczone, a transze C (na kwotę 207 400,0 tys. zł)  
i D (na kwotę 111 111,0 tys. zł) to obligacje partycypacyjne184.  

W związku z nabyciem od KHW określonych aktywów oraz przejęciem określonych 
zobowiązań w ramach Umowy Sprzedaży KHW, w dniu 30 marca 2017 r. został podpisany 
aneks nr 1 do Umowy Programowej podwyższający wartość Programu do kwoty 
2 365 941 tys. zł. Na podstawie ww. aneksu w dniu 9 czerwca 2017 r. PGG wyemitowała 
kolejne obligacje o wartości nominalnej 1 217 830,0 tys. zł, które zostały objęte w całości 
przez banki - dotychczasowych obligatariuszy pod programem ustanowionym przez KHW. 
W dniu emisji obligacji nowych transz, na podstawie przekazu oraz wzajemnego potrącenia, 
umorzone zostały całkowicie obligacje KHW i tym samym nastąpiła zapłata ceny nabycia, 
zgodnie z umową nabycia przedsiębiorstwa z 1 kwietnia 2017 r. Obligacje zostały 
wyemitowane w trzech transzach: transza E (na kwotę 608 915,0 tys. zł) i F (na kwotę 
365 349 tys. zł) to obligacje zabezpieczone, a transza G (na kwotę 243 566,0 tys. zł)  
to obligacje partycypacyjne.  

[…]TP Na koniec 2018 r. wartość nominalna obligacji wynosiła 2 254 311,6 tys. zł. 
[Dowód: akta kontroli tom II str. 658-661, tom III str. 142-146c, 232-296, 317, tom VII str. 914] 

3.5. Kopalnie zespolone. Od 1 lipca 2016 r. w strukturze PGG funkcjonowały trzy kopalnie 
zespolone:  

                                                      
183 Tj. Wydajność na 1 zatrudnionego – 25%; Efektywność kosztowa – 25% (po 13% dla: kosztu produkcji węgla 
i JGKP w zł/t), Rentowność – 25% (po 8% dla: EBIT, EBITDA i wyniku finansowego netto w zł/t), Inwestycje – 
25% dla CAPEX. 
184 Obligacje partycypacyjne to obligacje, które przyznają obligatariuszom prawo do udziału w zysku emitenta. 
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− KWK Ruda - powstała z połączenia kopalń Bielszowice, Halemba i Pokój, 
− KWK ROW - powstała z połączenia kopalń Chwałowice, Jankowice, Marcel i Rydułtowy, 
− KWK Piast-Ziemowit - powstała z połączenia kopalń Piast i Ziemowit.  

Jak wyjaśnił Upoważniony Dyrektor utworzenie kopalń zespolonych skutkowało 
uproszczeniem struktury organizacyjnej PGG i reorganizacją, których efektem było m.in.: 

- lepsze wykorzystanie złoża w ramach jednej kopalni wieloruchowej, przede wszystkim 
z uwagi na większą elastyczność decyzyjną w zakresie eksploatacji pokładów węgla 
w tzw. pasach przygranicznych (tj. obszarach stanowiących granice kopalń przed ich 
zespoleniem). Zespolenie kopalń pozwoliło na skuteczniejszą koordynację górniczych 
robót przygotowawczych; 

- prowadzenie wspólnych inwestycji strategicznych; 
- likwidacja zbędnej infrastruktury na dole i powierzchni; 
- wykorzystanie wspólnej infrastruktury połączonych ruchów na dole, w tym integrowanie 

systemów przewietrzania i odwadniania sąsiadujących zakładów górniczych/ruchów, 
stwarzające większą niezawodność ruchową oraz służące poprawie warunków pracy 
i bezpieczeństwa; 

- poprawa jakości i efektywności zarzadzania, głównie poprzez optymalizację struktury 
i stanu zatrudnienia oraz ujednolicenie wewnętrznych regulacji. Łatwiejsze zarządzanie 
pracownikami w procesie produkcyjnym (możliwość bezzwłocznego przeniesienia 
pracowników między ruchami - stosownie do potrzeb); 

- prowadzenie spójnej polityki w zakresie polityki środowiska. 
[Dowód: akta kontroli tom III str.351-388] 

[…]TP  
[Dowód: akta kontroli tom III str. 362, 375, 399-403] 

Na oszacowane przez PGG efekty finansowe (do 30 czerwca 2018 r.) powstania kopalń 
zespolonych składały się: […]TP 

[Dowód: akta kontroli tom III str. 362, 364-369, 372, 378-380, 399-401, tom VII str. 761] 

Obowiązujący model zarządzania integruje zarządzanie infrastrukturą z działalnością 
produkcyjną na poziomie kopalń i Centrali (piony techniczne). Zarządzanie relacjami 
z klientami (odbiorcami węgla) realizuje Centrala (pion sprzedaży), natomiast z klientami 
niebędącymi odbiorcami węgla zarówno Centrala, jak i kopalnie. Zarządzanie działalnością 
pomocniczą185 realizuje Centrala i Zakład Informatyki i Telekomunikacji, natomiast zadania 
w tym zakresie (np. logistyka, bezpieczeństwo, zasoby ludzkie, obsługa prawna 
i organizacyjna) realizują kopalnie. Biura Centrali prowadzą w wyodrębnionych obszarach 
działalności kopalń kontrolę funkcjonalną oraz monitoring w zakresie dotyczącym 
infrastruktury, działalności produkcyjnej jak i pomocniczej. 

Według założeń trzy zasadnicze rodzaje działalności biznesowej związane z: infrastrukturą, 
produkcją i relacjami z klientami mają ewaluować od pełnej integracji na poziomie jednostek 
organizacyjnych PGG do ich rozdzielenia, w ramach struktury organizacyjnej 
zaakceptowanej przez właściciela.  

[Dowód: akta kontroli tom III str. 353-356] 

3.6. Nakłady inwestycyjne. Biznesplan z kwietnia 2016 r.186 przewidywał nakłady 
inwestycyjne187 w II półroczu 2016 r. wysokości […]TP, a w 2017 r. w wysokości […]TP. 
Natomiast w Biznesplanie z marca 2017 r. opracowanym w związku z przejęciem kopalń 
KHW zaplanowano na 2017 r. nakłady inwestycyjne w łącznej kwocie […]TP, a na 2018 r. 
w wysokości […]TP. Z kolei w PTE na 2017 r. nakłady inwestycyjne zaplanowano 
w wysokości […]TP, a na 2018 r. […]TP. 

[Dowód: akta kontroli tom III str. 406a, 407, 423, 436] 

                                                      
185 W zakresie: księgowości i finansów, zamówień i logistyki dostaw, zasobów ludzkich, IT, bezpieczeństwa, 
obsługi prawnej, kontrolingu, komunikacji, kontroli i audytu. 
186 Tj. Biznesplan PGG z 11 marca 2016 r. zaktualizowany w dniu 22 kwietnia 2016 r. w oparciu o porozumienie 
z dnia 19 kwietnia 2016 r. Dane wg modelu finansowego do zaktualizowanego Biznesplanu. 
187 Rozumiane jako budownictwo inwestycyjne i zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych. 
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Poniesione nakłady inwestycyjne: w 2016 r. (296,4 mln zł) były o 224,1 mln zł niższe zł  
od poziomu założonego w PTE (520,5 mln zł), w 2017 r. (662,9 mln zł) o 217,3 mln zł  
niższe od zaplanowanych w PTE (880,2 mln zł), a w I połowie 2018 r. (507,1 mln zł) niższe 
o 162,4 mln zł od zaplanowanych w PTE (669,5 mln zł). Łącznie w okresie od maja 2016 r. 
do czerwca 2018 r. nakłady inwestycyjne wyniosły 70,8% planowanych w PTE i wyniosły 
1 466,4 mln zł.  

 

[Dowód: akta kontroli tom III str. 406] 

[…]TP 
[Dowód: akta kontroli tom III str. 411-421, 429-435, 453-461] 
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Wydatki inwestycyjne zostały sfinansowane środkami własnymi (1 097 954,2 tys. zł), 
leasingiem finansowym (367 925,6 tys. zł) oraz środkami funduszu prewencyjnego PZU 
(587,3 tys. zł)188. 

[Dowód: akta kontroli tom III str. 406] 

[…]TP 

Do ważniejszych inwestycji zrealizowanych w badanym okresie (wykonanych zgodnie 
z harmonogramem ujętym w Biznesplanie) należały:  

W KWK Ruda: […]TP 

W KWK ROW: […]TP 

Najwyższe nakłady inwestycyjne189 poniesiono na rzecz […]TP. 

[…]TP 
[Dowód: akta kontroli tom III str. 405, 407-452] 

3.7. Usługi obce. Koszty usług obcych PGG w okresie od 30 kwietnia 2016 r. do 
30 czerwca 2018 r. wyniosły […]TP  

Na wzrost kosztów usług obcych PGG w 2017 r. i w I połowie 2018 r. wpływ miało głównie 
przejęcie kopalń KHW […]TP.  

[Dowód: akta kontroli tom III str. 462] 

Koszty poniesione w związku z dysponowaniem i eksploatacją maszyn urabiających 
(kombajnów ścianowych i chodnikowych) wyniosły w okresie od 30 kwietnia 2016 r. do 
30 czerwca 2018 r. […]TP 

W przypadku kombajnów chodnikowych średniomiesięczna liczba kombajnodniówek 
w 2016 r. wyniosła […]TP  

[Dowód: akta kontroli tom III str. 462-464] 

3.8. ZUZP. Zgodnie z zapisami porozumienia z 19 kwietnia 2016 r. zawartego pomiędzy 
zarządami KW i PGG oraz organizacjami związków zawodowych działających w KW, strony 
miały po jego zawarciu w trybie natychmiastowym przystąpić do negocjacji w celu zawarcia 
nowego ZUZP, który docelowo miał być wprowadzony w życie nie później niż 1 stycznia 
2018 r. Pracodawca wystosował 22 lipca 2016 r. wniosek do związków zawodowych 
o przystąpienie do negocjacji ZUZP, a we wrześniu 2016 r. przekazał stronie społecznej 
projekt ZUZP. W odpowiedzi związki zawodowe zaproponowały negocjowanie ZUZP na 
bazie zapisów dotychczas obowiązujących porozumień zbiorowych oraz zapowiedziały 
opracowanie własnych projektów ZUZP. Na początku 2017 r. wstrzymano prace ze względu 
na przygotowania do planowanego przejęcia kopalń KHW. W celu wznowienia prac 
6 czerwca 2017 r. pracodawca wystosował do związków zawodowych ponowny wniosek 
o potwierdzenie złożonych akcesów przystąpienia do negocjacji ZUZP190 oraz powołał 
Zespół ds. kontynuowania prac nad procesem tworzenia ZUZP, którego zadaniem było 
m.in. wypracowanie Regulaminu Zespołu oraz dalsza praca nad treścią ZUZP. W celu 
usprawnienia prac uzgodniono, że strony będą pracować w zespołach tematycznych 
dotyczących: części ogólnej ZUZP, zasad wynagradzania oraz spraw BHP. W wyniku  
prac ww. zespołów uzgodniono zapisy części ogólnej oraz BHP, natomiast zasady 
wynagradzania nadal pozostały nieuzgodnione. Do końca 2018 r. ZUZP nie został 
uzgodniony i wdrożony w PGG. 

Upoważniony Dyrektor wyjaśnił m.in., że „główną przyczyną niewprowadzenia do dnia 
dzisiejszego nowego ZUZP są różnice pomiędzy pracodawcą a stroną społeczną 
w prezentowanych stanowiskach negocjacyjnych wynikające z podejścia do kształtu 
systemu wynagradzania oraz sposobu finansowania przyjmowanych rozwiązań płacowych”. 
Dyrektor wskazał, że „celem pracodawcy jest uproszczenie systemu wynagradzania oraz 

                                                      
188 Środki przeznaczane przez PZU na sfinansowanie przedsięwzięć mających na celu podniesienie 
bezpieczeństwa pracy. 
189 Od 30 kwietnia 2016 r. do 30 czerwca 2018 r. 
190 W związku ze zmianą struktur organizacji związkowych po zmianach wynikających z przejęcia kopalń KHW. 
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jego uelastycznienie przy zachowaniu dotychczasowego poziomu funduszu płac, podczas 
gdy strona społeczna proponuje ujednolicenie zasadniczego wynagrodzenia za pracę przy 
zachowaniu większości dotychczasowych składników wynagrodzeń oraz utrzymanie 
indywidualnych zarobków pracowników”. W zakresie uelastycznienia kosztów wynagrodzeń 
Dyrektor wskazał, że „wprowadzona została zmiana zasad wypłaty rocznej za 2019 r., która 
przewiduje: […]TP. 

[Dowód: akta kontroli tom VIII str. 1-17, 238-392, 605-607, 762] 

3.9. Wynagrodzenia. Fundusz wynagrodzeń PGG w okresie od maja do grudnia 2016 r. 
wyniósł […]TP 

 [Dowód: akta kontroli tom VII str. 918; tom VIII str. 90] 

W latach 2016-2018 koszty osobowe191 stanowiły od 44,1% w 2016 r.192 do 48,4% w 2018 r. 
kosztów ogółem (rodzajowych). […]TP.  

 [Dowód: akta kontroli tom VII str. 918; tom VIII str. 578-597]  

[…]TP 
 [Dowód: akta kontroli tom VII str. 918; tom VIII str. 601-602, 613] 

Znaczny wpływ na wzrost jkop dla całej Spółki miało nabycie w 2017 r. czterech oddziałów 
(kopalń) KHW. […]TP. Drugim czynnikiem wpływającym na ogólny poziom jkop był ich 
wzrost dla poszczególnych kopalń. […]TP.  

[Dowód: akta kontroli tom VIII str. 601-602, 613] 

Średnie miesięczne wynagrodzenie w 2017 r. (6 565,48 zł) kształtowało się na podobnym 
jak w 2016 r. (6 564,86 zł), natomiast w 2018 r. wyniosło 7 420 zł.  

[…]TP 
[Dowód: akta kontroli tom VIII str. 87-89, 613-615] 

[…]TP 
[Dowód: akta kontroli tom VIII str. 98, 202-231] 

3.10. Zatrudnienie. Średnie zatrudnienie w PGG wzrosło z 31 836 pracowników193 
w 2016 r. do 39 966 pracowników w 2017 r. (tj. o 25%) oraz do 42 398 pracowników 
w  2018 r. (wzrost o 33,2% w porównaniu do 2016 r. oraz 6,1% w porównaniu do 2017 r.). 
Wzrost zatrudnienia spowodowany był przede wszystkim przejęciem w 2017 r. czterech 
oddziałów KHW. W latach 2016-2018 nieznacznie zmieniła się struktura zatrudnienia. 
Udział pracowników pracujących na dole194 zwiększył się z 76% w 2016 r. do 78% w 2018 r.  

Upoważniony Dyrektor wskazał, że w latach 2016-2018 działania w zakresie optymalizacji 
zatrudnienia, związane były m.in. z utworzeniem kopalń zespolonych oraz z przeniesieniem 
do SRK kopalń (Pokój I, Śląsk, Wieczorek II), z którymi przeniesiono przede wszystkim 
pracowników powierzchni, co wpłynęło korzystnie na zmianę struktury zatrudnienia. 

[…]TP  
 [Dowód: akta kontroli tom VII str. 918; tom VIII str. 1-18, 91-96] 

[…]TP 
[Dowód: akta kontroli tom VII str. 918; tom VIII str. 1-18, 578-597] 

 
W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. Powyższy wynik badania nie odnosi się do konsekwencji wynikających 
z nieprawidłowości opisanych we wcześniejszej części wystąpienia pokontrolnego. 

                                                      
191 Na podstawie danych ujętych w sprawozdaniach finansowych sporządzonych zgodnie z MSR. 
192 Okres od maja do grudnia 2016 r. 
193 Średnie zatrudnienie odpowiadające funkcjonowaniu PGG z oddziałami nabytymi od KW (8 miesięcy). 
Zgodnie ze sprawozdaniami G-06.9 średnie zatrudnienie liczone było (zgodnie z metodyką GUS) w przeliczeniu 
na 12 miesięcy, pomimo że przejęcie oddziałów KW miało miejsce w kwietniu 2016 r. W sprawozdaniu  
za grudzień 2016 r. średnie zatrudnienie wyniosło 21 223 pracowników. 
194 Biorąc pod uwagę średnie zatrudnienie. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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W ocenie NIK, na sytuację ekonomiczno-finansową PGG w okresie blisko trzech lat 
prowadzenia działalności wydobywczej, dominujący wpływ miały: korzystna koniunktura 
i wysokie ceny zbytu węgla (wzrost średniej ceny pomiędzy II kw. 2016 r. a III kw. 2018 r. 
wyniósł 51%), kolejne dokapitalizowania Spółki przez udziałowców/akcjonariuszy (które 
w latach 2016-2018 wyniosły łącznie ponad 3,4 mld zł), a także korzystne efekty 
realizowanej restrukturyzacji organizacyjno-majątkowej oraz techniczno-technologicznej.  

Wyniki finansowe netto Spółki poprawiały się od straty (-) 332,0 mln zł w 2016 r., poprzez 
zysk za 2017 r. w wys. 86,2 mln zł do zysku w wys. 493,4 mln zł za 2018 r. W okresie tym 
wzrastały wskaźniki rentowności PGG, w tym ROS - z (-) 8,7% do 5,3%, ROA - z (-) 4,6% 
do 4,0% oraz ROE - z (-) 14,3% do 11,8%. NIK zwraca jednak uwagę, że na powyższy 
poziom rentowności Spółki wpłynął przeprowadzony sposób wyceny wartości początkowych 
nabytych aktywów KW i KHW, który w ocenie NIK był nieprawidłowy i skutkował zaniżeniem 
ich wartości na poziomie Spółki, co przekładało się na poprawę powyższych wyników.  

Powyższa uwaga odnosi się także do osiąganych wyników finansowych poszczególnych 
kopalń PGG, gdzie zastosowany sposób wyceny aktywów istotnie utrudnił porównywalność 
ich rentowności, bowiem wartości początkowe części aktywów na poziomie poszczególnych 
kopalń zostały zawyżone lub zaniżone - rzutując na wysokość rozliczanych kosztów 
amortyzacji, co wiązało się ze zniekształceniem wykazywanej rentowności. 

W kolejnych latach 2016-2018 siedem kopalń odnotowywało poprawiające się wyniki 
finansowe netto, a wyniki tylko jednej kopalni - […]TP uległy w tym okresie pogorszeniu. 
Według rankingu kopalń na koniec lat 2017 i 2018 - uwzględniającego przy ocenie kopalń 
siedem wskaźników - kopalniami osiągającymi najsłabsze rezultaty działalności były […]TP 
(w 2017 r.) oraz […]TP (w 2018 r.). 

Źródłem finansowania majątku PGG był przede wszystkim kapitał obcy - wskaźnik ogólnego 
zadłużenia utrzymywał się w latach 2016-2018 na relatywnie wysokim poziomie 0,66-0,69. 
Jego poziom, zdaniem NIK, rodzi potencjalne ryzyko utraty przez Spółkę zdolności  
do obsługi zadłużenia - w sytuacji pogorszenia się koniunktury na rynku węgla. Obsługa 
zadłużenia w szczególności dotyczy systematycznego wykupu (kończącego się w 2028 r.), 
odsetek oraz pozostałych kosztów, związanych z wyemitowanymi przez PGG obligacjami 
na łączną kwotę 2 366 mln zł.  

Korzystnym trendem z punktu widzenia wypłacalności Spółki były wzrastające wskaźniki 
płynności bieżącej i szybkiej, które w latach 2016-2018 wzrosły odpowiednio: z 0,40 do 0,75 
oraz z 0,31 do 0,68, chociaż ich wartości nadal odbiegały od wartości uznawanych  
za optymalne i bezpieczne. W korzystnym trendzie były także systematycznie malejące 
przeterminowane zobowiązania krótkoterminowe oraz przyspieszona rotacja zobowiązań. 

Udział kosztów stałych ponoszonych przez Spółkę (niezależnych od wielkości wydobycia) 
w całości kosztów wzrósł z 86,5% w 2016 r. do 86,9% w I połowie 2018 r. Dominującą 
część tych kosztów stanowiły wynagrodzenia oraz świadczenia na rzecz pracowników, 
których udział w kosztach rodzajowych był najwyższy i wzrastał od 44,1% w 2016 r., 46,2% 
w 2017 r. do 48,4% w 2018 r. Średnie miesięczne wynagrodzenie w Spółce w 2018 r. było 
o 13% wyższe od średniego wynagrodzenia w 2017 r.  

NIK zwraca uwagę, że uelastycznienie kosztów wynagrodzeń, polegające na tym, aby ich 
znacząca część zależała od wyników Spółki, pozostało niezrealizowanym założeniem 
ZUZP, który do końca 2018 r. nie został uzgodniony i wdrożony w PGG, pomimo że 
negocjacje nad jego postanowieniami toczyły się blisko trzy lata, a ustalony pierwotnie 
termin jego wprowadzenia w życie minął 1 stycznia 2018 r.  

W latach 2017-2018 zwiększenia kosztów osobowych nie wiązały się ze zmianą struktury 
wynagrodzeń w sposób zapewniający zwiększenie w nich udziału czynników zmiennych, 
zależnych od np. wydobycia i sprzedaży, lecz na wprowadzaniu dodatkowych elementów 
kosztów osobowych („wypłata dodatkowa” w 2017 r., „dodatek do przepracowanej dniówki” 
w 2018 r.), przy jednoczesnym utrzymaniu składników już istniejących. 

Zdaniem NIK, utrzymywanie obecnego systemu wynagradzania, w którym koszty pracy 
niemal w całości są kosztami stałymi stwarza ryzyko braku możliwości dostosowania 
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kosztów Spółki do spadków przychodów w okresie dekoniunktury. Ponadto szeroko 
rozbudowane systemy płacowe uwzględniające liczne, zróżnicowane dodatki i świadczenia, 
generują dodatkowe koszty związane z ich obsługą, których można by uniknąć dokonując 
uproszczenia i ograniczenia składników płacowych. 

O poziomie kosztów pracy obok wynagrodzeń decyduje wielkość zatrudnienia. Stan 
zatrudnienia na koniec 2018 r. był o 3,2% niższy niż zatrudnienie na koniec 2017 r. 
Działania w zakresie optymalizacji zatrudnienia, związane z utworzeniem kopalń 
zespolonych oraz z przeniesieniem do SRK niektórych kopalń lub ich części, wraz z którymi 
przeniesiono głównie pracowników powierzchni, korzystnie wpłynęły na kierunek zmian 
struktury zatrudnienia. Udział pracowników pracujących na dole zwiększył się z 76% 
w 2016 r. do 78% w 2018 r. Zatrudnienie wyższe od planowanego w Biznesplanie z marca 
2017 r. wynikało z częściowej rezygnacji z usług świadczonych przez firmy obce. NIK 
zwraca uwagę, że wysoki stan zatrudnienia własnych pracowników utrudnia w okresie 
dekoniunktury reakcję na spadki przychodów. 

Udział usług obcych w kosztach działalności operacyjnej systematycznie malał od 14,4% 
w 2016 r., 13,5% w 2017 r. i 13,2% w 2018 r., jakkolwiek w ujęciu wartościowym koszty te 
rosły. […]TP. 

IV. Uwagi i wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej 
Izbie Kontroli195, zwraca uwagę, że: 

W warunkach istniejącego, wysokiego ryzyka braku możliwości dostosowania 
kosztów Spółki do spadków przychodów w okresie dekoniunktury, a co za tym idzie 
ryzyka utraty zdolności do obsługi zadłużenia, niezbędne jest adekwatne zarządzanie 
tymi ryzykami, w szczególności wynikającymi z obecnego wysokiego udziału 
kosztów stałych (w tym kosztów pracy) i wymaga przygotowania oraz konsekwentnej 
realizacji planu naprawczego (optymalizacyjnego), zapewniającego trwałe 
przywrócenie wskaźników Spółki do oczekiwanych wartości. 

oraz wnosi o: 

Skorygowanie, w trybie przewidzianym w art. 44b ust. 8 UoR lub regulacji MSR 8196 
(paragraf 41 i następne), wartości części nabytych aktywów trwałych KW i KHW, 
ujętych w księgach rachunkowych w niewłaściwie ustalonych kwotach, w celu 
zapewnienia przedstawiania rzetelnej sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku 
finansowego Spółki oraz zapewnienia porównywalności wyników osiąganych przez 
poszczególne kopalnie PGG. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo 
zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 
21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do Dyrektora Delegatury NIK 
w Katowicach. 

                                                      
195 Dz. U. z 2019 r. poz. 489, zwana dalej „ustawą o NIK”. 
196 „Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów”. 
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Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwagi i wykonania wniosku pokontrolnego oraz o podjętych działaniach lub przyczynach 
niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia 
informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub 
zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

Katowice, dnia 15 marca 2019 r. 
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