RB Nr 6 - Podjęcie decyzji o zakończeniu wydobycia rud cynkowo-ołowiowych
z Kopalni „Olkusz - Pomorzany” przez podmiot zależny - ZGH „Bolesław” S.A.
(opublikowana w dniu 29.04.2020 r. o godz. 15:23)
Zarząd Stalprodukt S.A. („Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości informację
otrzymaną w dniu dzisiejszym (tj. 29 kwietnia 2020 r.) od spółki zależnej - ZGH „Bolesław”
S.A. - o podjęciu decyzji w sprawie zakończenia przez ten podmiot działalności górniczej.
Poniżej treść zawiadomienia otrzymanego przez Emitenta.
Zarząd ZGH „Bolesław” S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 29.04.2020 r. podjął
uchwałę o zakończeniu wydobycia rud cynkowo-ołowiowych z Kopalni „Olkusz – Pomorzany”
z dniem 31.12.2020 r. Przez zakończenie wydobycia rozumie się złożenie w dacie 31.12.2020 r.
oświadczenia, o którym mowa poniżej.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo
geologiczne i górnicze, Spółka z dniem 31.12.2020 r. złoży we właściwym organie koncesyjnym
oświadczenie o zrzeczeniu się posiadanych koncesji:
1)
Koncesji nr 172/93 z dnia 20 lipca 1993 r. wydanej przez Ministra Ochrony Środowiska
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w brzmieniu ustalonym decyzjami z dnia 29 kwietnia
1996 r., znak BKk/OZ/779/96, dnia 11 stycznia 2001 r., znak DG/wk/AK/487-229/2001,
dnia 1 lutego 2010 r. znak DGiKGwk-4771-3/5818/09/LP oraz z dnia 12 czerwca 2013 r.
znak DGKks-4771-14/22643/12/JM na wydobywanie rud cynku i ołowiu ze złoża
„Pomorzany”, położonego na terenie miasta i gminy Olkusz oraz gmin Bolesław i Klucze,
pow. olkuski, woj. małopolskie,
2)
Koncesji nr 8/2003 z dnia 15 października 2003 r. wydanej przez Ministra Środowiska
w brzmieniu ustalonym decyzjami z dnia 12 czerwca 2013 r. znak DGKks-477115/22651/12/JM, dnia 18 lutego 2019 r. znak DGK.VI.4771-13.186385.2018.JM na
wydobywanie rud cynku i ołowiu z części złoża „Olkusz” poniżej poziomu +276 m. n.p.m.
do poziomu +113 m. n.p.m., położonego w granicach administracyjnych miasta i gminy
Olkusz oraz gminy Bolesław, pow. olkuski, woj. małopolskie,
3)
Koncesji nr 1/2009 z dnia 2 lutego 2009 r. wydanej przez Ministra Środowiska w brzmieniu
ustalonym decyzjami z dnia 11.10.2016 r. znak DGK.VI.4771-18.62741.2016.JM oraz dnia
31 lipca 2019 r. znak DGK.4771.18.2019.JM na wydobywanie rud cynku i ołowiu ze złoża
„Klucze I” (poniżej poziomu +285,2 m. n.p.m. do poziomu +200,2 m. n.p.m.), położonego
w granicach administracyjnych gminy Klucze, pow. olkuski, woj. małopolskie.
Z dniem złożenia oświadczenia, o którym mowa powyżej Zarząd przyjmuje do wiadomości
i zobowiązuje się do niepodejmowania wydobywania rud cynkowo-ołowiowych z Kopalni
„Olkusz – Pomorzany”. Po złożeniu oświadczenia, o którym mowa w pkt 2 wydobycie kopalin
dopuszczalne jest tylko w związku z prowadzeniem działań mających na celu likwidację Kopalni
„Olkusz – Pomorzany” w następujący sposób.
Zarząd postanawia o rozpoczęciu procesu likwidacji Kopalni „Olkusz – Pomorzany” oraz
podjęciu wszelkich niezbędnych działań zmierzających do zakończenia wydobycia w terminie

wskazanym powyżej. Likwidacja zostanie przeprowadzona zgodnie z planem ruchu
likwidowanego zakładu górniczego (bądź planem ruchu likwidowanej części zakładu górniczego,
w zależności od przebiegu procedury oraz decyzji organu nadzoru górniczego) oraz przepisami
Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, innymi przepisami prawa
powszechnie obowiązującego a także decyzji organów właściwych dla przeprowadzenia
likwidacji Kopalni „Olkusz-Pomorzany”. W przypadku zmiany przepisów powszechnie
obowiązującego prawa Zarząd zobowiązuje się do weryfikacji przyjętego planu działania w celu
dostosowania działań do wymogów prawa oraz zapewnienia osiągnięcia celu wskazanego
powyżej.
Zarząd Spółki, mając na uwadze negatywne skutki społeczne likwidacji Kopalni „Olkusz –
Pomorzany”, podejmie działania, aby w jak największym stopniu złagodzić te skutki.
Koszt przeprowadzenia likwidacji kopalni „Olkusz-Pomorzany” zgodnie z programem likwidacji
Spółka szacuje na ok.140 mln zł co jest uwzględnione w bilansie Spółki w postaci utworzonej
rezerwy (116,8 mln zł) i środków zgromadzonych na funduszu likwidacji kopalni (19,8 mln zł).
Kopalnia „Olkusz-Pomorzany” prowadzi eksploatację na złożach „Pomorzany”, „Olkusz”
(część zrzucona) oraz „Klucze I” w oparciu o koncesje odpowiednio: Nr 172/93 ważną do
31-12-2023, Nr 8/2003 ważną do 31-12-2028, Nr 1/2009 ważną do 31-12-2029. Eksploatację
złoża „Pomorzany” rozpoczęto w 1974 roku i do końca 2019 roku wydobyto 82,7 mln ton rudy
cynkowo-ołowiowej. Eksploatację złoża „Olkusz” rozpoczęto w 2004 roku i wydobyto 5,8 mln
ton rudy. Eksploatację złoża „Klucze I” rozpoczęto w 2009 roku i wydobyto 2,2 mln ton rudy.
W sumie wydobyto ponad 90,7 mln ton rudy.
Przez wiele lat z Kopalni „Olkusz-Pomorzany” wydobywano ponad 2,6 mln ton rudy rocznie
o zawartości procentowej cynku powyżej 4 % i powyżej 1,7 % ołowiu. Od kilku lat spadały
wielkość wydobycia oraz zawartość procentowa metali. W 2019 roku wydobycie wyniosło już
tylko 1,6 mln ton, a zawartość cynku była na poziomie 2,6 %, a ołowiu 1,3 %.
Na koniec 2019 roku stan zasobów przemysłowych był na poziomie 3,7 mln ton. W roku 2020
zgodnie z planami rocznymi Spółki zaplanowano wydobycie na poziomie 1,5 mln ton rudy
o analizie 2,5 % cynku i 0,9 % ołowiu. Plan wydobycia realizowany jest zgodnie z założeniami.
Tak więc należy szacować, że na koniec 2020 roku zasoby przemysłowe rudy na
eksploatowanych przez Spółkę trzech złożach będą na poziomie około 2 mln ton.
Zarząd podejmując decyzję o zakończeniu wydobycia rudy cynkowo-ołowiowej z kopalni
„Olkusz-Pomorzany” z dniem 31 grudnia 2020 r. wziął pod uwagę stan zasobów, tj. ich ilości,
jakości i rozlokowanie na poszczególnych oddziałach wydobywczych. Wziął także pod uwagę
doświadczenia z likwidowanych kopalń, tj. kopalni „Bolesław” i kopalni „Olkusz” będących
wcześniej w strukturach ZGH „Bolesław” oraz możliwości zapewnienia wielkości i jakości
wydobycia po 2020 roku, w aspekcie wysokości kosztów produkcji. I tak doświadczenia
z likwidowanych w ZGH kopalń pokazują jednoznacznie, że nie da się wyeksploatować do
„czysta” zasobów. Z kopalni „Bolesław” w latach 1954-1996 wydobyto 25 mln ton rudy

i pozostało 3,8 mln ton zasobów przemysłowych. Z kopalni „Olkusz” w latach 1968-2001
wydobyto 15 mln ton rudy i pozostało 2,2 mln ton zasobów. Nie da się ze względów technicznych
wyeksploatować wszystkich zasobów.
Łącznie z kopalni „Olkusz-Pomorzany” w latach 1974 – 2020 zostanie wydobyte 92,3 mln ton
rudy. Pozostawienie na dzień 31 grudnia 2020 roku tylko około 2 mln ton zasobów
przemysłowych będzie niewątpliwym sukcesem i należy uznać to za sczerpanie złoża do „czysta”.
Uwzględniając powyższe z powodu sczerpania zasobów zakończenie wydobycia 31 grudnia 2020
roku wydaje się w pełni uzasadnione.
W praktyce górniczej rzadko zdarza się sytuacja, kiedy zamknięcie kopalni ma miejsce na skutek
sczerpania złoża. Najczęściej kopalnie zamykane są z powodów ekonomicznych- ogólnie mówiąc
ich produkcja jest nieopłacalna. ZGH udało się w trakcie działalności w latach 1954-2020
wyeksploatować łącznie z kopalń „Bolesław”, „Olkusz” i „Olkusz - Pomorzany” ponad 130 mln
ton rudy, zamykając w tym czasie kopalnie „Bolesław” i „Olkusz” z powodu sczerpania złóż.
Również złoża Kopalni „Olkusz-Pomorzany” zostały w praktyce wyeksploatowane do końca.
Dzięki korzystnej sytuacji rynkowej w latach 2015-2019 udało się utrzymać działalność górniczą
mimo wymuszonego ograniczenia wydobycia ilościowo z 2,6 mln do 1,5 mln ton/rok, przy
spadku zawartości cynku i ołowiu w rudzie z ponad 6% do niewiele ponad 3 %.
Analizowano możliwość zakończenia wydobycia w końcu roku 2021, lecz radykalne zmiany na
rynku w okresie grudzień 2019- kwiecień 2020 spowodowane wybuchem pandemii koronawirusa,
wpłynęły na spadki cen metali, przyspieszając decyzję o zakończeniu wydobycia.
Ceny cynku w grudniu 2019 roku były na poziomie 2.350 USD/tonę. W I kwartale 2020 roku
cena cynku spadła poniżej poziomu 1.900 USD/tonę. W związku z wpływem pandemii na
globalną sytuację gospodarczą prognozy nie są optymistyczne. Prowadzenie działalności
górniczej w obecnych warunkach jest nieopłacalne. Zamknięcie kopalni nie wpłynie negatywnie
na kontynuację działalności Spółki.
Zarząd Emitenta przypomina jednocześnie, iż podany powyżej termin zakończenia przez ZGH
„Bolesław” S.A. działalności górniczej jest zgodny z wcześniejszymi planami. W szczególności,
termin ten został określony w strategii rozwoju Segmentu Cynku, podanej do publicznej
wiadomości raportem bieżącym nr 33 z 27.10.2016 r.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia
16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na
rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę
Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

