
 Druk  nr 1340         
SEJM 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

.

      VII kadencja 

 
 
 

S P R A W O Z D A N I E   K O M I S J I   G O S P O D A R K I 

O R A Z  K O M I S J I  S K A R B U  P A Ń S T W A 
 

o poselskim  projekcie ustawy o dotacji 
przeznaczonej dla niektórych podmiotów   
(druk nr 917). 
 
         Marszałek Sejmu  zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 regulaminu Sejmu – po 

zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu - skierowała w dniu 22 listopada 2012 r. powyższy 

projekt ustawy do Komisji  Gospodarki  i Komisji Skarbu Państwa do pierwszego czytania.  

 Komisje: Gospodarki i Skarbu Państwa po  przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz 

rozpatrzeniu tego projektu ustawy  na posiedzeniach  w dniach:  5 grudnia 2012 r. i 9 maja 

2013 r. 

 

       wnoszą: 

 

       W y s o k i   S e j m    uchwalić raczy załączony projekt ustawy. 

 

  

Warszawa, dnia 9 maja 2013 r. 
 
 
 

 
 
 

Przewodniczący Komisji             Przewodniczący Komisji  
          Gospodarki                   Skarbu Państwa 
 
   /-/Wojciech Jasiński                /-/ Tadeusz Aziewicz 
 
 
     Sprawozdawca 
 
             /-/Mirosława Nykiel 
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Projekt 

  

 

 

 

USTAWA 

z dnia   2013 r. 

 

o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów  

 

Art. 1. 

Ustawa określa cel i zakres wykorzystania oraz sposób udzielania dotacji przezna-
czonej dla następujących podmiotów: 

1) Przedsiębiorstwa Państwowego Kopalnia Soli „Bochnia” z siedzibą w 
Bochni w likwidacji lub jego następcy prawnego, który przejął realizację 
zadań przewidzianych ustawą; 

2) Kopalni Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna w Wieliczce; 

3) Centralnej Pompowni „Bolko” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w 
Bytomiu; 

4) Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” w Zabrzu lub jej następcy 
prawnego. 

 

Art. 2. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1) zakład górniczy – zakład górniczy w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 18 ustawy 
z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, 
poz. 981); 

2) dotacja – dotację w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, która – 
w przypadku gdy stanowi pomoc publiczną – została uznana przez Komisję 
Europejską za zgodną z regułami wspólnego rynku. 

 

Art. 3. 

1. Dotację przeznacza się na finansowanie: 

1) zadań w zakresie: 

a) całkowitej likwidacji zakładu górniczego „Siedlec-Moszczenica” oraz 
niezabytkowej części zakładu górniczego „Bochnia”, a także utrzyma-
nia, zabezpieczenia i ratowania zabytkowych części zakładu górniczego 
„Bochnia” – wchodzących w skład podmiotu, o którym mowa w art. 1 
pkt 1, 

b) całkowitej likwidacji niezabytkowej części zakładu górniczego „Wie-
liczka”, a także utrzymania, zabezpieczenia i ratowania zabytkowych 
części zakładu górniczego „Wieliczka” – wchodzących w skład pod-
miotu, o którym mowa w art. 1 pkt 2, 

c) utrzymania, zabezpieczenia i ratowania zabytkowych części zakładu 
górniczego Kopalnia Węgla Kamiennego „Guido” w Zabrzu i zakładu 
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górniczego Kopalnia Węgla Kamiennego „Królowa Luiza” w Zabrzu - 
wchodzących w skład podmiotu, o którym mowa w art. 1 pkt 4; 

2) działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji byłych Zakładów Górni-
czo-Hutniczych „Orzeł Biały” w Bytomiu, realizowanych przez podmiot, o 
którym mowa w art. 1 pkt 3. 

2. Przez zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i b, rozumie się: 

1) likwidację otworów eksploatacyjnych oraz wyrobisk górniczych; 

2) likwidację zbędnych instalacji, budynków oraz demontaż maszyn i urzą-
dzeń; 

3) naprawianie szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego; 

4) rekultywację terenów pogórniczych; 

5) wykonywanie prac zabezpieczających oraz przedsięwzięć zapobiegających, 
związanych z likwidowanym zakładem górniczym; 

6) utylizację solanki; 

7) zabezpieczenie części zabytkowych, renowację zabytkowych wyrobisk, ma-
szyn i urządzeń; 

8) opracowanie projektów, dokumentacji, opinii, ekspertyz i analiz związanych 
z zakresem zadań wymienionych w pkt 1–7; 

9) sprawowanie ogólnego zarządu. 

3. Przez zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, rozumie się: 

1) rekultywację terenów pogórniczych; 

2) zabezpieczenie części zabytkowych, renowację zabytkowych wyrobisk, ma-
szyn i urządzeń; 

3) opracowanie projektów, dokumentacji, opinii, ekspertyz i analiz związanych 
z zakresem zadań wymienionych w pkt 1 i 2; 

4) sprawowanie ogólnego zarządu. 

4. Przez działania, o których mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się: 

1) zabezpieczenie kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym; 

2) likwidację zbędnej infrastruktury związanej z wykonywaniem działań, o 
których mowa w pkt 1; 

3) naprawianie szkód powstałych w wyniku wykonywania działań, o których 
mowa w pkt 1 i 2; 

4) opracowanie, wymaganych na podstawie odrębnych przepisów, projektów, 
dokumentacji, opinii, ekspertyz i analiz związanych z zakresem zadań wy-
mienionych w pkt 1–3; 

5) sprawowanie ogólnego zarządu. 

 

Art. 4. 

Dotację przeznacza się również na finansowanie: 

1) ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób, o 
których mowa w art. 7; 

2) roszczeń byłych pracowników całkowicie likwidowanych zakładów górni-
czych, dotyczących rent wyrównawczych oraz jednorazowych odszkodowań 
pieniężnych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. 
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Art. 5. 

1. Dotację na realizację zadań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz 
art. 4, przyznaje się na wniosek podmiotów, o których mowa w art. 1 pkt 1 i 2, w 
przypadku spełnienia następujących warunków: 

1) podjęcia decyzji albo uchwały o rozpoczęciu likwidacji zakładu górniczego 
przez ich właściwy organ; 

2) zaakceptowania przez ministra właściwego do spraw gospodarki: 

a) programu całkowitej likwidacji zakładu górniczego, obejmującego w 
szczególności zabezpieczenie zabytkowych części w podmiotach, o 
których mowa w art. 1 pkt 1 i 2, 

b) rocznego planu zadań, obejmującego, w podziale na miesiące: 

– zakres rzeczowy i finansowy zadań oraz harmonogram ich reali-
zacji, ujmujący także zabezpieczenie zabytkowych części w pod-
miotach, o których mowa w art. 1 pkt 1 i 2, 

– przychody z likwidacji majątku zakładu górniczego oraz innych 
źródeł. 

2. Dotację na realizację zadań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 lit. c, przyznaje 
się na wniosek podmiotu, o którym mowa w art. 1 pkt 4, po zaakceptowaniu 
przez ministra właściwego do spraw gospodarki rocznego planu zadań obejmu-
jącego, w podziale na miesiące, jego zakres rzeczowy i finansowy. 

3. Dotację na wykonanie działań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2, przyznaje 
się na wniosek podmiotu, o którym mowa w art. 1 pkt 3, po zaakceptowaniu 
przez ministra właściwego do spraw gospodarki rocznego planu działań wyko-
nywanych po zakończeniu likwidacji zakładu górniczego, obejmującego, w po-
dziale na miesiące, jego zakres rzeczowy i finansowy. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1–3, powinien zawierać: 

1) oznaczenie wnioskodawcy; 

2) określenie: 

a) zadań przewidzianych do realizacji, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 
1, albo 

b) działań przewidzianych do wykonania, o których mowa w art. 3 ust. 1 
pkt 2; 

3) preliminarz środków planowanych na realizację zadań albo na wykonanie 
działań w danym roku kalendarzowym; 

4) w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 1 pkt 1 i 2 – określenie 
stanu zaawansowania prac związanych z likwidacją zakładu górniczego; 

5) w przypadku podmiotu, o którym mowa w art. 1 pkt 4 – określenie stanu za-
awansowania prac związanych z realizacją zadań, o których mowa w art. 3 
ust. 1 pkt 1 lit. c; 

6) w przypadku podmiotu, o którym mowa w art. 1 pkt 3 – określenie stanu 
wykonania działań po zakończeniu likwidacji zakładu górniczego. 
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Art. 6. 

1. Podstawą przyznania dotacji na realizację zadań i wykonanie działań określo-
nych w ustawie jest umowa zawarta między ministrem właściwym do spraw go-
spodarki a podmiotem, o którym mowa w art. 1. 

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, określa w szczególności zobowiązanie podmio-
tu do realizacji zadań albo wykonywania działań określonych w ustawie, wyso-
kość dotacji oraz zasady rozliczania i przyczyny ewentualnego zwrotu dotacji. 

 

Art. 7.  

1. Podmioty, o których mowa w art. 1 pkt 1 i 2, otrzymują dotację na finansowanie 
ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla na zasadach 
określonych w zakładowym układzie zbiorowym pracy dla emerytów lub renci-
stów uprawnionych do bezpłatnego węgla. 

2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje również wdowom, wdow-
com i sierotom po emerytach lub rencistach, jeżeli spełniają warunki do otrzy-
mania renty rodzinnej. 

3. W przypadku gdy prawo do bezpłatnego węgla wynika z renty rodzinnej – 
wszystkim osobom do niej uprawnionym przysługuje łącznie jeden ekwiwalent 
pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla. W razie podziału renty rodzin-
nej ekwiwalent ten ulega podziałowi w częściach równych, odpowiednio do 
liczby uprawnionych. 

 

Art. 8. 

1. Przyznana przez ministra właściwego do spraw gospodarki dotacja jest wypłaca-
na w ratach miesięcznych, na specjalnie w tym celu wyodrębniony przez pod-
miot, o którym mowa w art. 1, rachunek bankowy. 

2. Podstawę do wypłacenia rat miesięcznych stanowi przedstawienie przez pod-
miot, o którym mowa w art. 1: 

1) wniosku o wypłacenie raty wynikającej z: 

a) rocznego planu zadań, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b i ust. 2, 
albo 

b) rocznego planu działań, o którym mowa w art. 5 ust. 3; 

2) sprawozdania, o którym mowa w art. 9 ust. 1. 

 

Art. 9. 

1. Podmiot, o którym mowa w art. 1, składa ministrowi właściwemu do spraw go-
spodarki, w terminie do 25. dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc przekazania 
kolejnej raty dotacji, sprawozdania miesięczne zawierające rozliczenie rzeczo-
wo-finansowe zrealizowanych zadań albo działań wykonanych po zakończeniu 
jego likwidacji. 

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy obowiązku przedkładania sprawozdania za miesiąc 
styczeń danego roku. 

3. Podmiot, o którym mowa w art. 1, przedstawia ministrowi właściwemu do spraw 
gospodarki, w terminie do dnia 20 lutego roku następnego, wraz z rocznym roz-
liczeniem rzeczowo-finansowym, sprawozdanie z realizacji: 
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1) rocznego planu zadań, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b i ust. 2, al-
bo 

2) rocznego planu działań, o którym mowa w art. 5 ust. 3. 

4. W przypadku gdy podmiot, o którym mowa w art. 1, nie zrealizował zadań albo 
nie podjął działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji zakładu górnicze-
go lub nie przedstawił sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, minister właści-
wy do spraw gospodarki wstrzymuje przekazywanie kolejnych rat dotacji do 
czasu ustania przyczyn wstrzymania. 

 

Art. 10.  

Dysponentem dotacji na realizację zadań i wykonanie działań określonych w ustawie 
jest minister właściwy do spraw gospodarki. 

 

Art. 11.  

Minister właściwy do spraw gospodarki może zlecić Agencji Rozwoju Przemysłu 
S.A. monitorowanie prawidłowości wykorzystania dotacji przeznaczonej na cele 
określone w ustawie. 

 

Art. 12. 

Dotacje na zadania określone w ustawie przekazywane są: 

1) podmiotowi, o którym mowa w art. 1 pkt 1 – do dnia 31 grudnia 2017 r.; 

2) podmiotowi, o którym mowa w art. 1 pkt 2 – do dnia 31 grudnia 2020 r.; 

3) podmiotowi, o którym mowa w art. 1 pkt 4 – do dnia 31 grudnia 2020 r. 

 

Art. 13.  

Przepisy ustawy w zakresie dotyczącym dotacji dla podmiotu, o którym mowa w art. 
1 pkt 4, stosuje się od dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o 
zgodności pomocy publicznej przewidzianej w niniejszej ustawie dla tego podmiotu 
ze wspólnym rynkiem. 

 

Art. 14. 

Traci moc ustawa z dnia 17 lutego 2006 r. o dotacji przeznaczonej dla niektórych 
podmiotów (Dz. U. Nr 64, poz. 446, z 2009 r. Nr 42, poz. 339 oraz z 2011 r. Nr 163, 
poz. 981). 

 

Art. 15.  

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. 



Minister 
Spraw Zagranicznych 

DPUE 920-IfiJ2013/eg/1 
DPUE.920.618.2013 / 2 

dot.: GOS-015-43-2013 z 10 maja 2013 r. 

Warszawa, dnia A~ maja 2013 r. 

Pan Wojciech Jasiński 
Przewodniczący Komisji Gospodarki 
Sejm Rzeczypospolitej Polsklej 

opinia o zgodności z prawem Unii Europejskiej projelctu ustawy o dotacji pneznaczonej dla 
nielctórych podmiotów ujętego w sprawozdaniu Komisji Gospodarki oraz Komisji Skarbu Paristwa o 
poselskim projekcie ustawy o dotacji pneznaczonej dla nielctórych podmiotów (druk nr 1340) 
wyrażona na podstawie art.13 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji 
rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437 z późn. zm.) w związku z art. 42 ust. 4 i art. 54 ust. 1 
Regulaminu Sejmu przez ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w 
Unii Europejskiej 

Szanowny Panie Przewodniczący, 

w związku z przedłożonym sprawozdaniem pozwalam sobie wyrazić poniższą opinię. 

l. Celem poselskiego projektu ustawy jest przedłużenie możliwości finansowania z dotacji 
budżetowej dotychczasowych zadań określonych ustawą z dnia 17 Jutego 2006 r. o dotacji 
przeznaczonej dla niektórych podmiotów (Dz. U. nr 64, poz. 446, z późn. zm), uwzględniającej byłe i 
przyszłe ewentualne przekształcenia własnościowe podmiotów ujętych w ustawie. Zgodnie z 
projektem dotacje mają być udzielane dla Przedsiębiorstwa Państwowego Kopalnia Soli "Bochnia" z 
siedzibą w Bochni w likwidacji lub jego następcy prawnego, który przejął realizację zadań 

przewidzianych ustawą, Kopalni Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna w Wieliczce; Centralnej Pompowni 
"BoJko" sp. z o.o. w Bytomiu oraz Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego "Guido" w Zabrzu lub jej 
następcy prawnego. 

2. Przewidziane w projekcie dotacje stanowią pomoc państwa w rozumieniu art. 107 TFUE. 
Należy wskazać, że dotychczasowa pomoc państwa dla dwóch z wyżej wymienionych podmiotów 
(Kopalni Soli "Bochnia" oraz Kopalni Soli "Wieliczka") była przedmiotem decyzji Komisji Europejskiej 
w zakresie zgodności podejmowanych środków z rynkiem wewnętrznym. Komisja w decyzjach z dnia 
14 grudnia 2010 r. w sprawie NN66/2010- Pomoc na zabezpieczenie i ratowanie zabytkowej kopalni 
soli w Wieliczce (K(2010)8921 wersja ostateczna) oraz w sprawie N67/2010 - Pomoc na 
zabezpieczenie u ratowanie zabytkowej kopalni soli w Bochni (K(2010)8917 wersja ostateczna) uznała 
zgłoszoną pomoc za zgodną z rynkiem wewnętrznym. Zgodnie z art. 14 ust. 3 i 4 obecnie 
obowiązującej ustawy, pomoc dla Kopalni Soli Bochnia i Kopalni Soli Wieliczka miała być udzielana do 
dnia 31 grudnia 2013 r. Poselski projekt ustawy przewiduje w art. 12 pkt 1 i 2 udzielanie pomocy dla 
tych podmiotów odpowiednio do 31 grudnia 2017 r. oraz do 31 grudnia 2020 r. Oznaczać to będzie 
zmianę zakresu notyfikowanej wcześniej Komisji pomocy indywidualnej. W związku z powyższym, 
zgodnie z art. 108 ust. 3 TFUE konieczne jest dokonanie notyfikacji tej zmiany do Komisji Europejskiej. 

-



3. Ponadto, projekt ustawy określa, że pomoc będzie mogła być udzielona Centralnej Pompowni 
"Bolko" sp. z o.o. w Bytomiu oraz Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego "Guido" w Zabrzu lub jej 
następcy prawnemu. Podmioty te nie były objęte dotychczasowymi decyzjami Komisji, w związku z 
tym pomoc dla nich musi zostać notyfikowana Komisji jako pomoc indywidualna. 

4. Projekt ustawy w art. 13 przewiduje tzw. warunek zawieszający, zgodnie z którym "przepisy 
ustawy w zakresie dotyczącym dotacji dla podmiotu, o którym mowa w ort. 1 ust. 4 (a więc 
Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego "Guido" w Zabrzu lub jej następcy prawnego) stosuje się od 
dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej przewidzianej 
w niniejszej ustawie dla tego podmiotu ze wspólnym rynkiem". Pragnę zauważyć, że warunek 
zawieszający, do którego odniósł się także Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w 
swoich opiniach do projektu ustawy (Opinia nr 29, 30, 31/2012/1/IK z dnia 16 listopada 2013 r.) 
znajdzie zastosowanie nie tylko w przypadku pomocy dla podmiotu, który nie był objęty dotychczas 
zakresem regulacji, czyli Kopalni Węgla Kamiennego "Guido" w Zabrzu, ale w przypadku wszystkich 
podmiotów, których dotyczy projekt ustawy. W związku z powyższym, w celu zapewnienia zgodności 
projektu z prawem UE konieczne jest rozszerzenie zakresu art. 13 projektu ustawy na wszystkie 
podmioty objęte projektowaną regulacją. 

S. Ponadto, z uzasadnienia projektu wynika, że podmioty określone w ustawie otrzymywać 
będą dodatkowe finansowanie swoich zadań ze środków Narodowego Funduszu Ochrony środowiska 
i Gospodarki Wodnej oraz podejmować będą próby pozyskania środków z funduszy strukturalnych 
Unii Europejskiej. W związków z różnymi źródłami finansowania zadań, w celu zapewnienia zgodności 
z regułami pomocy publicznej, konieczne jest uzupełnienie projektu o wskazanie, że pomoc 
przewidziana w ustawie nie podlega kumulacji z żadną inną pomocą na pokrycie tych samych 
kosztów kwalifikowanych. 

Z zastrzeżeniem uwag zawartych w pkt 4-5 projekt ustawy ujęty w sprawozdaniu nie jest sprzeczny 
z prawem Unii Europejskiej. 

Do wiadomości: 

Pan Janusz Piechociński 
Wiceprezes Rady Ministrów 
Minister Gospodarki 

Pani Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 


