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Stanowisko Rządu  

do poselskiego projektu ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów 
(druk 917) 

 
1. Proponowane rozwiązania 

Celem poselskiej inicjatywy jest przedłużenie możliwości finansowania z dotacji 

budżetowej dotychczasowych zadań określonych ustawą z dnia 17 lutego 2006 r. o dotacji 

przeznaczonej dla niektórych podmiotów (Dz. U. Nr 64, poz. 446, z późn. zm.), zwanej dalej 

„ustawą” oraz uwzględnienie byłych i przyszłych ewentualnych przekształceń 

własnościowych podmiotów ujętych w ustawie. Środki te będą przeznaczone na finansowanie 

likwidacji wymienionych w ustawie zakładów górniczych oraz utrzymanie i zabezpieczenie 

zabytkowych części kopalni soli „Wieliczka” i „Bochnia”. Natomiast dotacja dla Centralnej 

Pompowni „Bolko” przeznaczona jest na finansowanie działań związanych z odwadnianiem 

wyrobisk kopalnianych po zlikwidowanych zakładach górniczych, wchodzących w skład 

nieistniejących Zakładów Górniczo-Hutniczych „Orzeł Biały”. 

Ustawa o dotacji dla niektórych podmiotów przewidywała środki stanowiące pomoc 

publiczną dla Przedsiębiorstwa Państwowego Kopalnia Soli „Bochnia” z siedzibą  

w likwidacji i Kopalni Soli „Wieliczka” S.A., które zostały notyfikowane w Komisji 

Europejskiej jako pomoc na zachowanie dziedzictwa kulturowego i które Komisja uznała za 

zgodne z rynkiem wewnętrznym do końca 2013 r.  

Przechodząc do oceny przedstawionych propozycji modyfikacji obecnie 

obowiązujących przepisów, należy zauważyć, że art. 1 projektowanej ustawy określa zakres 

podmiotowy, czyli beneficjentów dotacji budżetowej, z pominięciem Zakładów Górniczo-

Hutniczych „Bolesław” S.A. w Bukownie i Zakładów Górniczych „Trzebionka” S.A.  

w Trzebini, gdyż finansowanie zadań w tych podmiotach zakończono z dniem 31 grudnia 

2006 r. Ponadto, z uwagi na planowane zmiany w zakresie formy prawnej Przedsiębiorstwa 

Państwowego Kopalnia Soli „Bochnia” z siedzibą w Bochni w likwidacji, projektodawca 

ustawy uwzględnia ewentualnego następcę prawnego, precyzując, że dotacja będzie mogła 

być przekazywana tylko podmiotowi, który przejął realizację zadań przewidzianych ustawą. 

W art. 3 i 4  określono szczegółowo cel dotacji. W art. 3 zadania i działania, na które 

przeznacza się dotację budżetową,  pogrupowane zostały według podmiotów, a nie - jak to 

jest w obecnie obowiązującej ustawie - według rodzaju. Taki sposób prezentacji zadań  

i działań możliwy jest do zaakceptowania. W odniesieniu do obowiązującego stanu 

prawnego, w przedmiotowym projekcie proponuje się zmodyfikowanie katalogu zadań  
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i działań, które mają być finansowane z dotacji budżetowej, ze względu na zakończenie 

niektórych działań, ich bezprzedmiotowość, bądź wygaśnięcie (np. zadania związane  

z likwidacją zakładu górniczego „Łężkowice” i „Barycz”). 

Analizując proponowane rozwiązania, stwierdzić należy, że w stosunku do 

obowiązującego aktu, zmianie nie uległy, zawarte w art. 6-9 szczegółowe warunki udzielania 

i rozliczania dotacji budżetowej przez podmioty. Jednocześnie zasadnym wydaje się 

szczegółowe przeanalizowanie kosztów zadań i działań wykonywanych przez podmioty,  

a także określenie zakresu i kosztów finansowanych dotacją budżetową i ujęcie ich  

w danym roku w umowie zawieranej pomiędzy podmiotem a Ministrem Gospodarki. 

W art. 12 określono daty, do których będzie przekazywana dotacja dla wspomnianych 

w ustawie pomiotów. Zakłada, się iż dotowanie zadań związanych z finansowaniem działań  

wykonywanych przez Przedsiębiorstwo Państwowe Kopalnia Soli „Bochnia” z siedzibą  

w Bochni w likwidacji, będzie realizowane do dnia 31 grudnia 2017 r. Zadania realizowane 

przez Kopalnię Soli „Wieliczka” S.A. będą realizowane do dnia 31 grudnia 2020 r. Natomiast 

dla Centralnej Pompowni „Bolko” Sp. z o.o. nie został wskazany końcowy termin udzielania 

dotacji. 

Proponowane rozwiązania należy poddać analizie w zakresie skutków finansowych. 

W uzasadnieniu szczegółowo projektodawca przedstawił wpływ regulacji na budżet państwa  

i w podziale na poszczególne lata. Wdrożenie projektu pociąga za sobą skutki finansowe dla 

budżetu państwa w łącznej wysokości ok.1 mld zł, tj. ok. 132,7 mln zł rocznie. Zaznaczyć 

należy, że kwoty dotacji dla poszczególnych podmiotów ujmowane będą corocznie w ustawie 

budżetowej, a ich wysokość uzależniona będzie od sytuacji finansów publicznych. 

W ocenie Rządu przedmiotowy projekt ustawy wymaga uzupełnienia w zakresie 

wprowadzenia tzw. klauzuli zawieszającej, tj. przepisów  zapewniających, że pomoc dla 

podmiotów będzie udzielana jedynie w okresie obowiązywania decyzji Komisji Europejskiej, 

stwierdzającej zgodność danej pomocy z rynkiem wewnętrznym oraz przepisów 

gwarantujących, że przedmiotowa pomoc nie będzie kumulowana z żadną inną pomocą na 

pokrycie tych samych kosztów kwalifikowanych. 

 W świetle wydatkowanych do chwili obecnej kwot z budżetu państwa, projektodawcy 

ustawy, w uzasadnieniu projektu ustawy powinni przedstawić dotychczasowe efekty działań 

restrukturyzacyjnych, dokonać bilansu przeprowadzonych prac w obu kopalniach soli w 

kontekście planowanych i poniesionych wydatków finansowanych z budżetu państwa na 

podstawie ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów z 17.02.2006 r. 

 Niezbędne wydaje się również przedstawienie przyczyny ewentualnego 
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niezrealizowania zakresu planowanych prac, oraz udziału w procesie restrukturyzacji 

środków lokalnych samorządów oraz środków z funduszy europejskich. 

 Ponadto, wydaje się uzasadnionym rozszerzenie podmiotowego zakresu poselskiego 

projektu ustawy o dodatkowy podmiot tj. zabytkowa Kopalnię Węgla Kamiennego- GUIDO. 

Rozszerzenie takie zostało dokonane na posiedzeniu Podkomisji nadzwyczajnej do 

rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów 

(druk 917) w dniu 24 stycznia br., 

2. Ocena projektu 

Ustawa z dnia 17 lutego 2006 r. o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów 

(Dz. U. Nr 64, poz. 446) zakłada, iż dotowanie zadań wykonywanych przez kopalnie soli, 

będzie realizowane wyłącznie do dnia 31 grudnia 2013 r. 

Do końca roku 2013, z uwagi na występujące w latach ubiegłych ograniczenia 

finansowe, techniczne oraz szczególne wymogi dotyczące wykonywania prac w obiektach 

kopalni soli w Bochni i Wieliczce, nie uda się zrealizować wszystkich planowanych działań 

likwidacyjno-zabezpieczających. Powyższa sytuacja powoduje, że część prac musi być 

kontynuowana po roku 2013, tj. wykroczy poza okres przewidywany obowiązującą ustawą. 

Zatem zasadnym jest przedłużenie możliwości dotowania podmiotów i zapewnienie 

finansowania robót likwidacyjnych do czasu ich zakończenia.  

Przedłużenie finansowania dla wszystkich podmiotów objętych projektem ustawy 

wiąże się również koniecznością dokonania notyfikacji Komisji Europejskiej projektów 

pomocy indywidualnej, zgodnie z art. 108 ust. 3 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej. 

Odnosząc się do zasadności projektu ustawy, należy podkreślić, że rozwiązanie  

w postaci dotacji budżetowej dla wyżej wspomnianych podmiotów jest jedynym obecnie 

możliwym sposobem przeprowadzenia całkowitej likwidacji niezabytkowych części kopalń 

soli. Kopalnie soli funkcjonują nieprzerwanie co najmniej od XIII wieku. Brak zapewnienia 

niezbędnych środków spowodowałby konieczność zamknięcia niepowtarzalnych zabytków 

dla odwiedzających ze względów bezpieczeństwa. Pod znakiem zapytania stanęłaby również 

ich obecność na liście UNESCO, bowiem zaprzestanie procesu zabezpieczenia 

oddziaływałoby również na zabytkową substancję, która byłaby zagrożona przez 

nieodwracalne procesy zachodzące w górotworze (w tym konwergencję wyrobisk oraz 

zagrożenie wodne, które jest zabójcze dla środowiska solnego).   



 4 

Istnieją i są obecnie wykorzystywane przez podmioty możliwości finansowania 

kosztów zabezpieczenia i utrzymania zabytkowych części kopalni, oraz pokrycia kosztów 

bieżącej działalności ze środków pozabudżetowych,  tj. środki UE, NFOŚiGW oraz środki 

własne. 

Mając świadomość, że zaniechanie dalszych prac likwidacyjno-zabezpieczających 

może doprowadzić do destrukcji substancji zabytkowej i w rezultacie spowodować 

zagrożenie dla obiektów powierzchniowych, jednocześnie biorąc pod uwagę sytuację budżetu 

centralnego, w ocenie Rządu należy zintensyfikować prace nad dodatkowym finansowaniem 

pozabudżetowym, w tym finansowaniem kosztów ogólnego zarządu oraz rozpocząć prace nad 

pozyskaniem środków samorządowych.   

Wszelkie ograniczenia w obrębie likwidowanych niezabytkowych części kopalń mogą 

skutkować potęgowaniem istniejącego stanu zagrożenia dla wyrobisk i powierzchni ziemi,  

w tym bezpośrednio dla miast Bochnia i Wieliczka. W konsekwencji doszłoby do 

nawarstwienia niezrealizowanych prac, a w przyszłości poszerzenia zakresu koniecznych do 

wykonania robót dla zabezpieczenia i likwidacji kopalń soli. 

Ponadto, zaprzestanie procesu likwidacji może przyczynić się do wystąpienia 

niekontrolowanych zagrożeń naturalnych i górniczych, a nawet katastrofy górniczej. 

Podziemia kopalń soli dokumentują rozwój polskiego i europejskiego przemysłu  

w okresie ponad 700 lat. W celu zachowania tak bezcennych zabytków kultury i przyrody, 

niezbędna jest kontynuacja procesu likwidacji i zabezpieczenia kopalń. 

W ocenie Rządu niezbędne jest przedłużenie finansowania likwidacji niezabytkowych 

części wymienionych wyżej podmiotów, w celu usuwania pozostających w integralnym 

związku z ruchem zakładu górniczego zagrożeń dla życia i zdrowia ludzkiego, mienia, 

bezpieczeństwa powszechnego oraz zachowania zabytków dla przyszłych pokoleń. 

Podkreślić należy, że Rzeczpospolita Polska, w następstwie ratyfikacji „Konwencji  

w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego” zobowiązała się do 

ochrony, prezentacji i przekazania przyszłym pokoleniom bezcennego, wpisanego na listę 

UNESCO zabytkowego obiektu światowego i europejskiego dziedzictwa kulturowego - 

Kopalni Soli „Wieliczka” oraz pomnika historii – Kopalni Soli „Bochnia”.  

Zadania wykonywane przez Centralną Pompownię „Bolko” Sp. z o.o. należą do zadań 

Skarbu Państwa, a na ich realizację Spółka otrzymuje dotację podmiotową, na podstawie  

art. 6 ust. 1 ustawy. 

Potrzeba odwadniania terenów byłych zakładów górniczych spowodowana jest 

koniecznością usuwania zagrożeń dla mieszkańców gminy Bytom i Piekary Śląskie  
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oraz okolicznych gmin, związanych z możliwością rozlewania się wód na powierzchni oraz 

powstawaniem podtopień i zabagnień na znacznych obszarach. Ponadto, jednym  

z ważnych celów odwadniania jest ochrona niżej położonych czynnych kopalń węgla 

kamiennego przed niekontrolowanym wdarciem się do nich wód z odwadnianego piętra.  

Brak dotacji na realizacje zadań przez Centralną Pompownię „Bolko” Sp. z o.o. grozi 

wstrzymaniem dostaw energii, co jest równoznaczne z wyłączeniem pracy pomp. Wyłączenie 

eksploatacji Centralnej Pompowni „Bolko” na czas dłuższy niż 8-12 godzin spowoduje 

nieodwracalne skutki, takie jak zalanie czynnych kopalń górnictwa węgla kamiennego.  

Zmiana ustawy z dnia 17 lutego 2006 r. o dotacji przeznaczonej dla niektórych 

podmiotów była w planach legislacyjnych Ministra Gospodarki. W programie prac 

legislacyjnych Rady Ministrów na IV kwartał 2012 r. Minister Gospodarki zaplanował 

przygotowanie założeń do tej ustawy. W związku z przygotowanym przez grupę posłów 

projektem ustawy, który wyczerpuje zakres przedmiotowy i podmiotowy planowanej przez 

Ministra Gospodarki regulacji, odstąpiono od  realizacji tych działań. 

Dlatego też Rada Ministrów popiera proponowane przez projektodawców rozwiązania 

i pozytywnie opiniuje poselski projekt ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych 

podmiotów. 
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