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Opinia do ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów 

(druk nr 406) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Zasadniczym celem opiniowanej ustawy jest przedłużenie możliwości finansowania 

z dotacji budżetowej zadań określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2006 r. o dotacji 

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

uchwalenia nowej ustawy w miejsce dotychczasowej jest podyktowana tym, że z dniem 

31 grudnia 2013 r. kończy się przekazywanie dotacji dla niektórych podmiotów 

przewidzianych w ustawie z 2006 r., a z powodów finansowych i technicznych podmioty 

te nie otrzymały do tej pory wystarczających środków, potrzebnych do całkowitego 

wypełnienia zadań określonych w ustawie. Z tego powodu zaistniała potrzeba zapewnienia 

w drodze nowej ustawy przewidzianym w niej podmiotom możliwości dotowania z budżetu 

państwa realizowanych przez nie zadań. 

Opiniowana ustawa przewiduje zmieniony (w stosunku do ustawy z 2006 r.) katalog 

podmiotów uprawnionych do dotacji. W myśl ustawy dotacje mają być udzielone 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” S.A. w Wieliczce, Centralnej Pompowni „Bolko” Sp. z o.o. w Bytomiu oraz 

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

W myśl obecnie obowiązującej ustawy dotacje mogły otrzymać również Zakłady Górnicze 

„Trzebionka” w Trzebini oraz Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” S.A. w Bukowinie. 

W przypadku tych podmiotów zadania, na które dotacja mogła być udzielona zostały już 

zrealizowane. 

Dotowany zakres zadań (działań) obejmuje: 
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1) całkowitą likwidację zakładów górniczych lub ich niezabytkowych części, wchodzących 

w skład kopalni w Bochni oraz Wieliczce; 

2) utrzymanie, zabezpieczenie i ratowanie zabytkowych części zakładów górniczych 

„Bochnia”, „Wieliczka”, „Guido” oraz „Królowa Luiza”; 

3) działania wykonywane po zakończeniu likwidacji byłych Zakładów Górniczo-

Hutniczych „Orzeł Biały” w Bytomiu, realizowanych przez Centralną Pompownię 

„Bolko”. 

Ustawodawca określił w ustawie szczegółowe zadania i działania, na które będzie mogła 

być przyznana dotacja, mieszczące się w ramach wyżej wymienionych zadań i działań. 

Ponadto, w myśl ustawy, dotacja będzie mogła być przeznacza również na 

finansowanie: 

1) ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla emerytów i rencistów 

kopalni w Bochni oraz Wieliczce, którzy są uprawnieni do otrzymywania bezpłatnego 

węgla; 

2) roszczeń byłych pracowników całkowicie likwidowanych zakładów górniczych, 

dotyczących rent oraz jednorazowych odszkodowań pieniężnych z tytułu wypadków 

przy pracy oraz chorób zawodowych. 

W porównaniu do ustawy z 2006 r. opiniowana ustawa modyfikuje szczegółowy katalog 

zadań oraz zmniejsza zakres świadczeń o charakterze socjalnym finansowanych z dotacji. 

Ma to na celu dostosowanie przepisów do sytuacji finansowej oraz organizacyjnej podmiotów 

objętych nową ustawą. 

W ustawie przewidziano analogiczny do obecnie obowiązującego model przyznawania 

dotacji, z uwzględnieniem konsekwencji wynikających ze zmienionego katalogu podmiotów 

oraz zadań (działań). Nadal więc przyznawanie dotacji będzie odbywało się na wniosek 

podmiotów, po dostarczeniu odpowiednich programów lub planów zadań (działań). Organem 

rozpatrującym wnioski, zawierającym umowy dotyczące dotacji z podmiotami, 

wypłacającym comiesięczne raty dotacji oraz nadzorującym rozliczenia z realizowania 

dotacji nadal będzie minister właściwy do spraw gospodarki. Minister ten, podobnie jak 

w obecnym stanie prawnym, będzie mógł zlecić Agencji Rozwoju Przemysłu S.A 

monitorowanie prawidłowości wykorzystania dotacji. 

Zgodnie z ustawą, dotacje dla Kopalni Soli „Bochnia” (bądź jej następcy prawnego) 

będą przekazywane do dnia 31 grudnia 2017 r., a dla Kopalni Soli „Wieliczka” 
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oraz Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” –  do 31 grudnia 2020 r. W przypadku 

Centralnej Przepompowni „Bolko” ustawa nie przewiduje terminu zakończenia 

przekazywania dotacji. 

Opiniowana ustawa eliminuje z systemu prawnego dotychczas obowiązującą ustawę 

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

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. Jednakże stosowanie ustawy 

w odniesieniu do poszczególnych podmiotów uzależnione będzie od ogłoszenia przez 

Komisję Europejską pozytywnej decyzji o zgodności ze wspólnym rynkiem pomocy 

publicznej przewidzianej w ustawie dla danego podmiotu. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 45. posiedzeniu w dniu 12 lipca 2013 r. Projekt ustawy 

wpłynął do Sejmu 1 października 2012 r. i był przedłożeniem poselskim (druk sejmowy 

nr 917). Projekt został skierowany do sejmowych komisji: Gospodarki oraz Skarbu Państwa, 

które na posiedzeniu w dniu 5 grudnia 2012 r. skierowały go do prac w podkomisji 

nadzwyczajnej. Podkomisja ta rozpatrzyła projekt na posiedzeniach w dniach: 5 grudnia 

2012 r.,  24 stycznia oraz 7 marca 2013 r. W dniu 9 maja 2013 r. Komisja Gospodarki oraz 

Komisja Skarbu Państwa na wspólnym posiedzeniu przyjęły sprawozdanie o projekcie 

ustawy. W trakcie prac podczas I czytania w Sejmie do katalogu podmiotów objętych ustawą 

dodano Zabytkową Kopalnię Węgla Kamiennego „Guido”, wprowadzono wymieniony wyżej 

warunek zawieszający związany z decyzją Komisji Europejskiej (z tym, że odnosił się on 

tylko do Kopalni Guido) oraz przyjęto poprawki o charakterze techniczno-legislacyjnym. 

Do projektu ustawy w dniu 11 marca 2013 r. zostało przedstawione stanowisko rządu. 

Ponadto w toku prac legislacyjnych projekt ustawy został zaopiniowany przez m.in. Prezesa 

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (opnie z dnia 16 listopada 2012 r.) oraz 

Ministra Spraw Zagranicznych (opinia z dnia 14 maja 2013 r.). W opiniach zwrócono uwagę 

m.in. na zbyt wąski zakres podmiotowy warunku zawieszającego stosowanie ustawy, 

związanego z koniecznością wydania przez Komisję Europejską decyzji o zgodności pomocy 

publicznej ze wspólnym rynkiem. W II czytaniu, w drodze poprawek, uwzględniono 

przedstawione opinie. Warunek zawieszający odniesiono do pomocy publicznej udzielanej 

każdemu z podmiotów objętych ustawą oraz przyjęto, iż dotacja na realizację zadań 

i wykonanie działań określonych ustawą będzie udzielana z uwzględnieniem każdej pomocy, 
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w tym pomocy de minimis oraz pomocy ze środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej, niezależnie od jej formy i źródła, udzielonej na realizację zadań i wykonywanie 

działań określonych w ustawie oraz przychodów z likwidacji majątku zakładu górniczego. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

1) art. 1 wprowadzenie do wyliczenia – zgodnie z tym przepisem ustawa określa m.in. 

sposób udzielania dotacji, przy czym w całej ustawie (z wyjątkiem dodanego w Sejmie 

art. 6 ust. 3) ustawodawca konsekwentnie posługuje się określeniem „przyznanie 

dotacji”. Mając na uwadze nakaz zachowania konsekwencji terminologicznej w obrębie 

aktu normatywnego (§ 10 Zasad techniki prawodawczej) proponuje się przyjęcie niżej 

sformułowanej poprawki redakcyjnej (propozycja zmiany art. 6 ust. 3 zostanie 

przedstawiona w dalszej części opinii). 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyraz „udzielania” zastępuje się wyrazem 

„przyznawania”; 

 

2) art. 1 pkt 4 – zgodnie z tym przepisem dotację będzie mógł otrzymać również następca 

prawny Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” w Zabrzu. W związku z tym 

nasuwa się pytanie, dlaczego w odniesieniu do następcy prawnego tej kopalni 

ustawodawca nie sformułował analogicznego warunku, jak w przypadku następcy 

prawnego Przedsiębiorstwa Państwowego Kopalnia Soli „Bochnia” (w art. 1 pkt 1)? 

Interpretacja art. 1 pkt 4 może prowadzić do wniosku, iż prawo do dotacji będzie 

przysługiwało następcy prawnemu Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” 

bez względu na to, czy przejął on od kopalni realizację zadań przewidzianych w art. 3  

ust. 3.  

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 4 po wyrazie „prawnego” dodaje się wyrazy „który przejął realizację zadań 

przewidzianych ustawą"; 

 

3) art. 2 – w związku z tym, iż ustawa nie zmienia znaczenia pojęć „zakład górniczy” 

i „dotacja” przyjętego w ustawach podstawowych dla tych dziedzin (tj. odpowiednio 

ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawie z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) należy przyjąć, iż w przypadku 
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opiniowanej ustawy pojęcia te będą znaczyły to samo co w ustawach podstawowych. 

W związku z tym należy uznać sformułowane w ustawie definicje za zbędne. Co więcej, 

nie zaistniała żadna z przewidzianych w § 146 Zasad techniki prawodawczej 

okoliczności uzasadniających sformułowanie takich definicji. Ponadto zastrzeżenia 

budzi również fakt, iż definicja pojęcia „dotacja” powtarza (w części) treść art. 13 

analizowanej ustawy oraz to, że w definicji tej nie uwzględniono § 156 Zasad techniki 

prawodawczej, który określa zasady formułowania odesłań zewnętrznych (odesłanie do 

bliżej niezdefiniowanych przepisów o finansach publicznych). Mając powyższe na 

względzie proponuje się skreślenie art. 2. 

Propozycja poprawki: 

skreśla się art. 2; 

 

4) art. 3 ust. 4 pkt 2 i 4 – propozycja poprawki redakcyjnej. Poprawka w części dotyczącej 

pkt 4 ujednolica terminologię ustawy. 

Propozycja poprawki: 

w art. 3 w ust. 4: 

a) w pkt 2 wyrazy „działań, o których” zastępuje się wyrazami „działania, o którym”, 

b) w pkt 4 wyraz „zadań” zastępuje się wyrazem „działań”; 

 

5) art. 5 ust. 1 – przepis ten przewiduje, że dotacja na realizowanie zadań, o których mowa 

w art. 4 (finansowanie ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla 

oraz roszczeń byłych pracowników całkowicie likwidowanych zakładów górniczych) 

będzie przyznawana na wniosek uprawnionego podmiotu. Jednocześnie przepis art. 5 

ust. 4, określający treść wniosku o przyznanie dotacji nie odnosi się w ogóle do zadań 

określonych w art. 4. Wydaje się, że wniosek taki – w celu zapewnienia jego zupełności 

– w części, w której wnioskodawca określa „przeznaczenie” dotacji, powinien odnosić 

się również do tych zadań. 

Propozycja poprawki: 

w art. 5 w ust. 4 w pkt 2 po wyrazach „art. 3 ust. 1 pkt 1” dodaje się wyrazy „, a w przypadku 

podmiotów, o których mowa w art. 1 pkt 1 i 2 – również art. 4,”; 

 

6) art. 5 ust. 3 – w związku z tym, iż działania Centralnej Pompowni  „Bolko” związane są 

ze zlikwidowanymi Zakładami Górniczo-Hutniczymi „Orzeł Biały” w Bytomiu (a nie 
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zlikwidowanym zakładem górniczym), art. 5 ust 3 powinien odnosić się do likwidacji 

Zakładów Górniczo-Hutniczych „Orzeł Biały”, a nie zakładu górniczego. Analogiczna 

uwaga dotyczy art. 5 ust. 4 pkt 6 oraz art. 9 ust. 4. Zaproponowane niżej poprawki 

pozwolą uniknąć tej nieścisłości terminologicznej. 

Propozycja poprawek: 

w art. 5: 

a) w ust. 3 wyrazy „działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji zakładu górniczego” 

zastępuje się wyrazami „tych działań”, 

b) w ust. 4 w pkt 6 wyrazy „po zakończeniu likwidacji zakładu górniczego” zastępuje się 

wyrazami „, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2”; 

 

w art. 9 w ust. 4 wyrazy „podjął działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji zakładu 

górniczego” zastępuje się wyrazami „wykonał działań, o których mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2,”; 

 

7) art. 5 ust. 4 – zgodnie z dobrą praktyką legislacyjną, orzecznictwem oraz poglądami 

doktryny, formułując przepisy o charakterze obligatoryjnym należy unikać czasownika 

modalnego „powinien”. Mając to na uwadze proponuje się przyjęcie niżej 

sformułowanej poprawki. 

Propozycja poprawki: 

w art. 5 w ust. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „powinien zawierać” zastępuje się 

wyrazem „zawiera”; 

 

8) art. 6 ust. 3 – w związku z tym, iż regulacja ta wyraża samodzielną myśl prawodawcy 

(nie jest wyjątkiem, ani uszczegółowieniem art. 6 ust. 1 i 2) przepis ten powinien być 

ujęty w odrębnej podstawowej jednostce redakcyjnej. Analiza struktury aktu prowadzi 

do wniosku, iż przepis taki mógłby być zawarty po art. 6. 

    Ponadto zastrzeżenia budzi fakt, że w art. 6 ust. 3 mówi się o udzieleniu 

dotacji, a nie jak to czyni konsekwentnie prawodawca „przyznaniu dotacji”. Błędny jest 

również szyk wyrazów w tym przepisie. Sformułowanie „oraz przychodów z  likwidacji 

majątku zakładu górniczego” powinno znaleźć się na końcu przepisu. 

Propozycja poprawek: 

w art. 6 skreśla się ust. 3; 
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po art. 6 dodaje się art. 6a w brzmieniu: 

„Art. 6a. Dotacje na realizację zadań i wykonywanie działań określonych w ustawie 

przyznawane są w wysokości uwzględniającej inną pomoc, w tym pomoc de minimis oraz 

pomoc ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, udzieloną na realizację tych 

zadań lub wykonanie tych działań, niezależnie od jej formy i źródła, oraz przychody 

z likwidacji majątku zakładu górniczego.”; 

 

9) art. 9 ust. 1 – przepis ten przewiduje, że podmiot, któremu przyznano dotację, jest 

obowiązany składać ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, w terminie 

do 25. dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc przekazania kolejnej raty dotacji, 

sprawozdania miesięczne zawierające rozliczenie rzeczowo-finansowe zrealizowanych 

zadań albo działań wykonanych po zakończeniu jego likwidacji. W myśl tej regulacji 

beneficjent dotacji będzie obowiązany składać miesięcznie więcej niż jedno 

sprawozdanie (nie da się tego pogodzić z art. 8 ust. 2 pkt 2, w którym mowa jest 

o jednym sprawozdaniu). Co więcej, przepis ten sugeruje, że likwidacji podlegać będzie 

również Centralna Pompownia „Bolko”. Sformułowanie „po zakończeniu jego 

likwidacji” odnosi się bowiem również do podmiotu, o którym mowa w art. 1 w pkt 3. 

Propozycja poprawki: 

w art. 9 w ust. 1 wyraz „sprawozdania” zastępuje się wyrazem „sprawozdanie” oraz wyrazy 

„działań wykonanych po ich likwidacji” zastępuje się wyrazami „wykonanych działań”; 

 

10) art. 9 ust. 3 – w związku z tą regulacją nasuwa się pytanie, jakie będą skutki prawne 

nieprzedstawienia ministrowi właściwemu do spraw gospodarki przewidzianego w niej 

sprawozdania z realizacji rocznego planu zadań (odpowiednio działań). Zgodnie 

z ustawą takie sprawozdanie musi być przedstawione przez beneficjenta dotacji do dnia 

20 lutego następnego roku. W myśl art. 9 ust. 4 ustawy, negatywne skutki dla 

beneficjenta wiążą się jedynie z niezrealizowaniem zadań albo niewykonaniem działań 

lub nieprzedstawieniem sprawozdania, o którym mowa w art. 9 ust. 1. Czy przepis ten 

należy traktować jako lex imperfecta? 

 

11) art. 12 – w związku z tym przepisem nasuwa się pytanie, dlaczego w odniesieniu do 

dotacji dla Centralnej Pompowni „Bolko” nie określono, analogicznie jak to uczyniono 

w przypadku dotacji dla innych podmiotów,  krańcowej daty przekazywania dotacji na 
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podstawie opiniowanej ustawy.  Czy wolą ustawodawcy jest, aby ustawa pozostała 

w systemie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.? W uzasadnieniu do projektu ustawy, 

oceniając wpływ ustawy na budżet państwa, koszty ustawy związane z dotacjami dla 

Centralnej Pompowni „Bolko” rozpisano do 2020 r. 

 

12) art. 14 – w związku z tym, iż z dniem wejścia w życie opiniowanej ustawy utraci moc 

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

nasuwa się pytanie o wpływ tego faktu na umowy zawarte na podstawie art. 6 uchylanej 

ustawy oraz na wynikający z art. 11 ust. 3 tej ustawy obowiązek przedstawienia 

sprawozdań: z realizacji rocznego planu likwidacji zakładu górniczego oraz działań 

wykonywanych po zakończeniu likwidacji zakładu górniczego? Racjonalny i rzetelny 

ustawodawca powinien rozstrzygnąć w ustawie wszystkie problemy intertemporalne. 

W niżej sformułowanej propozycji poprawki przyjęto, iż do dotacji przyznanych 

na podstawie uchylanej ustawy znajdą zastosowanie przepisy dotychczasowe. Oznaczać 

to będzie, iż dotacje te zostaną rozliczone lub zwrócone na dotychczasowych zasadach 

oraz, że beneficjenci dotacji będą obowiązani przedstawić do 20 lutego 2014 r. 

informację, o której mowa w art. 11 ust. 3 uchylanej ustawy. 

Propozycja poprawki: 

po art. 13 dodaje się art. 13a w brzmieniu: 

„Art. 13a. Do dotacji przyznanych na podstawie ustawy uchylanej w art. 14 stosuje się 

przepisy dotychczasowe.”. 

 

Główny legislator 

Jakub Zabielski 


