KANCELARIA
SENATU
BI U RO L EGI S L A C YJNE

Warszawa, 7 grudnia 2020 r.

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów
(druk nr 283)
I.

Cel i przedmiot ustawy
Ustawa nowelizuje ustawę z dnia 30 sierpnia 2013 r. o dotacji przeznaczonej dla

niektórych podmiotów.
Zasadniczym celem noweli jest wydłużenie do dnia 31 grudnia 2027 r. okresu udzielania
dotacji z budżetu państwa dla:
1) Kopalni Soli „Bochnia” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
2) Kopalni Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna w Wieliczce;
3) Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu;
4) Kopalni Siarki „Machów” Spółka Akcyjna w likwidacji w Tarnobrzegu.
Aktualnie obowiązujący art. 13 zmienianej ustawy przewiduje, że dotacja będzie
udzielana do dnia 31 grudnia 2020 r.
Drugą istotną zmianą jest zaprzestanie udzielania dotacji Centralnej Pompowni „Bolko”
Spółka

z

ograniczoną

odpowiedzialnością

w

Bytomiu

na

finansowanie

działań

wykonywanych po zakończeniu likwidacji zakładu górniczego wchodzącego w skład byłych
Zakładów Górniczo-Hutniczych „Orzeł Biały” w Bytomiu. Działania te będzie kontynuowała
Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna w Bytomiu (art. 3 noweli). Spółka ta uzyska
również prawo do dotacji z budżetu państwa na finansowanie przejętych działań.
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Ponadto:
1)

ustawodawca zaktualizował nazwy beneficjentów (art. 1 pkt 1); Przedsiębiorstwo
Państwowe Kopalnia Soli „Bochnia” z siedzibą w Bochni przekształciło się w spółkę
prawa handlowego, zaś następcą prawnym Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego
„Guido” w Zabrzu jest samorządowa instytucja kultury – Muzeum Górnictwa
Węglowego w Zabrzu);

2)

skorelowano brzmienie art. 6 ust. 2 ustawy zmienianej (przepis określający treść umowy
zawieranej między beneficjentem a ministrem właściwym do spraw gospodarki złożami
kopalin) z art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

3)

w art. 9 zmienianej ustawy uwzględniono, że przekazywane beneficjentom środki
dotacji mają charakter transzy, a nie raty miesięcznej;

4)

skorygowano termin składania przez beneficjenta sprawozdania miesięcznego
ministrowi do spraw gospodarki złożami kopalin (przyjęto, że sprawozdanie będzie
musiało być złożone do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego ono
dotyczy);

5)

przyjęto, że Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna będzie realizowała zadania
związane z monitorowaniem prawidłowości wykorzystania dotacji przeznaczonej na
cele określone w ustawie z mocy ustawy, na podstawie umowy zawartej z ministrem
właściwym do spraw gospodarki złożami kopalin (dotychczas minister właściwy do
spraw gospodarki złożami kopalin mógł zlecać Agencji to zadanie).
Zgodnie z przepisem przejściowym (art. 2 noweli) do umów zawartych w 2020 r. będą

stosowane dotychczasowe przepisy.
Ustawa wejdzie w życie z dniem 31 grudnia 2020 r.

II.

Przebieg prac legislacyjnych
Sejm uchwalił ustawę na 21. posiedzeniu w dniu 27 listopada 2020 r. Projekt ustawy był

przedłożeniem rządowym (druk sejmowy nr 768). Marszałek Sejmu skierował projekt do
Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych do pierwszego czytania.
Komisja po przeprowadzeniu pierwszego czytania i rozpatrzeniu projektu na posiedzeniu
w dniu 26 listopada 2020 r. wniosła o uchwalenie projektu w brzmieniu przedstawionym
w sprawozdaniu (druk sejmowy nr 775). W trakcie drugiego czytania nie zgłoszono
wniosków legislacyjnych. W związku z tym, niezwłocznie przystąpiono do trzeciego
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czytania. Ustawę uchwalono 442 głosami za wobec braku głosów przeciw i 6 głosów
wstrzymujących.
W takcie prac nad projektem nie dokonano w odniesieniu do niego istotnych zmian
merytorycznych. Na uwagę zasługuje jedynie zmiana art. 5 projektu i określenie „sztywnej”
daty wejścia w życie noweli. Ustawa ma wejść w życie z dniem 31 grudnia 2020 r. Projekt
przewidywał, że ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., z wyjątkiem art. 3
(przepis dostosowujący dotyczący Spółki Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bytomiu), który miał wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

III.

Uwagi szczegółowe
Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych.

Jakub Zabielski
Główny legislator

