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Prof. dr hab. Artur Nowak-Far 
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne  
Szkoły Głównej Handlowej  

Opinia w sprawie kwalifikacji,  
jako pomocy publicznej,  
dotacji przeznaczonych  
dla niektórych podmiotów  
na finansowanie opieki nad obiektami  
wpisanymi na listę światowego 
dziedzictwa uNEScO

 
Synopsa ekspertyzy 

1. projekt Ustawy o zmianie ustawy o dotacji przeznaczonej dla nie-
których podmiotów nie przewiduje udzielenia Stowarzyszaniu 
Miłośników Ziemi Tarnogórskiej takiego świadczenia na pokrycie 
kosztów opieki nad Kopalnią „Czarnego Pstrąga”, które mogłoby 
być uznane za pomoc publiczną. 

2. Jeżeli podmiot taki jak Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarno-
górskiej, opiekuje się obiektem wpisanym na listę UNESCO (takim 
jak Kopalnia „Czarnego Pstrąga”), na warunkach wynikających 
z planu zarządzania tym obiektem – pomoc na pokrycie kosztów 
tej opieki nie jest pomocą publiczną w rozumieniu art. 107 ust 1 
TFUE. Jest tak dlatego, że spełnione są wtedy wymagania okre-
ślone w orzeczeniu Altmark, a posiłkowo w orzeczeniu BUPA. 

3. Zgodnie z dotyczącą ich Ustawą o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej, instytucje kultury nie prowadzą działal-
ności gospodarczej a jedynie taką, którą można zakwalifikować 
jako świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym. Za 
takim ujęciem przemawia także to, że – w świetle wspomnianej 
Ustawy – są one narzędziem realizowania przez Państwo zadania 
określonego w jej art. 1 ust. 2, tj. mecenatu, który odnosi się także 
do opieki nad zabytkami i ochrony dziedzictwa narodowego. Stąd 
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dotacje, które na podstawie Ustawy one otrzymują (także na 
opiekę nad obiektami wpisanymi na listę UNESCO) nie są pomocą 
publiczną.

4. Różnica pomiędzy realizowaniem zadań opieki nad obiektami 
wpisanymi na listę UNESCO przez stowarzyszenia i przez insty-
tucje kultury jest taka, że do tych drugich stosuje się ustabilizowa-
ny i w zasadzie jednolity reżim prawny Ustawy z 25 października 
1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 
Ta przesądza o wyłączeniu instytucji kultury z zakresu normo-
wania art. 107 ust. 1 TFUE. W przypadku stowarzyszeń należy 
natomiast dokonać analizy modelu ich funkcjonowania i sprawo-
wania przez nie opieki nad wspomnianymi obiektami. O uznaniu, 
że takie stowarzyszenia nie otrzymują pomocy publicznej zade-
cyduje to, czy spełniają one 4 zidentyfikowane w tej ekspertyzie 
kryteria wyrażone w orzeczeniu Altmark (z ewentualnym posił-
kowym zastosowaniem reguł orzeczenia BUPA). 

1. Wstęp

Celem ekspertyzy jest ocena – z punktu widzenia obowiązujących regu-
lacji dotyczących pomocy publicznej – projektu Ustawy o zmianie usta-
wy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów, w wersji zawartej 
w druku senackim nr 357 (dalej określanego jako „Projekt”).

Zgodnie ze wskazówkami przewodniczącego Komisji Ustawodaw-
czej Senatu RP ekspertyza powinna także odpowiedzieć na następujące 
pytania:

Pytanie 1: Jak przedstawia się kwestia dozwolonej pomocy publicz-
nej udzielonej podmiotowi będącego stowarzyszeniem, w przypadku 
gdy podmiot ten opiekuje się obiektami wpisanymi na listę UNESCO?

Pytanie 2: Jak przedstawia się kwestia dozwolonej pomocy publicz-
nej udzielonej podmiotowi będącemu instytucją kultury, w przypadku 
gdy podmiot ten opiekuje się obiektami wpisanymi na listę UNESCO, 
a nie jest on wymieniony w katalogu ustawy z dnia 30 sierpnia 2013 
o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów?

Pytanie 3: Jaka jest różnica pomiędzy opisanymi wyżej sytuacjami 
i jak przedstawia się obowiązek ewentualnej notyfikacji takiej pomocy 
Komisji Europejskiej?

Ekspertyzę sporządziłem w  oparciu o  tekst Projektu oraz jego 
uzasadnienia. Jej podstawą jest także analiza Statutu Stowarzyszenia 
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Miłośników Ziemi Tarnogórskiej (dalej „Stowarzyszenie”), danych 
Krajowego Rejestru Sądowego odnoszących się do Stowarzyszenia, do-
kumentów UNESCO dotyczących wpisania zakładu górniczego – Za-
bytkowej Kopalni Srebra i Sztolni „Czarnego Pstrąga” w Tarnowskich 
Górach (dalej „Kopalnia »Czarnego Pstrąga«” albo „Kopalnia”) na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO (dalej „lista UNESCO”), jak również 
wyjaśnień udzielonych mi w rozmowie telefonicznej przez przewodni-
czącego zarządu tego Stowarzyszenia, Pana Zbigniewa Janusza Pawlaka. 
Rozmowa ta dotyczyła podstawy prawnej korzystania z części prawa 
użytkowania górniczego oraz niektórych aspektów wykonywania planu 
zarządzania Kopalnią wynikającego z wpisania jej na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO.

2. Treść Projektu i jego kontekst 

Kontekstem ekspertyzy jest – jak to już wspomniano – projekt Ustawy 
o zmianie ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów, za-
warty w druku senackim nr 357. Zgodnie z tym Projektem do grupy pod-
miotów, które mogą uzyskać dotacje na podstawie zmienianej Ustawy 
ma zostać włączone Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej. 
Wspomniana dotacja może być przeznaczona na „utrzymanie, zabezpie-
czenie i ratowanie zabytkowych części zakładu górniczego – Zabytkowej 
Kopalni Srebra i Sztolni „Czarnego Pstrąga” w Tarnowskich Górach, tj. 
przedmiotu/zespołu przedmiotów, wobec którego wspomniane Stowa-
rzyszenie sprawuje opiekę i ma prawo użytkowania górniczego (co do 
trasy turystycznej). Kopalnia „Czarnego Pstrąga” od 9 lipca 2017 r. jest 
wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO (w pozycji 1539-
2165, jako „Tarnowskie Góry Lead-Silver-Zinc Mine and Its Underground 
Water Management System”). 

Zgodnie z Projektem Ustawy, dotacja może być wykorzystana przez 
Stowarzyszenie na: 

a) rekultywację terenów pogórniczych; 
b) zabezpieczenie części zabytkowych, renowację zabytkowych wy-

robisk, maszyn i urządzeń;
c) zabezpieczenie kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym; 
d) opracowanie projektów, dokumentacji, opinii, ekspertyz i analiz 

związanych z zakresem zadań wymienionych tu w pkt (a) – (c). 
Zgodnie z Projektem, dotacja na realizację wspomnianych zadań ma 

być przyznawana Stowarzyszeniu na podstawie jego wniosku, po zaak-
ceptowaniu przez ministra właściwego do spraw gospodarki złożami 
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kopalin rocznego planu zadań obejmującego, w podziale na miesiące, 
jego zakres rzeczowy i finansowy, a także sprawozdań z realizacji zadań 
finansowanych z dotacji. 

Istotnym kontekstem Projektu jest także to, że odnosi się on do 
Przedmiotu (tj. Kopalni „Czarnego Pstrąga”) który jest wpisany na Li-
stę Światowego Dziedzictwa UNESCO, a więc takiego, do którego mają 
zastosowanie postanowienia Konwencji paryskiej UNESCO z 16 listo-
pada 1972 r. w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego 
i naturalnego1 (dalej „Konwencja UNESCO”). Odnosi się do Kopalni Ar-
tykuł 4 Konwencji, przewidujący, że: 

„Każde Państwo będące Stroną niniejszej Konwencji uznaje, że na 
nim spoczywa w pierwszym rzędzie obowiązek zapewnienia identy-
fikacji, ochrony, konserwacji, rewaloryzacji i przekazania przyszłym 
pokoleniom dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, o którym mowa 
w artykułach 1 i 2, znajdującego się na jego terytorium. Będzie się ono 
starało spełnić ten obowiązek zarówno własnymi siłami, wykorzy-
stując maksymalnie swoje środki, jak również w razie konieczności, 
przy pomocy i współpracy międzynarodowej, z których może korzy-
stać w szczególności w dziedzinach finansowej, artystycznej, naukowej 
i technicznej”.

Implikuje to, że również zadanie obejmujące „ochronę, konserwa-
cję, rewaloryzację i przekazanie przyszłym pokoleniom” dotyczy także 
Przedmiotu (tj. Kopalni „Czarnego Pstrąga”) wpisanego przecież – na 
podstawie Konwencji – na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. 
Jest to pierwsza, istotna dla tej opinii, konstatacja. Oznacza bowiem, 
że wspomniane zadanie opieki nad Kopalnią „Czarnego Pstrąga” jest 
zadaniem publicznym państwa. 

Drugą ważną kwestią jest już zastana w stanie faktycznym i praw-
nym sytuacja, w  której o  Kopalnię „Czarnego Pstrąga” dba i  którą 
w  ograniczonym zakresie eksploatuje, Stowarzyszenie Miłośników 
Ziemi Tarnogórskiej. Fakt ten jest także ujawniony w dokumentacji 
wpisu Kopalni „Czarnego Pstrąga” do Księgi Światowego Dziedzictwa 
UNESCO. 

Stowarzyszenie działa od 1953 r. Obecnie funkcjonuje na podstawie 
Ustawy o stowarzyszeniach oraz własnego statutu (dalej „Statut”). Aktu-
alna postać Statutu jest ujawniona w KRS (nr 0000041094) i pochodzi z 11 
października 2017 r. Zgodnie z tym aktem (art. 3 ust. 1), celem Stowarzy-
szenia jest „inicjowanie, wspieranie i podejmowanie działań w zakresie 
edukacji, kultury duchowej i materialnej społeczeństwa oraz rozwoju 

 1 Ratyfikowana przez Polskę w 1976 r., tekst w Dz. U. RP 1976, Nr 32, poz. 190.   
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Ziemi Tarnogórskiej”. Zgodnie z ust. 2 pkt 5 – 6 Statutu Stowarzyszenia, 
realizuje ono te cele „przez prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działal-
ności, w tym gospodarczej”, polegającej m. in. na zarządzaniu obiektami 
turystycznymi będącymi w posiadaniu Stowarzyszenia, w tym Sztolnią 
„Czarnego Pstrąga”, Zabytkową Kopalnią Srebra, siedzibą Stowarzysze-
nia, a także na sprzedaży biletów do tych obiektów. Innymi obszarami 
działalności Stowarzyszenia są m. in. gromadzenie i upowszechnianie 
zabytków Ziemi Tarnogórskiej, podejmowanie działań zmierzających 
do ochrony zabytków, organizowanie konferencji, odczytów, ekspozycji 
oraz podejmowaniu innych działań nawiązujących do tradycji, historii 
i czasów współczesnych Ziemi Tarnogórskiej, prowadzenie działalności 
turystyczno-krajoznawczej, w tym bazy noclegowej, działalność wy-
dawnicza, sprzedaż pamiątek oraz wydawnictw, a także prowadzenie 
„innej działalności”, w tym działalności gospodarczej. Istotnym posta-
nowieniem Statutu Stowarzyszania jest również art. 3 ust. 3-4, zgodnie 
z którymi: 

a) dochód z jakiejkolwiek działalności Stowarzyszenia, w tym go-
spodarczej przeznaczony jest w całości na realizację celów sta-
tutowych Stowarzyszenia; 

b) Stowarzyszenie może realizować swojej cele we współpracy 
z podmiotami prywatnymi i publicznymi, w tym z organami 
administracji państwowej. 

Istotnym postanowieniem Statutu Stowarzyszenia, odzwierciedla-
jącym zresztą przepis art. 34 Ustawy o stowarzyszeniach2 jest również 
art. 21 ust. 2, zgodnie z którym, „dochody Stowarzyszenia uzyskane 
z jego działalności, w tym gospodarczej, nie mogą być przeznaczone do 
podziału pomiędzy członków Stowarzyszenia”. Z ust. 3-4 tego samego ar-
tykułu Statutu wynika również, że Stowarzyszenie może prowadzić nie-
odpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego, która może zostać 
organizacyjnie wyodrębniona (art. 21 ust. 5). W przypadku organizacyj-
nego wyodrębnienia działalności pożytku publicznego albo działalności 
gospodarczej, musi to znaleźć odzwierciedlenie w rachunkowym wyod-
rębnieniu tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie 
przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności z zastrzeże-
niem przepisów o rachunkowości (także art. 21 ust. 5 Statutu). 

Z wyjaśnień uzyskanych w Stowarzyszeniu wynika, że wspomniane 
przepisy wykonywane są w ten sposób, że wszystkie przychody uzyska-
ne przez Stowarzyszenie w ramach działalności gospodarczej są prze-
znaczane na działalność w części nieprzynoszącej żadnych przychodów, 

 2 Ustawa z 7 kwietnia 1989 r., Dz. U. RP z 1989 r., Nr 20, poz. 104 ze zm.  
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tj. na utrzymanie w należytym stanie obiektów i innych zabytków, któ-
rymi się ono opiekuje, w szczególności utrzymaniu ich w dobrej kulturze 
technicznej. Z wyjaśnień tych wynika również, że jak dotąd, Stowa-
rzyszenie nie dostrzegło potrzeby wyodrębniania działalności pożytku 
publicznego. 

Warto zwrócić uwagę, że przedstawione postanowienia Statutu Sto-
warzyszenia odzwierciedlają główne zasady Ustawy o stowarzyszeniach, 
zgodnie z którymi są to zrzeszenia o celach niezarobkowych (art. 2 ust. 1), 
które mogą prowadzić działalność gospodarczą na zasadach ogólnych, ale 
z zastrzeżeniem, że dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia 
musi służyć realizacji jego celów statutowych i – jak już to zasygnalizo-
wano – nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. 

Inną istotną dla oceny Projektu kwestią jest i ta, że w obecnym sta-
nie prawnym i faktycznym, Stowarzyszenie sprawuje opiekę nad Ko-
palnią „Czarnego Pstrąga” („zarządza” nią). Warto odnotować, że swoje 
działania realizuje od 1954 r. Stowarzyszenie nie ma tytułu własności do 
Kopalni „Czarnego Pstrąga”. Sama jej przestrzeń nie ma jednolitej struk-
tury własnościowej. Zgodnie z danymi udostępnionymi w Nomination 
Text UNESCO3, 92,54% jest własnością Skarbu Państwa, 0,34% własno-
ścią prywatną, a 7,02% własnością określaną jako mieszana (publiczno-
-prywatna). Bez względu na jakiekolwiek wątpliwości, które można mieć 
w odniesieniu do tej informacji, należy zauważyć, że Stowarzyszenie 
nie ma takiego tytułu prawnego do Kopalni „Czarnego Pstrąga”, który 
umożliwiałby wzbogacenie samego Stowarzyszenia wskutek działań 
składających się na opiekę nad tą Kopalnią. Nawet prawo użytkowania 
górniczego Stowarzyszenie realizuje w ograniczonym zakresie. Zgodnie 
z informacją udostępnioną na stronie internetowej Stowarzyszenia4, 
dzierżawi ono to prawo od Skarbu Państwa (reprezentowanego przez 
właściwego terytorialnie Marszałka Województwa) tylko w zakresie 
eksploatacji podziemnej trasy turystycznej Kopalni. Stowarzyszenie 
płaci za to prawo stosowną, wymaganą na podstawie przepisów pra-
wa, opłatę. Treść prawa użytkowania górniczego i sposób jego wyko-
nywania wynika zatem ze wspomnianej umowy ze Skarbem Państwa, 
a także z przepisów Ustawy Prawo geologiczne i górnicze5 oraz – posił-
kowo – postanowień Kodeksu cywilnego dotyczącego dzierżawy. Na jego 
wykonanie wpływa także – i to decydująco – treść planu zarządzania 

 3 UNESCO, Nomination Text, s. 378.  
 4 www.smzt.pl/dzialalnosc/
 5 Ustawa z 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, Dz. U. RP z 2011 r., Nr 

163, poz. 981.   
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Kopalnią „Czarnego Pstrąga przyjętego w związku ze zobowiązaniami 
wynikającymi z wpisania jej na listę UNESCO, a także z bieżącymi wy-
tycznymi operacyjnymi wydawanymi w tym kontekście. 

Dotychczasowy sposób funkcjonowania Stowarzyszenia odnoszą-
cy się Kopalni był taki, że Stowarzyszenie realizowało działania zgod-
ne z wymaganiami planu zarządzania Kopalnią (także tymi, które są 
przedstawiane UNESCO), a także obowiązującym prawem krajowym 
(w szczególności przepisami Ustawy o ochronie środowiska i prawem 
geologicznym i górniczym). Co więcej, z informacji zawartej w Nomi-
nation Text6 wynika, że te działania Stowarzyszenia są programowa-
ne i monitorowane przez specjalny Komitet Sterujący, w skład którego 
wchodzą m. in. te organy administracji rządowej i samorządowej, na 
których spoczywa zasadniczy obowiązek zachowania Kopalni „Czarnego 
Pstrąga” w należytym stanie, odpowiadającym także zobowiązaniom 
poczynionym wobec UNESCO. 

Uprawnia to do wniosku, że poprzez wykonywanie „opieki” nad 
Kopalnią, Stowarzyszenie zastępuje działania administracji publicznej 
– wykonuje działania materialno-techniczne, a nawet prawne – w ra-
mach zlecenia pochodzącego od tej administracji.

Należy jednak podkreślić inną istotną dla tej ekspertyzy kwestię, 
a mianowicie to, że powierzenie Stowarzyszeniu opieki nad Kopalnią 
w opisanym kształcie, w tym także ustanowienie na jego rzecz ograni-
czonej co do zakresu przedmiotowego dzierżawy prawa użytkowania 
górniczego, nigdy nie było traktowane jako forma pomocy publicznej. 
Inną istotną kwestią jest i ta, że Stowarzyszenie od dawna (od 1954 r.) 
sprawuje opiekę nad Kopalnią „Czarnego Pstrąga”, a więc nie jest pod-
miotem wyłonionym do tej roli np. w procedurze zamówień publicznych. 

Z punktu widzenia prawa dotyczącego pomocy publicznej, opisana 
sytuacja dotyczy powierzenia Stowarzyszeniu zadań wchodzących w za-
kres obowiązków władzy publicznej, które w prawie unijnym określane 
są mianem „usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym”. 

2. Zasadnicza regulacja acquis dotycząca  
pomocy publicznej 

Podstawowym przepisem prawa unijnego, który dotyczy pomocy pu-
blicznej jest art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europej-
skiej (TFUE). Przepis ten uznaje za niezgodną z rynkiem wewnętrznym 

 6 UNESCO, Nomination Text, s. 76-77. 
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(a przez to zakazaną) wszelką pomoc przyznawaną przez państwo lub 
„przy użyciu zasobów państwowych, która zakłóca lub grozi zakłóce-
niem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom 
lub produkcji niektórych towarów”, w zakresie, w jakim wpływa to na 
wymianę handlową między państwami członkowskimi UE. Traktat nie 
zawiera przy tym ściślejszych postanowień, które dookreślałyby pojęcie 
pomocy publicznej. Z tego powodu do rekonstrukcji tego pojęcia istotne 
jest orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE). To ujmuje 
pomoc publiczną jako szeroki katalog działań podmiotów dysponujących 
środkami budżetów publicznych (także więc budżetów niecentralnych), 
mających postać interwencji państwa i powodujących ostatecznie łącz-
nie następujące dwa skutki: 

a) finansowe obciążenie budżetu Państwa (lub jakiegoś innego bu-
dżetu publicznego), także w postaci niepobrania należnych mu 
świadczeń (w tym danin); 

b) stworzenie przez to określonemu (selektywnie potraktowanemu) 
przedsiębiorstwu korzyści – albo w takiej postaci, że jego pozy-
cja finansowa netto się poprawi, albo nie ulegnie pogorszeniu7 
– przez co również naruszone są zasady konkurencji na rynku 
wewnętrznym UE. 

Systemy finansowania i formy, w których może być udzielona po-
moc publiczna są ujmowane przez TSUE szeroko. Trybunał uznaje więc 
za pomoc publiczną różnego rodzaju korzyści, które przedsiębiorstwa 
uzyskują ze źródeł publicznych na zasadach odbiegających od tego, co 
mogłyby one uzyskać na warunkach rynkowych w ramach finansowa-
nia, które może zapewnić sektor prywatny. 

W świetle orzecznictwa TSUE, Stowarzyszenie jest przedsiębior-
stwem. Pojęcie „przedsiębiorstwa” w rozumieniu unijnych przepisów 
o pomocy publicznej dotyczy bowiem wszystkich takich podmiotów (bez 
względu na formę własności oraz na podmiot je prowadzący czy spo-
sób ich finansowania), które angażują się w działalność gospodarczą, 
a w szczególności które oferują – na określonym rynku – produkty lub 
usługi8. Co istotne, działalność prowadzona w ogólnym interesie go-
spodarczym, o której już wspomniano, może także przybierać postać 
działalności gospodarczej9. Nie ma przy tym również znaczenia, czy 

 7 Zob. np. orzeczenie w sprawie C.280/00 Almark Trans przeciwko Nahverkehrsges-
selschaft Altmark GmbH, Zb. Orz. 2003, s. 7747, 213-215/81 Norddeutsches Vieh- 
und Fleischkontor przeciwko BALM, Zb. Orz. 1982, s. 3583

 8 Zob. np. orzeczenie w sprawie C-222/04 Cassa di Risparmia di Firenze, Zb. Orz. 
I-289, pkt 107-108.   

 9 Zob. np. orzeczenie w sprawie C/237/04 Enirisorse, Zb. Orz. I-2843, pkt 34. 
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działalność danego podmiotu obejmują i działalność gospodarczą i nie-
gospodarczą – oba typy działalności traktuje się w takim przypadku 
rozdzielnie10. Również nie ma znaczenia, czy działalność jest prowadzo-
na na zasadzie bezpłatności albo czy przynosi ona straty11. 

W odniesieniu jednak do działalności prowadzonej przez przedsię-
biorstwa w ogólnym interesie gospodarczym ma zastosowanie szcze-
gólny przepis art. 106 ust. 2 TFUE, który przewiduje, że: 

„[p]rzedsiębiorstwa zobowiązane do zarządzania usługami świad-
czonymi w ogólnym interesie gospodarczym (…) podlegają normom 
Traktatów, zwłaszcza regułom konkurencji, w granicach, w jakich ich 
stosowanie nie stanowi prawnej lub faktycznej przeszkody w wykony-
waniu poszczególnych zadań im powierzonych. Rozwój handlu nie może 
być naruszony w sposób pozostający w sprzeczności z interesem Unii.” 

Innymi słowy, art. 106 ust. 2 TFUE dotyczy wyjątku od zakazu 
udzielania pomocy publicznej odnoszącego się do przedsiębiorstw 
(choćby prywatnych), których działalność polega na wypełnianiu ja-
kiś funkcji społecznych, na podstawie jakiejś formy powierzenia tych 
funkcji12. Na podstawie tego przepisu Trybunał Sprawiedliwości UE 
nie traktuje refundacji kosztów świadczenia przez przedsiębiorstwa 
usług (o znaczeniu ogólnospołecznym), w ramach wywiązywania się 
zadania powierzonego przez państwo (określonych właśnie jako „usłu-
gi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym”) jako postaci po-
mocy publicznej13.

Aby przesłanki przepisu art. 106 ust. 2 TFUE wystąpiły, należy za-
tem najpierw stwierdzić, czy w ogóle danemu przedsiębiorstwu powie-
rzono zadanie zarządzania usługami świadczonymi w ogólnym interesie 
gospodarczym i – co oczywiste – że owe usługi są istotnie tymi, które 
ogólny interes gospodarczy realizują. W końcu należy zbadać, czy zakaz 
udzielenia pomocy publicznej (będący przecież „regułą konkurencji” 
w rozumieniu przepisu art. 106 ust. 2 TFUE) może w jakimś zakresie 
zostać uchylony ze względu na to, że owe zadanie świadczenia tych usług 
napotyka z tego powodu na „prawną lub faktyczną przeszkodę”. Trzeba 

 10 Zob. np. orzeczenie C/82/01 Aéroports de Paris, ECLI:EU:C:2002:617, pkt 75-82; 
Zob. także Max Klasse, Services of General Economic Interest, w: Martin Heiden-
hein, European State Aid Law: Handbook, C. H. Beck, München 2010, s. 507

 11 Zob. np. orzeczenie w sprawie C-343/95 Diego Cali, Zb. Orz. 1997, I-1547, pkt 24. 
 12 Sprawa NN 54/2006 Přerov Logistics College, Dz. U. UE 2006, C291/18; T-93/02 

Confédération nationale du Crédit mutuel, ECLI:EU:T:2005:11, pkt 77, C-172/03, 
Wolfgang Heiser przeciwko Finanzamt Innsbruck, ECLI:EU:C:2005:130, pkt 27, 
C-345/02 Pearle BV et al., ECLI:EU:C:2004:448, pkt 33

 13 Zob. orzeczenie C-280/00 Altmark Trans, ECLI:EU:C:2003:415, pkt 83 i nn.  
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również zbadać, czy udzielenie pomocy publicznej nie narusza – w spo-
sób niezgodny z Traktatem interesu Unii. 

Jak już wspomniano, wymienione kryteria oceny nawiązują do ka-
tegorii „usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym”. Te 
nie mają swojej autonomicznej definicji w prawie unijnym, z uwagi na 
wyłączność kompetencji państw członkowskich do kształtowania ich 
postaci14. Te kompetencje mają służyć temu, by takie usługi adekwat-
nie zaspokajały potrzeby konkretnych zbiorowości w poszczególnych 
państwach, zwłaszcza w warunkach, gdy – w konkretnych uwarunko-
waniach gospodarczych – czysto rynkowy model świadczenia nie jest 
możliwy z uwagi na zakłócenie mechanizmu rynkowego (market failure). 

W interpretacji art. 106 ust. 2 TFUE decydujące znaczenie ma orze-
czenie TSUE w sprawie C-280/00 Altmark Trans15 (dalej „orzeczenie Alt-
mark”) i szereg orzeczeń, które zostały wydane w nawiązaniu do niego. 

W orzeczeniu Altmark TSUE wskazał, że udzielenie świadczenia 
z środków publicznych na sfinansowanie wykonania przez przedsiębior-
stwo powierzonych przez organ władzy publicznej usług świadczonych 
w ogólnym interesie gospodarczym w ogóle nie jest pomocą publiczną 
(a więc w ogóle nie dotyczy go przepis art. 107 ust. 1 TFUE), jeżeli speł-
nione są następujące wymagania16: 

a) jak już wspomniano, świadczenie na rzecz przedsiębiorstwa 
jest przeznaczone na sfinansowanie powierzonego mu zadania 
świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym; 

b) parametry tego zadania (do którego muszą się odnosić 
świadczenia na rzecz przedsiębiorstwa) muszą być „obiek-
tywnie i  przejrzyście” określone przed uzyskaniem owych 
świadczeń finansowanych z środków publicznych (świadczeń 
kompensacyjnych); 

c) świadczenia kompensacyjne nie mogą przekraczać rozmiarów 
niezbędnych do pokrycia kosztów świadczenia usług w ogólnym 
interesie gospodarczym (tj. kosztów należytego wywiązania się 
z powierzonego zadania); 

d) w przypadku, gdy powierzenie zadania, do którego odnosi się 
świadczenie kompensacyjne nie nastąpiło w wyniku przetargu 
publicznego, kwota tego świadczenia powinna być ustalona [przy-
najmniej] w odniesieniu do hipotetycznych kosztów typowego 

 14 Zob. orzeczenia w  sprawie T-289/03 BUPA et al., ECLI:EU:T:2008:29, a  także 
w sprawie T-106/95 FFSA et al., Zb. Orz. 1997, II-229 (podtrzymany na mocy orze-
czenia C-174/971, FFSA et al., Zb. Orz. 1998, I-303).  

 15 ECLI:EU:C:2003:415. 
 16 Orzeczenie w sprawie C/280/00 Altmark Trans, ECLI:EU:C:2003:415, pkt 94-95.   
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(a przy tym prawidłowo zarządzanego i wyposażonego w środki 
konieczne do uzgodnionego świadczenia) przedsiębiorstwa. 

Z orzeczenia w sprawie T-289/00 BUPA et al.17 (dalej „orzeczenie 
BUPA”) wynika, że władza publiczna państwa członkowskiego ma sto-
sunkowo szeroki zakres uznania w zakresie określenia zarówno pa-
rametrów usługi świadczonej w ogólnym interesie gospodarczym, jak 
i świadczenia kompensacyjnego – byleby tylko było ono obiektywnie 
związane z kosztami zapewnienia usługi (tj. by było „określone kon-
kretnie, w sposób dający się rozpoznać i kontrolowany”), a zatem umoż-
liwiało kontrolę tego wymiaru świadczenia, a przez to nie prowadziło 
do nadużycia prawa18. 

Orzeczenie BUPA ma także istotne znaczenie dla interpretacji 
czwartego wymienionego wymogu sformułowanego przez TSUE w orze-
czeniu Altmark, tj. tego dotyczącego określenia wielkości odniesienia 
świadczenia kompensacyjnego na rzecz przedsiębiorstwa świadczącego 
usługi w ogólnym interesie gospodarczym, niewyłonionego w wyniku 
przetargu publicznego. W takim przypadku – zgodnie z orzeczeniem 
Altmark – należałoby odnieść wielkość świadczenia kompensacyjnego 
do kosztów typowego, prawidłowo zarządzanego i wyposażonego przed-
siębiorstwa; takie „benchmarkowe” przedsiębiorstwo musiałoby przy 
tym świadczyć identyczne usługi19. Funkcją tego wymogu jest więc tak-
że zapobieżenie finansowania działalności, która byłaby – w rozumie-
niu ekonomicznym – dysfunkcjonalna, a przez to niewydajna20. Należy 
jednak jednocześnie podkreślić, że orzecznictwo TSUE uznaje w tym 
zakresie także możliwość zaistnienia sytuacji, w których wspomniane 
koszty są tej natury, że nie mogą odnosić się do wydajności, a przez to 
nie mogą być w ogóle oceniane w kontekście tej kategorii ekonomicznej21. 
W takim przypadku najpewniej chodzi i tak o zapewnienie warunków, 
w których wielkość świadczenia kompensacyjnego spełniałaby wspo-
mniane już kryterium orzeczenia BUPA, tj. kryterium konkretności, 
identyfikowalności i kontrolowalności kosztów usługi odnoszonych do 
określenia, czy świadczenie kompensacyjne nie wykracza poza to, co 
jest konieczne i niezbędne do ich pokrycia. 

 17 ECLI:EU:T:2008:29. 
 18 Ibidem, pkt 214, a także pkt 237. 
 19 Zob. np. orzeczenie w sprawie T-738/17 STIF-IDF, ECLI:EU:T:2019:526, pkt 47. 
 20 Zob. także orzeczenie BUPA, pkt 249. 
 21 Zob. ibidem, pkt 254. 
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3. Odniesienie kryteriów acquis do Projektu 

Zakres i treść świadczeń Stowarzyszenia, których koszty miałyby być 
finansowane z dotacji określonej w Projekcie decyduje o tym, że są to 
świadczenia realizowane w ramach zlecenia udzielonego przez władze 
państwową i że mają one charakter usług świadczonych w ogólnym in-
teresie gospodarczym. Wszystkie te świadczenia mieszczą się bowiem 
w wykonaniu – w konkretnym modelu sytuacyjnym odnoszącym się 
do Kopalni „Czarnego Pstrąga” – zobowiązania międzynarodowego Pol-
ski zaciągniętego w wyniku ratyfikacji Konwencji UNESCO w sprawie 
ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego i wpisa-
nia owej Kopalni na listę UNESCO (Światowego Dziedzictwa Kultural-
nego). Świadczenia te mają na celu zachowanie dla całej społeczności 
(lokalnej, regionu, kraju, a – co wynika także z faktu wpisania Kopalni 
na listę UNESCO – także świata), szczególnych walorów kulturowych 
i naturalnych jej infrastruktury. Zadanie świadczenia tych usług zo-
stało prawidłowo powierzone Stowarzyszeniu już w 1954 r. i – pomimo 
pewnych nieuniknionych zmian prawnych w tej mierze – „powierzenie” 
to jest stanem długotrwałym i nieprzerwanym. Spełnione przez to jest 
pierwsze kryterium orzeczenia Altmark, które – dla uznania, że świad-
czenie pochodzące z środków publicznych nie jest pomocą publiczną – 
wymaga, by było ono przeznaczone na pokrycie kosztów powierzonego 
danemu podmiotowi zadania świadczenia usług w ogólnym interesie 
gospodarczym. 

Owe usługi można określić jednym, ogólnym określeniem „opieki 
nad Kopalnią »Czarnego Pstrąga«”, jednak w istniejącym stanie praw-
nym, owa „opieka” ma dokładne parametry wynikające z dokumen-
tacji wymaganej na podstawie Konwencji UNESCO, w tym zawartej 
w Nomination Text, w planie zarządzania Kopalnią, a także w wytycz-
nych operacyjnych. Spełnione jest przez to drugie kryterium sformu-
łowane w orzeczeniu Altmark, wymagające, by parametry usług, do 
których jest zobowiązane Stowarzyszenie było „obiektywnie i przejrzy-
ście” określone przed uzyskaniem owych świadczeń finansowanych 
z środków publicznych (świadczeń kompensacyjnych). W istniejących 
międzynarodowych uwarunkowaniach prawnych i uwarunkowaniach 
technicznych determinujących sposób zarządzania Kopalnią „Czarnego 
Pstrąga” trudno byłoby wręcz wskazać przykład bardziej obiektywnego 
i przejrzystego określania parametrów usługi świadczonej w ogólnym 
interesie gospodarczym.   

Model udzielenia dotacji określony w Projekcie jest ściśle związa-
ny ze wspomnianymi uwarunkowaniami prawnymi i technicznymi. 
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Przewiduje on wypłatę dotacji na podstawie dokładnego, związanego 
z planem zarządzania i innymi parametrami działania Kopalni wyli-
czenia kosztów – a więc ich powiązania z wielkością dotacji. Przez to 
spełnione jest trzecie kryterium orzeczenia Altmark, zgodnie z którym 
świadczenia kompensacyjne nie mogą przekraczać rozmiarów nie-
zbędnych do pokrycia kosztów świadczenia usług w ogólnym interesie 
gospodarczym (tj. kosztów należytego wywiązania się z powierzonego 
zadania). 

W odniesieniu do czwartego kryterium wyrażonego w orzeczeniu 
Altmark, należy stwierdzić, że zadanie świadczenia usług w ogólnym in-
teresie gospodarczym powierzone Stowarzyszeniu ma taki charakter, że 
musi być odniesione do unikatowych uwarunkowań Kopalni „Czarnego 
Pstrąga”. Koszt świadczenia tego zadania, a nawet same działania szcze-
gółowe, na wykonanie tego działania się składające, są sparametryzowa-
ne w ramach złożonego modelu zarządzania Kopalnią, kontrolowanego 
w oparciu o kryteria ustalone na poziomie międzynarodowym. Z uwagi 
na unikatowość tego modelu nie można go odnieść do istniejącego, wia-
rygodnego benchmarku spełniającego kryterium orzeczenia Altmark. 
Z tego powodu zastosowanie muszą tu mieć reguły orzeczenia BUPA, 
które wymagają zagwarantowania warunków obiektywnego ustalania 
i możliwości kontrolowania kosztów, na pokrycie których udzielana by-
łaby dotacja. Z uwagi na opisany już mechanizm zarządzania Kopalnią 
„Czarnego Pstrąga” wymóg ten jest spełniony.

4. Wnioski 

I.  Z przedstawionej analizy wynika, że Projekt nie przewiduje udziele-
nia Stowarzyszeniu pomocy publicznej. Nie może być zatem również 
mowy o tym, by świadczenie przewidziane w Projekcie na rzecz 
Stowarzyszenia, przeznaczone na pokrycie kosztów opieki nad Ko-
palnią „Czarnego Pstrąga”, notyfikować jako pomoc publiczną. 

II.  Na zadane przez przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej pytania należy odpowiedzieć następująco: 
1. Na pytanie 1: Jak przedstawia się kwestia dozwolonej pomocy 

publicznej udzielonej podmiotowi będącego stowarzyszeniem, 
w przypadku gdy podmiot ten opiekuje się obiektami wpisanymi 
na listę UNESCO?

Jeżeli podmiot taki jak Stowarzyszenie Miłośników Ziemi 
Tarnogórskiej, opiekuje się obiektem wpisanym na listę UNE-
SCO (takim jak Kopalnia „Czarnego Pstrąga”), na warunkach 
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wynikających z planu zarządzania tym obiektem – pomoc na 
pokrycie kosztów tej opieki nie jest pomocą publiczną w rozu-
mieniu art. 107 ust 1 TFUE. Jest tak dlatego, że spełnione są 
wtedy wymagania określone w orzeczeniu Altmark, a posiłkowo 
w orzeczeniu BUPA. 

2. Na pytanie 2: Jak przedstawia się kwestia dozwolonej pomocy 
publicznej udzielonej podmiotowi będącemu instytucją kultury, 
w przypadku gdy podmiot ten opiekuje się obiektami wpisanymi 
na listę UNESCO, a nie jest on wymieniony w katalogu ustawy 
z dnia 30 sierpnia 2013 o dotacji przeznaczonej dla niektórych 
podmiotów?

Instytucje kultury (tj. podmioty określone w rozdziale 2 Usta-
wy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej22) są podmiotami, które zgodnie z jej 
art. 3 ust. 2 nie prowadzą działalności gospodarczej. Są raczej 
narzędziem realizowania przez Państwo zadania określonego 
w art. 1 ust. 2, tj. mecenatu, który odnosi się także do opieki nad 
zabytkami i ochrony dziedzictwa narodowego. Świadczą przez 
to usługi w ogólnym interesie gospodarczym, przez co są obję-
te wyłączającymi pomoc publiczną przepisami art. 106 ust. 2 
TFUE. Stąd dotacje, o których mowa w art. 5 Ustawy nie są po-
mocą publiczną. Są za to elementem finansowania działania or-
ganizowania przez Państwo działalności kulturalnej w modelu 
organizacyjnym, w którym niektóre instytucje kultury opiekują 
się obiektami wpisanymi na listę UNESCO. 

3. Na pytanie 3: Jaka jest różnica pomiędzy opisanymi wyżej sytu-
acjami i jak przedstawia się obowiązek ewentualnej notyfikacji 
takiej pomocy Komisji Europejskiej?

Różnica pomiędzy realizowaniem zadań opieki nad obiektami 
wpisanymi na listę UNESCO przez stowarzyszenia i przez instytucje 
kultury jest taka, że do tych drugich stosuje się ustabilizowany i jed-
nolity reżim prawny Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowa-
niu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Ta w zasadzie przesądza 
o wyłączeniu instytucji kultury z zakresu normowania art. 107 ust. 1 
TFUE. W przypadku stowarzyszeń należy natomiast dokonać analizy 
modelu ich funkcjonowania i sprawowania przez nie opieki nad wspo-
mnianymi obiektami. O uznaniu, że takie stowarzyszenia nie otrzymują 
pomocy publicznej zadecyduje to, czy spełniają one 4 zidentyfikowane 

 22 Dz. U. z 1991 r. Nr 114, poz. 493, ze zm. 
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w ekspertyzie kryteria wyrażone w orzeczeniu Altmark (z ewentualnym 
posiłkowym zastosowaniem reguł orzeczenia BUPA), tj.:

a) uznanie, że powierzono im zadanie świadczenia usług w ogól-
nym interesie gospodarczym – w postaci opieki nad obiektem 
wpisanym na listę UNESCO; 

b) „obiektywne i przejrzyste” określenie parametrów tych usług 
dokonane przed uzyskaniem owych świadczeń finansowanych 
z środków publicznych (świadczeń kompensacyjnych) – o co, 
w przypadku obiektów wpisanych na listę UNESCO – jest łatwo, 
gdyż kryteria te wynikają z dokumentacji sporządzanej w związ-
ku z wpisaniem na tą listę; 

c) zachowania proporcji pomiędzy świadczeniami kompensacyjny-
mi a kosztami usług świadczonych przez stowarzyszenia w ogól-
nym interesie gospodarczym (tj. kosztów należytego wywiązania 
się z powierzonego zadania); 

d) zachowania zasady ustalenia kwoty świadczenia kompensacyj-
nego albo w wyniku przetargu publicznego, albo w wyniku ob-
liczenia odnoszącego się do hipotetycznych kosztów typowego 
(a przy tym prawidłowo zarządzanego i wyposażonego w środki 
konieczne do uzgodnionego świadczenia) przedsiębiorstwa, albo 
– jeżeli takiego benchmarku nie ma lub, ze względu na naturę 
kosztów, być nie może – zachowującego konkretność, identyfi-
kowalność i kontrolowalność ich ustalenia, a przez to ustalenia 
kwoty świadczenia kompensacyjnego. 


