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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/19/001 - Wykonanie budżetu państwa w 2018 r. 

Jednostka 
kontrolowana 

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.1, ul. Strzelców Bytomskich 207, 41-914  Bytom 

 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Janusz Gałkowski, Prezes Zarządu Spółki od 29 października 2018 r.  

Od 23 czerwca 2017 r. do 22 września 2018 r. funkcję tę pełnił Tomasz Cudny2 

(dowód: akta kontroli str.3) 

Podstawa prawna art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli3  

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach 

Kontroler Joanna Paliga, główny specjalista kp, upoważnienie do kontroli nr LKA/39/2019 z dnia 
15 stycznia 2019 r.  

(dowód: akta kontroli str.1-2) 

II. Cel i zakres kontroli 

Celem kontroli było dokonanie oceny, pod względem legalności, rzetelności, 
celowości i gospodarności, wykorzystania przez SRK w 2018 r. dotacji z budżetu 
państwa (część 48 – gospodarka złożami kopalin) przyznanych na finansowanie: 

1. wypłaty świadczenia rekompensacyjnego z tytułu utraty prawa do bezpłatnego 
węgla; 

2. rent wyrównawczych; 
3. zadań wykonywanych w trakcie likwidacji Kopalni Węgla Kamiennego 

„Centrum”4, a także związanych z nimi kosztów ogólnego zarządu. 

Podstawą sformułowania oceny były w szczególności następujące działania 
kontrolne: 

odnośnie wypłaty świadczenia rekompensacyjnego: 

― kontrola wypłacania rekompensat pod względem dochowania terminu 
określonego w umowie dotacji;  

― badanie, na wybranej próbie, czy rekompensaty wypłacono osobom 
uprawnionym;  

― analiza prawidłowości i terminowości rozliczenia przyznanej dotacji; 

odnośnie rent wyrównawczych: 

― kontrola wniosków o wypłacenie raty dotacji; 

                                                      
1 Dalej: Spółka lub SRK. 
2 W okresie od 23 września do 28 października 2018 r. stanowisko Prezesa Zarządu Spółki 
pozostawało nieobsadzone. 
3 Dz.U. z 2019 r. poz. 489; dalej: ustawa o NIK. 
4 Dalej: KWK „Centrum”. 
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― badanie dokumentacji dotyczącej próby rent wypłaconych w wybranym 
miesiącu; 

― analiza terminowości rozliczenia przyznanej dotacji; 
― kontrola wypełnienia obowiązku przekazywania informacji żądanych przez 

Ministra Energii lub Agencję Rozwoju Przemysłu SA5; 

odnośnie zadań wykonywanych w trakcie likwidacji KWK „Centrum”: 

― kontrola wniosków o wypłacenie raty dotacji; 
― badanie, w oparciu o faktury i protokoły odbioru, realizacji zaplanowanych 

zadań,  na wybranej próbie wydatków; 
― analiza terminowości rozliczenia przyznanej dotacji; 
― kontrola wypełnienia obowiązku przekazywania informacji żądanych przez 

Ministra Energii lub ARP. 

III. Charakterystyka kontrolowanej jednostki 

SRK jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa. Podstawową działalnością  
Spółki jest likwidacja kopalń; zabezpieczenie kopalń sąsiednich przed zagrożeniem 
wodnym, gazowym oraz pożarowym, w trakcie i po zakończeniu likwidacji kopalni; 
zagospodarowywanie majątku likwidowanej kopalni oraz zagospodarowywanie 
i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek.  

Działalność Spółki, w myśl art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. 
o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego6, jest finansowana m.in. dotacją 
z budżetu państwa, której szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz 
wykorzystania, jak również tryb rozliczania, określa rozporządzenie Ministra  
Energii z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie dotacji budżetowej przeznaczonej  
na finansowanie likwidacji kopalń, działań wykonywanych po zakończeniu  
likwidacji kopalń, naprawiania szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego  
oraz zabezpieczenia kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym  
oraz pożarowym7. W 2018 r. kwota dotacji, przyznanej Spółce na zadania dotyczące 
KWK „Centrum”, wynosiła 97.365,0 tys. zł.  

Na podstawie art. 14 ww. ustawy, na Spółce ciąży obowiązek wypłaty rent 
wyrównawczych (przyznanych na podstawie prawomocnego wyroku sądu lub ugody 
zawartej przed sądem albo ugody zawartej między kopalnią a pracownikiem lub 
byłym pracownikiem), finansowanych z dotacji budżetowej. Szczegółowe warunki 
i tryb przyznawania oraz wykorzystania, jak również tryb rozliczania tej dotacji, 
określa rozporządzenie Ministra Energii z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie dotacji 
budżetowej przeznaczonej na finansowanie ekwiwalentu pieniężnego z tytułu  
prawa do bezpłatnego węgla oraz rent wyrównawczych8. W 2018 r. kwota dotacji 
przyznanej SRK na ten cel wynosiła 35.242,9 tys. zł.  

Spółka, w myśl art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 12 października 2017 r. o świadczeniu 
rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla9, była 
przedsiębiorstwem wypłacającym to świadczenie osobom uprawnionym.  
Stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy, rekompensaty są finansowane z dotacji celowej 

                                                      
5 Dalej: ARP. 
6 Dz.U. z 2018 r. poz. 1374, ze zm. 
7 Dz.U. poz. 684; dalej: rozporządzenie ME w sprawie dotacji budżetowej przeznaczonej  
na finansowanie likwidacji kopalń. 
8 Dz.U. poz. 931; dalej: rozporządzenie ME w sprawie dotacji budżetowej przeznaczonej  
na finansowanie rent wyrównawczych. 
9 Dz.U. poz. 1971; dalej: ustawa o świadczeniu rekompensacyjnym. 
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przyznawanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin. 
W 2018 r. kwota dotacji przyznanej SRK na ten cel wynosiła 379.280,0 tys. zł.  

IV. Ocena 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie10 wykorzystanie przez SRK w 2018 r. 
dotacji z budżetu państwa (część 48 – gospodarka złożami kopalin) przyznanych  
na finansowanie:  

1. wypłaty świadczenia rekompensacyjnego z tytułu utraty prawa do bezpłatnego 
węgla; 

2. rent wyrównawczych; 
3. zadań wykonywanych w trakcie likwidacji KWK „Centrum”, a także związanych 

z nimi kosztów ogólnego zarządu. 

Spółka zrealizowała wypłatę świadczenia rekompensacyjnego z tytułu utraty prawa 
do bezpłatnego węgla w terminie określonym w umowie dotacji. W ramach zbadanej 
próby nie wystąpiły przypadki wypłacenia rekompensaty osobom nieuprawnionym. 
Rozliczenie przyznanej dotacji znajdowało odzwierciedlenie w ewidencji księgowej 
SRK.  

Wnioski Spółki o wypłacenie raty dotacji przyznanej na finansowanie rent 
wyrównawczych zawierały wymagane informacje, a jej rozliczenie za skontrolowany 
miesiąc sporządzono rzetelnie. 

Wnioskując o raty dotacji przyznanej na finansowanie zadań wykonywanych 
w trakcie likwidacji KWK „Centrum”, a także związanych z nimi kosztów ogólnego 
zarządu, SRK składała wymagane dokumenty. Na wybranej próbie ustalono,  
że zaplanowane zadania zostały wykonane, a wydatki poniesione z tego tytułu 
odpowiadały kwotom wykazanym w rozliczeniu rocznym dotacji.  

Spółka prawidłowo wypełniła obowiązek przekazywania informacji o powyższych 
dwóch dotacjach, na żądanie Ministra Energii lub ARP.  

Spółka terminowo rozliczyła objęte kontrolą dotacje, jednakże z opóźnieniem 
wynoszącym 34 dni zwróciła część (41,2 tys. zł) niewykorzystanej dotacji na 
finansowanie zadań wykonywanych w trakcie likwidacji KWK „Centrum”, a także 
związanych z nimi kosztów ogólnego zarządu. Nieprawidłowość ta, z uwagi  
na jej skalę (0,04% środków przyznanych na powyższy cel), nie miała istotnego 
wpływu na kontrolowaną działalność. 

V. Wyniki kontroli 

1. Dotacja na wypłatę świadczenia rekompensacyjnego z tytułu utraty prawa 
do bezpłatnego węgla 

W dniu 9 stycznia 2018 r. Spółka zawarła z Ministrem Energii umowę 
nr 1/II/D/10001/2830/18/DGA11 o przekazanie dotacji celowej w kwocie 379.280,0 
tys. zł na finansowanie w 2018 r. wypłaty świadczenia rekompensacyjnego z tytułu 
utraty prawa do bezpłatnego węgla. W dniu 10 stycznia 2018 r. środki dotacji 
wpłynęły na trzy wyodrębnione rachunki bankowe Spółki (dla uprawnionych 

                                                      
10 W kontroli wykonania budżetu państwa w 2018 r. Najwyższa Izba Kontroli stosuje następujące 
oceny: pozytywna i negatywna. W przypadku, gdy nie zostały spełnione kryteria ani dla oceny 
pozytywnej, ani dla negatywnej, stosuje się ocenę w formie opisowej. 
11 Dalej (w pkt 1): umowa. 

Opis stanu 
faktycznego 
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z podmiotów przejętych przez SRK: Kompanii Węglowej S.A.12, Katowickiego 
Holdingu Węglowego S.A.13 i KWK Kazimierz-Juliusz sp. z o.o.), stosownie  
do §4 umowy. 

(dowód: akta kontroli str. 126-131, 140-142) 

Spółka wypłaciła14 świadczenie rekompensacyjne w łącznej kwocie 248.293,3 tys. zł 
25 066 osobom, z tego: 151.120,0 tys. zł 15 289 osobom z KW, 83.973,3 tys. zł 
8 454 osobom z KHW i 13.200,0 tys. zł 1 323 osobom z KWK Kazimierz-Juliusz. 
Wypłat dokonano w okresie od 11 stycznia do 30 marca 2018 r., tj. w  terminie 
określonym w § 5 ust. 1 umowy (do 31 marca 2018 r.). 

(dowód: akta kontroli str. 155-158, 171) 

W wyniku badania dobranych losowo15 15 wniosków o wypłatę rekompensaty,  
na podstawie których wypłacono 150,0 tys. zł (0,1% wykorzystanych środków 
dotacji), ustalono, że świadczenie otrzymały osoby uprawnione, tj.: 

− sześć osób uprawnionych, o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. a ustawy 
o świadczeniu rekompensacyjnym – pięciu emerytów i jeden rencista, 
posiadający ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do 
pracy, uprawnieni w trakcie pobierania świadczenia z tytułu emerytury lub renty 
do bezpłatnego węgla na podstawie obowiązujących w KW postanowień 
porozumień pomiędzy Zarządem KW a organizacjami związków zawodowych, 
którzy utracili to uprawnienie z dniem 1 stycznia 2015 r. (tj. przed wejściem 
w życie ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym), na skutek dokonanego 
wypowiedzenia; 

− dziewięć osób uprawnionych, o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. b ustawy 
o świadczeniu rekompensacyjnym – dziewięć wdów posiadających ustalone 
prawo do renty rodzinnej po osobie, o której mowa w art. 2 pkt 1 lit. a ww. 
ustawy. 

(dowód: akta kontroli str. 172-173, 179-181) 

W dniu 13 kwietnia 2018 r., tj. w terminie wynikającym z § 7 ust. 1 umowy i art. 7 
ust. 1 ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym, Spółka przekazała Ministrowi 
Energii16 rozliczenie przyznanej dotacji17, które zawierało dane o kwotach 
otrzymanej, wykorzystanej i zwróconej dotacji oraz liczbie osób objętych 
świadczeniem rekompensacyjnym. Wykazana kwota dotacji wykorzystanej była 
zgodna z zapisami w ewidencji księgowej Spółki18. Wykazana kwota dotacji 
zwróconej stanowiła różnicę pomiędzy kwotą otrzymaną oraz kwotą wykorzystaną 
i była zgodna z danymi wynikającymi z wyciągów z rachunków bankowych.  

(dowód: akta kontroli str. 155-158, 174-177, 182-184) 

W dniu 13 kwietnia 2018 r., tj. w terminie określonym w § 9 ust 4 w zw. z § 5 ust. 1 
umowy (15 kwietnia 2018 r.), Spółka dokonała zwrotu na rachunek bankowy 
Ministerstwa Energii niewykorzystanej części dotacji w kwocie 130.986,7 tys. zł. 
Ponadto, 20 kwietnia 2018 r., niezwłocznie po ustaleniu tytułu zwrotu środków,  

                                                      
12 Dalej: KW. 
13 Dalej: KHW. 
14 Według złożonego rozliczenia przyznanej dotacji. 
15 Losowanie z interwałem spośród uprawnionych z KW. 
16 Do wiadomości ARP. 
17 Zestawienie pn. Monitoring przyznanej dotacji budżetowej otrzymanej w 2018 r. 
18 Konta 761-51210, 761-51211 i 761-51212 (po skorygowaniu obrotów rocznych o zwroty dokonane 
po dniu sporządzenia rozliczenia). 
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które wpłynęły na rachunek SRK po 31 marca 2018 r. (20,0 tys. zł), Spółka 
przekazała je na rachunek Ministerstwa Energii wraz z odsetkami.  

 (dowód: akta kontroli str.182-187) 

Jak wyjaśnił Prezes Zarządu SRK, niewykorzystanie części środków dotacji  
było spowodowane negatywnym rozpatrzeniem części wniosków o wypłatę 
rekompensaty, wobec stwierdzenia niespełnienia kryteriów ustawowych lub 
niedochowania terminu na złożenie wniosku.   

(dowód: akta kontroli str. 440-441) 

2. Dotacja na finansowanie rent wyrównawczych 

W dniu 12 stycznia 2018 r. Spółka zawarła z Ministrem Energii umowę  
nr 3/II/D/10001/2580/18/DGA19 o przekazanie dotacji budżetowej na finansowanie 
w 2018 r. rent wyrównawczych. Pierwotnie przyznaną kwotę dotacji, wynoszącą 
38.059,2 tys. zł zmniejszono dwukrotnie: do 36.500,0 tys. zł (aneks nr 1 z dnia 
31 października 2018 r.), a następnie do 35.242,9 tys. zł (aneks nr 2 z dnia 
5 grudnia 2018 r.). 

(dowód: akta kontroli str. 5-20) 

Wysokość przyznanej dotacji wynikała z szacunków dokonywanych w SRK, 
w oparciu o iloraz liczby osób uprawnionych i średniej kwoty renty wyrównawczej  
dla danej kopalni z uwzględnieniem waloryzacji. Obliczona w ten sposób kwota była 
korygowana o kwotę wynikającą z przewidywanego zakończenia prowadzonych 
oraz wszczęcia nowych postępowań sądowych.  

(dowód: akta kontroli str. 21-26, 65) 

SRK złożyło w Ministerstwie Energii 12 miesięcznych wniosków o wypłacenie  
raty  dotacji (na styczeń – 12 stycznia 2018 r., na pozostałe miesiące – miedzy  
18 a 23 dniem miesiąca poprzedniego), które zawierały informacje określone  
w § 8 ust. 2 rozporządzenia ME w sprawie w sprawie dotacji budżetowej 
przeznaczonej na finansowanie rent wyrównawczych.  

(dowód: akta kontroli str. 27-58) 

Środki wpływały na wyodrębniony rachunek SRK każdego (z wyjątkiem maja 
i listopada) miesiąca (środki na maj i listopad wpłynęły na ten rachunek odpowiednio 
w kwietniu i październiku 2018 r.). Spółka otrzymała łącznie 35.242,9 tys. zł,  
z czego wykorzystała 35.017,4 tys. zł. Niewykorzystane środki dotacji Spółka 
zwróciła na rachunek Ministerstwa Energii w terminie określonym w § 8 ust. 5 
umowy (216,6 tys. zł – 31 grudnia 2018 r., a 8,9 tys. zł – w styczniu 2019 r.,  
po wpływie do SRK zwrotów niepodjętych rent). 

(dowód: akta kontroli str. 59-63, 103-113) 

W wyniku badania wniosku o wypłacenie największej raty dotacji (na grudzień 
2018 r.) nie stwierdzono nierzetelnego określenia wysokości zapotrzebowanych 
środków. Objętą wnioskiem kwotę 3.381,3 tys. zł skorygowano do kwoty  
3.488,3 tys. zł, gdyż wypłatą rent wyrównawczych objęto kopalnie „Piekary I”  
i „Rydułtowy I”. Wykorzystano 3.779,6 tys. zł, a kwota niewykorzystana na koniec 
grudnia 2018 r. wyniosła 216,6 tys. zł20.  

(dowód: akta kontroli str. 40-41, 57-64, 103-113) 

                                                      
19 Dalej (w pkt 2): umowa. 
20 W momencie składania wniosku SRK posiadało nadwyżki z poprzednich miesięcy w kwocie  
507,9 tys. zł. 
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Największe kwoty niewykorzystanych środków dotacji przypadały na kopalnie: 
„Niwka Modrzejów”, ”Pokój I’, „Rydułtowy I”, „Jas-Mos”, „Krupiński” i kopalnie  
byłej KW. Według informacji przekazanej ARP, przyczynami niepełnego 
wykorzystania środków dotacji były niższe od planowanych kwoty wypłaconych  
rent wyrównawczych, będące konsekwencją przede wszystkim niższych od 
założonych wypłat tzw. „Barbórek” oraz braku zwrotu do SRK przez 
świadczeniobiorców  podpisanych ugód21. 

(dowód: akta kontroli str. 122-124) 

W wyniku badania dokumentacji dotyczącej próby rent wypłaconych w grudniu 
2018 r. w łącznej kwocie 1.933,5 tys. zł22 (5,5% wykorzystanych środków dotacji, 
51,2% środków dotacji wykorzystanych w grudniu 2018 r.), ustalono, że zostały one 
uwzględnione w rozliczeniu przyznanej dotacji za grudzień 2018 r.  

(dowód: akta kontroli str. 59-62, 120-121) 

SRK złożyło Ministrowi Energii miesięczne i roczne rozliczenia przyznanej dotacji 
w terminach określonych w § 10 rozporządzenia ME w sprawie w sprawie dotacji 
budżetowej przeznaczonej na finansowanie rent wyrównawczych (odpowiednio  
do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni i do 20 lutego 2019 r.). Dane wykazane 
w rozliczeniu rocznym były zgodne z danymi wykazanymi w rozliczeniach 
miesięcznych. 

(dowód: akta kontroli str. 63, 66-102) 

SRK wywiązywała się z obowiązku, wynikającego z § 11 umowy, przekazywania 
informacji żądanych przez ARP lub Ministra Energii. 

(dowód: akta kontroli str. 122-124, 421-437) 

3. Dotacja na finansowanie zadań wykonywanych w trakcie likwidacji  
KWK „Centrum”, a także związanych z nimi kosztów ogólnego zarządu 

W dniu 9 lutego 2018 r. Spółka zawarła z Ministrem Energii umowę  
nr 14/II/D/10001/2830/18/DGA23 o przekazanie dotacji celowej na finansowanie 
w 2018 r. zadań wykonywanych w trakcie likwidacji kopalń, a także związanych 
z nimi kosztów ogólnego zarządu. Na zadania dotyczące likwidacji KWK „Centrum” 
przyznano (po aneksach do umowy) 97.365,0 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 190-201) 

W 2018 r. na wyodrębniony rachunek Spółki wpłynęło 12 rat dotacji na łączną kwotę 
97.365,0 tys. zł. Wpływ środków każdorazowo był poprzedzony stosownym 
wnioskiem o wypłacenie raty dotacji i sprawozdaniem z wykorzystania raty dotacji 
i realizacji zadań rzeczowych za okres poprzedni, zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 1 i 3 
rozporządzenia ME w sprawie dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie 
likwidacji kopalń. 

(dowód: akta kontroli str. 202-204) 

Z przyznanej dotacji SRK wykorzystała 97.073,8 tys. zł na zadania realizowane 
w ramach ośmiu harmonogramów. W wyniku badania próby wydatków, 
sfinansowanych środkami dotacji, w łącznej kwocie 27.684,9 tys. zł  (28,5% 
wykorzystanych środków dotacji), poniesionych na zakup usług obcych i materiałów, 

                                                      
21 Renta wyrównawcza mogła być przyznana na podstawie prawomocnego wyroku sądu lub ugody 
zawartej przed sądem albo ugody zawartej między kopalnią a pracownikiem lub byłym pracownikiem. 
22 Dobranej według osądu kontrolera.  
23 Dalej (w pkt 3): umowa. 
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dotyczących 33 zadań przewidzianych w planie24 w ramach trzech harmonogramów 
(II Likwidacja szybów i szybików; III Zabezpieczenie kopalń sąsiednich przed 
zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym; IV Likwidacja infrastruktury 
kopalni), ustalono, że zadania te zostały wykonane25, a poniesione z tego tytułu 
wydatki odpowiadały kwotom wykazanym w rozliczeniu rocznym dotacji. 

 (dowód: akta kontroli str. 205-420) 

SRK złożyła Ministrowi Energii miesięczne i roczne rozliczenia rzeczowo-finansowe 
w terminie określonym w § 6 ust. 2 i 3 umowy. Dane wykazane w rozliczeniu 
rocznym było zgodne z danymi wykazanymi w rozliczeniach miesięcznych. 

 (dowód: akta kontroli str. 194-195, 202-204, 231, 416) 

Z kwoty 291,2 tys. zł niewykorzystanej dotacji, kwotę 250,0 tys. zł (85,9%)  Spółka 
zwróciła na rachunek bankowy Ministerstwa Energii w dniach 11 i 14 stycznia 
2019 r., tj. w terminie określonym w § 9 ust. 5 w zw. z § 3 umowy (15 stycznia 
2019 r.). Pozostałą część SRK zwróciła po terminie, co opisano poniżej w sekcji 
Ustalone nieprawidłowości.  

(dowód: akta kontroli str. 196, 282-285) 

SRK wywiązywała się z obowiązku, wynikającego z § 8 ust. 4 umowy, 
przekazywania informacji żądanych przez ARP lub Ministra Energii (ARP nie 
zgłaszała do nich zastrzeżeń).  

(dowód: akta kontroli str. 421-437) 

W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość:  

Z kwoty 291,2 tys. zł niewykorzystanej dotacji na finansowanie zadań 
wykonywanych w trakcie likwidacji KWK „Centrum”, a także związanych z nimi 
kosztów ogólnego zarządu, kwotę 41,2 tys. zł (14,1%) SRK zwróciła na rachunek 
bankowy Ministerstwa Energii 18 lutego 2019 r., tj. 34 dni po terminie określonym 
w § 9 ust. 5 w zw. z § 3 umowy dotacji (15 stycznia 2019 r.), co skutkowało zapłatą 
odsetek.  

(dowód: akta kontroli str. 196, 284-285) 

Z wyjaśnień Głównej Księgowej Spółki, wynikało, że wystąpiła konieczność 
skorygowania wydatków opłaconych pierwotnie ze środków dotacji, które następnie 
zostały uznane przez SRK za niekwalifikujące się do opłacenia z tego źródła 
finansowania (z uwagi na przekroczenie kwot zaplanowanych na niektóre zadania 
ze środków dotacji).    

(dowód: akta kontroli str. 438) 

VI. Uwagi 

W związku ze stwierdzoną nieprawidłowością Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, zwraca uwagę na potrzebę podjęcia 
działań zapewniających terminowość dokonywania zwrotów niewykorzystanych 
środków dotacji z budżetu państwa.  

                                                      
24 Zaktualizowany roczny plan zadań wykonywanych w trakcie likwidacji kopalń realizowanych przez 
Oddział SRK S.A. w Bytomiu KWK „Centrum” na 2018  rok (po korekcie z grudnia 2018 r.). 
25 Co ustalono w oparciu o faktury i protokoły odbioru. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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VII. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do Dyrektora Delegatury NIK w Katowicach. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61 b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwagi oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych 
działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Katowice, dnia 29 marca 2019 r. 

  
 

Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Katowicach 

Kontroler  
Joanna Paliga 

Gł. specjalista kontroli państwowej 
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