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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 
kontrolowana 

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.1, ul. Aleja Jana Pawła II 4 44-330 Jastrzębie-Zdrój 

 

 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Daniel Ozon, Prezes Zarządu Spółki od 30 listopada 2017 r.2 

 (dowód: akta kontroli str. 3-11) 

Podstawa prawna art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli3  

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli  Delegatura w Katowicach 

Kontroler Aleksander Małysz, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKA/28/2019 z dnia 7 stycznia 2019 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

II. Cel i zakres kontroli 

Celem kontroli było dokonanie oceny, pod względem legalności i gospodarności, 
wykorzystania przez JSW w 2018 r. dotacji celowej z budżetu państwa (część 48 – 
gospodarka złożami kopalin) na wypłatę świadczenia rekompensacyjnego z tytułu 
utraty prawa do bezpłatnego węgla. 

Podstawą sformułowania oceny były w szczególności następujące działania 
kontrolne: 

― 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 dotacji. 
 

III. Charakterystyka kontrolowanej jednostki 

JSW jest spółką akcyjną z udziałem Skarbu Państwa (54,8%4). Głównym 
przedmiotem jej działalności jest wydobywanie, wzbogacanie i sprzedaż węgla 
kamiennego oraz sprzedaż koksu i produktów węglopochodnych. W strukturze 

                                                      
1 Dalej: JSW lub Spółka.  
2 W okresie od 6 marca do 29 listopada 2017 r. Daniel Ozon był członkiem Rady Nadzorczej 
czasowo oddelegowanym do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu. 
3 Dz.U. z 2019 r. poz. 489; dalej: ustawa o NIK. 
4 Według stanu na dzień 7 grudnia 2018 r. 
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organizacyjnej JSW znajduje się pięć kopalni węgla kamiennego5, Zakład Wsparcia 
Produkcji oraz Biuro Zarządu.  

Spółka, w myśl art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 12 października 2017 r. o świadczeniu 
rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla6, była 
przedsiębiorstwem wypłacającym to świadczenie osobom uprawnionym.  
Stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy, rekompensaty były finansowane z dotacji celowej 
przyznawanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin  
(tj. Ministra Energii). W 2018 r. na wypłatę tego świadczenia przyznano JSW dotację 
w kwocie 4.500,0 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 12-41) 

IV. Ocena 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie7 wykorzystanie przez JSW dotacji 
celowej z budżetu państwa (część 48 – gospodarka złożami kopalin) na wypłatę 
świadczenia rekompensacyjnego z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla. 

W toku wymienionych powyżej działań kontrolnych nie stwierdzono 
nieprawidłowości. Spółka zrealizowała wypłaty rekompensat w terminie określonym 
w umowie dotacji. W ramach zbadanej próby nie wystąpiły przypadki wypłacenia 
świadczenia osobom nieuprawnionym. Rozliczenie przyznanej dotacji sporządzono 
prawidłowo i terminowo.   

V. Wyniki kontroli 

W dniu 22 stycznia 2018 r. Spółka zawarła z Ministrem Energii umowę  
nr 4/II/D/10001/2830/18/DGA8 o przekazanie dotacji celowej w kwocie 4.500,0 tys. zł 
na finansowanie w 2018 r. wypłaty świadczenia rekompensacyjnego z tytułu utraty 
prawa do bezpłatnego węgla. W dniu 24 stycznia 2018 r. środki dotacji wpłynęły  
na wyodrębniony rachunek bankowy Spółki, stosownie do § 4 umowy. 

(dowód: akta kontroli str. 42-81, 117) 

Spółka wypłaciła 348 osobom świadczenie rekompensacyjne w łącznej kwocie 
3.460,0 tys. zł. Wypłat dokonano w okresie od 25 stycznia do 30 marca 2018 r.,  
tj. w  terminie określonym w § 5 ust. 1 umowy (do 31 marca 2018 r.). 

 (dowód: akta kontroli str. 54, 111-155, 219-233, 247-254) 

                                                      
5 Według stanu na dzień zakończenia czynności kontrolnych (20 lutego 2019 r.):  
KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie”, KWK „Budryk”, KWK „Knurów-Szczygłowice”, KWK „Pniówek”,  
KWK „Bzie-Dębina” w budowie. 
6 Dz.U. poz. 1971; dalej: ustawa. 
7 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. 
8 Dalej: umowa. 

Opis stanu 
faktycznego 
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W wyniku badania dobranych losowo9 15 wniosków o wypłatę rekompensaty,  
na podstawie których wypłacono 150,0 tys. zł (4,3% wykorzystanych środków 
dotacji), ustalono, że świadczenie otrzymały osoby uprawnione, tj.: 

− pięć osób uprawnionych na podstawie art. 2 pkt 1 lit. a ustawy – czterech 
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 JSW postanowień układów zbiorowych pracy oraz porozumień (pomiędzy 
Zarządem JSW a Zakładowymi Organizacjami Związkowymi), którzy utracili  
to uprawnienie (1 stycznia 2015 r.) przed wejściem w życie ustawy  
(24 października 2017 r.), na skutek dokonanych wypowiedzeń; 

− 10 osób uprawnionych na podstawie art. 2 pkt 1 lit. b ustawy – dziewięć wdów 
oraz sierota, posiadający ustalone prawo do renty rodzinnej po osobie, o której 
mowa w art. 2 pkt 1 lit. a ustawy. 

(dowód: akta kontroli str. 241-418) 

Spółka przekazała do Ministerstwa Energii10 zestawienia zawierające rozliczenie 
dotacji w wymaganych terminach i wzorach, tj. Rozliczenie przyznanej dotacji 
budżetowej otrzymanej w styczniu 2018 r. (...) wykorzystanej w (...) (do 20 dnia 
następnego miesiąca za styczeń, luty i marzec 2018 r.), Monitoring przyznanej 
dotacji budżetowej otrzymanej w 2018 r. (do 20 kwietnia 2018 r.), Podsumowanie 
z wykorzystania przyznanej dotacji budżetowej (do 21 maja 2018 r.). W terminie 
określonym w § 7 ust. 1 umowy (15 dni od dnia zakończenia wypłacania 
rekompensat, tj. 14 kwietnia 2018 r.) przekazano Ministrowi Energii zestawienie  
pn. Rozliczenie przyznanej dotacji budżetowej otrzymanej w styczniu 2018 r. (...) 
wykorzystanej w marcu 2018 r. Spełniało ono wymogi określone w § 7 ust. 2 umowy 
dla rozliczenia rocznego, gdyż przedstawiało dane narastająco, w tym: 

− kwotę otrzymanej dotacji (4.500,0 tys. zł); 

− kwotę wykorzystaną (280,0 tys. zł w marcu i 3.180,0 tys. zł w miesiącach 
poprzednich, co stanowiło w sumie 3.460,0 tys. zł); 

− kwotę niewykorzystaną (1.040,0 tys. zł); 

− kwotę zwróconą do końca marca 2018 r. (0,0 zł); 

− liczbę osób, którym wypłacono rekompensatę (29 w marcu i 319 w miesiącach 
poprzednich, co stanowiło w sumie 348 osób). 

Powyższe kwoty/liczby były zgodne z danymi wynikającymi z wyciągu z rachunku 
bankowego (za okres od 15 stycznia do 30 kwietnia 2018 r.), na który, stosownie  
do § 4 umowy, wpłynęły środki dotacji.  

 (dowód: akta kontroli str. 54, 90, 101-103, 108, 111-155, 234-237, 247-254, 
 422-438) 

 

                                                      
9 Losowanie z interwałem. 
10 Do wiadomości Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach. 
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W dniu 9 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 1.040,0 tys. zł. 

 (dowód: akta kontroli str. 54-55, 154, 430-431) 

Niewykorzystanie części środków dotacji było spowodowane wpływem do JSW ze  
Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. mniejszej niż oszacowano na dzień złożenia 
wniosku o przyznanie dotacji liczby wniosków o wypłatę rekompensaty, jak również 
negatywnym rozpatrzeniem części wniosków, wobec stwierdzenia braku przesłanek 
dokonania wypłaty lub niedostarczenia wymaganych dokumentów. 

(dowód: akta kontroli str. 444, 449-452) 

VI. 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. 

 

Katowice, dnia 20 marca 2019 r. 

  
Najwyższa Izba Kontroli  

 Delegatura w Katowicach 

Kontroler 
 

Aleksander Małysz 
Główny specjalista kontroli państwowej 

 
........................................ 

 
 

  

  

 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


