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I. Dane identyfikacyjne 
Ministerstwo Energii do dnia 14 listopada 2019 r., od dnia 15 listopada 2019 r. – 
Ministerstwo Aktywów Państwowych, ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa1 

 

Jacek Sasin, Minister Aktywów Państwowych od 15 listopada 2019 r.  

W   okresie   objętym   kontrolą   funkcję   kierownika   jednostki   poprzednio   pełnił  

Krzysztof Tchórzewski, Minister Energii2 od 1 grudnia 2015 r. do 14 listopada  
2019 r. 

 

 

1. Zapewnienie i rozliczenie środków na wypłaty świadczenia rekompensacyjnego. 

2. Udostępnianie informacji dotyczących ubiegania się o świadczenie 
rekompensacyjne. 

3. Realizacja wypłat świadczenia rekompensacyjnego. 

 

Lata 2017–2019 (do 30 września 2019 r.) 

 

Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli3 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Katowicach 

 

 

 Monika Kopczyk, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli 1.
nr LKA/232/2019 z 20 września 2019 r.,  

 Karolina Cichy, inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 2.
nr LKA/239/2019 z 25 września 2019 r., 

 Piotr Graca, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 3.
nr LKA/250/2019 z 4 października 2019 r.  

 

(akta kontroli str. 1-6) 

 

                                                      
1 Dalej: Ministerstwo. 
2 Dalej: Minister. 
3 Dz.U. z 2019 r. poz. 489, ze zm. Dalej: ustawa o NIK 

Jednostka 
kontrolowana  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej  

Zakres przedmiotowy 
kontroli  
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podjęcia kontroli  
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II. Ocena ogólna4 kontrolowanej działalności 
Minister podjął działania, które pozwoliły na zapewnienie wystarczających środków 
finansowych na realizację wypłat na podstawie ustawy z dnia 12 października 
2017 r. o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego 
węgla5 oraz ustawy z dnia 23 listopada 2018 r. o świadczeniu rekompensacyjnym  
z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla oraz z tytułu zaprzestania pobierania 
bezpłatnego węgla przez osoby niebędące pracownikami przedsiębiorstwa 
górniczego6. 

Wobec przyjęcia w ustawie z 2017 r. krótkiego terminu przyjmowania wniosków  
o wypłatę rekompensaty oraz konieczności przeprowadzenia analizy dużej  
liczby tych wniosków, Minister zgłosił część środków na wypłaty świadczenia 
rekompensacyjnego do ujęcia w wykazie wydatków niewygasających z upływem 
2017 r.  

Minister prawidłowo określił zadania jednostek uczestniczących w procesie 
przyznawania, przekazywania, monitorowania i rozliczania dotacji na ten cel. Jedno 
z tych zadań, tj. monitorowanie wykorzystania dotacji, zlecił Agencji Rozwoju 
Przemysłu S.A.7, zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z 2017 r. oraz art. 7 ust. 7 ustawy  
z 2018 r.  

Bez zbędnej zwłoki Minister zawarł umowy o przekazanie dotacji  
z przedsiębiorstwami wypłacającymi świadczenie (Spółką Restrukturyzacji  
Kopalń S.A.8, Jastrzębską Spółka Węglową S.A.9, Tauron Wydobycie S.A.  
i Lubelskim Węglem „Bogdanka” S.A.10) oraz przekazał im środki.  

Minister sprawował prawidłowy nadzór nad wykorzystaniem dotacji na wypłaty 
świadczenia rekompensacyjnego, w szczególności poprzez zatwierdzenie  
rozliczeń dotacji oraz przeprowadzenie kontroli we wszystkich przedsiębiorstwach 
wypłacających. Nadzór ten nie obejmował jednak kontroli w zakresie prawidłowości 
rozpatrzenia wniosków o wypłatę rekompensaty. 

Następujące działania Ministra, zmierzające do realizacji wypłat świadczenia 
rekompensacyjnego NIK uznaje jednak za nieprawidłowe:  

− W komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa oraz 
w informacji przekazanej przedsiębiorstwom wypłacającym przez pracowników 
Departamentu Górnictwa wskazano późniejszy (18 listopada 2017 r.), niż 
określony w ustawie z 2017 r. (14 listopada 2017 r.), termin na składanie 
wniosków o wypłatę rekompensaty, wskutek czego przedsiębiorstwa 
rozpatrywały wnioski (i wypłacały rekompensaty) pomimo niedochowania  
przez wnioskodawców ustawowego terminu na ich złożenie. 

− W umowach o przekazanie dotacji zawartych pomiędzy Ministrem  
i przedsiębiorstwami wypłacającymi w 2017 r., 2018 r. i 2019 r. nie określono  
w pełni rzetelnie elementów wskazanych w art. 150 pkt 1, 4 i 6 ustawy z dnia  
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych11, tj. szczegółowego opisu zadania 
(umożliwiającego zweryfikowanie stopnia jego rzeczowej realizacji), sposobu 

                                                      
 4 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej, co ma miejsce w niniejszej kontroli. 
5 Dz.U. poz. 1971. Dalej: ustawa z 2017 r. 
6 Dz.U. z 2019 r. poz. 29. Dalej: ustawa z 2018 r. 
7 Dalej: ARP S.A. 
8 Dalej: SRK S.A. 
9 Dalej: JSW S.A. 
10 Dalej: LW Bogdanka S.A. 
11 Dz.U. z 2019 r. poz. 869, ze zm. Dalej: ustawa o finansach publicznych. 

OCENA OGÓLNA 
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rozliczenia udzielonej dotacji i trybu kontroli wykonania zadania. Ponadto, 
postanowiono, że odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości lub 
nienależnie nalicza się począwszy od dnia przekazania dotacji przedsiębiorstwu 
wypłacającemu, w sytuacji, gdy, zgodnie z art. 169 ust. 5 ustawy o finansach 
publicznych, odsetki w takich przypadkach nalicza się począwszy od dnia 
stwierdzenia nieprawidłowego naliczenia lub nienależnego pobrania dotacji. 
W umowach o przekazanie dotacji w 2017 r. i 2018 r. zawarto postanowienie 
o jednorazowej wypłacie dotacji, niezgodne z Procedurami12, jak również 
niecelowe w przypadku SRK S.A. (w 2017 r. i 2018 r.) i JSW S.A. (w 2017 r.), 
mając na uwadze wielkość przyznanych im środków oraz wielkość środków  
niewykorzystanych.  

− W 2019 r., w pismach Ministra skierowanych do Ministra ds. finansów13, 
nierzetelnie określono (zawyżono o 36.530,0 tys. zł, a następnie  
o 54.460,0 tys. zł.) kwotę środków, jaka winna być zapewniona w budżecie 
państwa na rekompensaty. Miało to wpływ na późniejsze rozpoczęcie ich 
wypłat, które nastąpiło po terminie (1 czerwca 2019 r.), określonym w art. 14 
ustawy z 2018 r. 

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe14 kontrolowanej działalności 

1. Zapewnienie i rozliczenie środków na wypłaty 
świadczenia rekompensacyjnego 

1.1. W związku z trwającym procesem legislacyjnym dotyczącym przepisów 
regulujących zasady wypłaty świadczenia rekompensacyjnego z tytułu utraty prawa 
do bezpłatnego węgla, pismami z 15 i 25 września 2017 r. Minister zwrócił się  
do Ministra ds. finansów o zabezpieczenie w budżecie państwa na 2017 r.,  
w ramach części 83 – Rezerwy celowe, środków na wypłatę tych świadczeń, 
odpowiednio w kwotach 2.824.512,0 tys. zł i 2.353.760,0 tys. zł. Kwoty te obliczono 
uwzględniając 235 376 osób uprawnionych (według danych przekazanych przez 
spółki węglowe) i kwotę rekompensaty określoną w projekcie ustawy (odpowiednio 
12,0 tys. zł i 10,0 tys. zł). 

Pismem z 19 października 2017 r. Minister wystąpił o zwiększenie budżetu w części 
48 – Gospodarka złożami kopalin15 (w której pozostawały niezagospodarowane 
środki w wysokości 20.179,0 tys. zł) o 2.333.581,0 tys. zł. W dniu 24 listopada  
2017 r. Minister ds. finansów wydał decyzję w sprawie zmian w budżecie państwa 
na rok 2017, uwzględniającą ten wniosek. Łączna kwota zapewniona na realizację 
zadania w 2017 r. wyniosła 2.353.760,0 tys. zł i była zgodna z maksymalnym 
limitem wydatków z budżetu państwa będącym skutkiem finansowym wejścia  
w życie ustawy z 2017 r., określonym w art. 11 ust. 1 tej ustawy.  

W związku z koniecznością przedłużenia okresu wypłat świadczenia 
rekompensacyjnego z uwagi na trwający proces weryfikacji wniosków o wypłatę 
rekompensaty, pismem z 11 grudnia 2017 r. Minister zgłosił kwotę 421.870,0 tys. zł 
do ujęcia w wykazie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem 
                                                      
12 O których mowa w dalszej części wystąpienia w pkt 1.2. 
13 Minister Rozwoju i Finansów od 28 września 2016 r. do 8 stycznia 2018 r., Minister Finansów od 9 stycznia 
2018 r. do 19 września 2019 r., Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju od 20 września 2019 r. 
14 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 
może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
15 Dział 100, rozdział 10001. 

OBSZAR 
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2017 r. Wydatki w tej kwocie ujęto w stosownym rozporządzeniu Rady Ministrów16  
(z terminem realizacji do 31 marca 2018 r.).  

W celu zapewnienia środków na realizację wypłat świadczenia rekompensacyjnego 
w 2019 r., Minister zwrócił się do Ministra ds. finansów o zmianę przeznaczenia 
części środków z rezerwy celowej poz. 5 Dofinansowanie zadań 
restrukturyzacyjnych w sektorze górnictwa węgla kamiennego pismami z dnia 
5 kwietnia, 17 maja, 4 czerwca, 20 i 29 sierpnia oraz 20 i 25 września 2019 r. 
Według stanu na 30 września 2019 r., na podstawie pozytywnych opinii Komisji 
Finansów Publicznych w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej, 
uchwalonych na posiedzeniach w dniach 11 czerwca i 11 września17 oraz wniosków 
Ministra o wydanie decyzji budżetowej z dnia 17 czerwca i 16 września 2019 r., 
Minister ds. finansów w dniach 22 czerwca i  27 września 2019 r. wydał decyzje  
o zwiększeniu wydatków w budżecie państwa w części 48 – Gospodarka  
złożami kopalin o odpowiednio 45.320,0 tys. zł18 i  22.313,2 tys. zł19 (łącznie 
67.633,2 tys. zł, kwota obliczona w oparciu o pozytywnie rozpatrzone wnioski  
o wypłatę rekompensaty). 

Podjęte przez Ministra działania skutkowały zapewnieniem środków budżetowych  
w kwotach umożliwiających przedsiębiorstwom wypłatę świadczenia 
rekompensacyjnego, niemniej jednak nierzetelne (bez uwzględnienia wniosków 
zweryfikowanych negatywnie) określenie kwoty z rezerwy celowej poz. 5 w pismach 
z dnia 5 kwietnia i 17 maja 2019 r. skierowanych do Ministra ds. finansów, wpłynęło 
na późniejsze rozpoczęcie realizacji tego zadania w 2019 r. (co opisano w sekcji 
Stwierdzone nieprawidłowości). 

 (akta kontroli str. 21-68, 1314-1336) 

1.2. W Ministerstwie zatwierdzono nw. dokumenty20, określające zadania  
jednostek uczestniczących w procesie przyznawania, przekazywania, 
monitorowania i rozliczania dotacji na wypłaty rekompensat (Ministerstwa,  
ARP S.A. i przedsiębiorstw wypłacających): 

− Procedury wnioskowania oraz monitorowania i rozliczania dotacji budżetowej 
przeznaczonej na finansowanie świadczenia rekompensacyjnego zgodnie  
z ustawą z dnia 12 października 2017 r. o świadczeniu rekompensacyjnym  
z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla (Dz.U. z 2017 r. poz. 1971), 
zatwierdzone przez Ministra w dniu 30 listopada 2017 r.;  

− Procedury wnioskowania oraz monitorowania i rozliczania dotacji budżetowej 
przeznaczonej na finansowanie świadczenia rekompensacyjnego zgodnie  
z ustawą z dnia 12 października 2017 r. o świadczeniu rekompensacyjnym  
z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla (Dz.U. z 2017 r. poz. 1971), 
zatwierdzone przez Ministra w dniu 9 stycznia 2018 r.;  

− Procedury wnioskowania oraz monitorowania i rozliczania dotacji budżetowej 
przeznaczonej na finansowanie świadczenia rekompensacyjnego na podstawie 
ustawy z dnia 23 listopada 2018 r. o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu 
utraty prawa do bezpłatnego węgla oraz z tytułu zaprzestania pobierania 
bezpłatnego węgla przez osoby niebędące pracownikami przedsiębiorstwa 

                                                      
16 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które  
w 2017 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz.U. poz. 2426). 
17 Opinie nr 246 i 274. 
18 Decyzja nr MF/FG4.4143.3.96.2019.MF.2253 w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2019.   
19 Decyzja nr MF/FG4.4143.3.150.2019.MF.4252 w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2019. 
20 Dalej: Procedury. 
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górniczego (Dz.U. z 2019 r. poz. 29), zatwierdzone przez Podsekretarza Stanu 
w Ministerstwie w dniu 19 czerwca 2019 r. 

Procedury zostały niezwłocznie przekazane przedsiębiorstwom wypłacającym 
świadczenie i ARP S.A. 

Załącznikami do Procedur były m.in. wzory wniosku o przyznanie dotacji 
budżetowej, o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z 2017 r. (dotyczy Procedur 
zatwierdzonych 30 listopada 2017 r. i 9 stycznia 2018 r.) oraz art. 7 ust. 2 ustawy  
z 2018 r. (dotyczy Procedur zatwierdzonych 19 czerwca 2019 r.). W opracowanych 
wzorach uwzględniono elementy określone odpowiednio w art. 6 ust. 3 ustawy  
z 2017 r. i art. 7 ust. 3 ustawy z 2018 r., z wyjątkiem adresu siedziby 
przedsiębiorstwa wypłacającego. 

 (akta kontroli str. 69-185) 

Jak wyjaśniła Dyrektor Departamentu Górnictwa wypłat rekompensat mogły 
dokonywać tylko cztery określone spółki, których adresy siedzib są znane,  
a ponadto wnioski o przyznanie dotacji były kierowane przy piśmie przewodnim, 
które zawierało przedmiotową informację, jak również inne elementy umożliwiające 
identyfikację przedsiębiorstwa wypłacającego świadczenie. 

(akta kontroli str.1282-1283) 

W 2017 r. i 2018 r. przedsiębiorstwa wypłacające złożyły do Ministra (w trakcie 
trwającego procesu weryfikacji wniosków o wypłatę rekompensaty) po jednym 
wniosku o przyznanie dotacji na dany rok. W 2019 r., wnioskowano o przyznanie 
dotacji na poszczególne miesiące, począwszy od lipca (według stanu na  
30 września 2019 r. przedsiębiorstwa wypłacające złożyły do Ministra po trzy 
wnioski, z wyjątkiem LW Bogdanka S.A., która złożyła dwa wnioski). W 2019 r. 
liczbę osób uprawnionych we wnioskach o przyznanie dotacji określono w oparciu  
o liczbę wniosków o wypłatę rekompensaty pozytywnie zweryfikowanych. Było to 
związane z poleceniem Ministra ds. finansów z dnia 28 maja 2019 r. (o którym 
mowa w dalszej części wystąpienia w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości w pkt 1).  

Wnioski o przyznanie dotacji sporządzono według wzorów zawartych  
w Procedurach. We wnioskach uwzględniono elementy określone w art. 6 ust. 3 
ustawy z 2017 r. (dotyczy wniosków złożonych w 2017 r. i 2018 r.) i w art. 7 ust. 3 
ustawy z 2018 r.  (dotyczy wniosków złożonych w 2019 r.), z wyjątkiem adresu 
siedziby przedsiębiorstwa wypłacającego (w przypadku wniosków Tauron 
Wydobycie S.A. oraz wniosków złożonych przez pozostałe przedsiębiorstwa 
wypłacające w 2019 r.). Adresy te były podane w pismach przewodnich. 

Wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane przez ARP S.A., co zgodnie  
z Procedurami. stanowiło przesłankę zawarcia umowy o przekazanie dotacji.   

 ( akta kontroli str. 186-272)  

1.3. Ministerstwo zawarło z przedsiębiorstwami wypłacającymi świadczenie umowy 
o przekazanie dotacji na wypłaty rekompensat po upływie od czterech do 11 dni od 
dnia pozytywnego zaopiniowania przez ARP S.A. wniosków tych przedsiębiorstw 
o przyznanie dotacji budżetowej. Umowy o przekazanie dotacji w 2017 r. zawarto  
11 grudnia 2017 r., a w 2019 r. – 4 lipca 2019 r. (według stanu na dzień 30 września 
2019 r., jedną z tych umów aneksowano21). Umowy o przekazanie dotacji na 2018 r. 
zawarto: 9 stycznia 2018 r. z SRK S.A., 22 stycznia 2018 r. z JSW S.A.  
i LW Bogdanka S.A. oraz 23 stycznia 2018 r. z Tauron Wydobycie S.A. 

                                                      
21 W dniu 27 września 2019 r. aneksowano umowę z SRK S.A., zwiększając kwotę dotacji w związku  
ze złożeniem drugiego wniosku o przyznanie dotacji. 
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W umowach o przekazanie dotacji określono elementy wymienione w art. 150 pkt 2, 
3 i 5 ustawy o finansach publicznych, tj. wysokość i termin wykorzystania dotacji 
oraz termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji. Elementy wymienione w art. 150 
pkt 1, 4 i 6 ww. ustawy, tj. szczegółowy opis zadania, sposób rozliczenia udzielonej 
dotacji i tryb kontroli wykonania zadania nie zostały w pełni rzetelnie określone,  
co opisano w dalszej części wystąpienia pokontrolnego, w sekcji Stwierdzone 
nieprawidłowości. 

Termin realizacji zadania określony w umowach o przekazanie dotacji w 2017 r.  
(31 grudnia 2017 r.) nie był adekwatny do skali tego zadania. W terminie tym, nie 
została bowiem zakończona weryfikacja wszystkich wniosków o wypłatę 
rekompensaty w żadnym z przedsiębiorstw wypłacających świadczenie, z uwagi  
na liczbę tych wniosków oraz konieczność oczekiwania na uzupełnienie przez 
wnioskodawców dokumentów potwierdzających uprawnienie do rekompensaty, 
mając na uwadze, że rozstrzygnięcie o wypłacie bądź odmowie wypłaty 
rekompensaty w wielu przypadkach budziło wątpliwości (z uwagi na skomplikowany 
stan faktyczny i zgłaszane trudności w interpretacji przepisów ustawy z 2017 r.). 
Łączna liczba wniosków złożonych w 2017 r. wyniosła 239 860 (w tym 193 033  
do SRK S.A. i 40 230 do JSW S.A.). Na jeden dzień roboczy w okresie od  
24 października 2017 r. (data wejścia w życie ustawy z 2017 r.) do 31 grudnia 2017 
r. (termin na wykorzystanie dotacji)22 przypadało średnio 5 330 wniosków (w SRK 
S.A. – 4 290 , w JSW. S.A. – 894). Skutkiem powyższej sytuacji było zgłoszenie 
przez Ministra części wydatków na świadczenie rekompensacyjne do ujęcia  
w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2017 r., w celu umożliwienia 
wypłacania rekompensat do 31 marca 2018 r. (co opisano powyżej w pkt 1.1.). 
Należy przy tym zauważyć, że pomimo przedłużenia terminu na realizację zadania, 
SRK S.A. nie zdążyła wypłacić wszystkich rekompensat, co było m.in. powodem 
opracowania projektu ustawy z 2018 r. Zdaniem NIK, w sytuacji gdy ustawa  
z 2017 r. weszła w życie 24 października 2017 r. (nieco ponad dwa miesiące przed 
końcem roku), a ustawowy termin składania wniosków o wypłatę rekompensaty 
upłynął 14 listopada 2017 r., wyznaczenie dłuższego terminu realizacji zadania nie 
było możliwe z uwagi na zasadę roczności budżetu. Również termin określony  
w umowach o przekazanie dotacji w 2018 r. (31 marca 2018 r.) był uzależniony  
od terminu dokonywania wydatków, które nie wygasają z upływem roku 
budżetowego, określonym w art. 181 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. 
Dyrektor Departamentu wyjaśniła m.in.: „Zgodnie z celem Rządu, ustawa z 2017 r. 
była prospołeczna, czyli wychodziła naprzeciw oczekiwaniom pewnej grupy 
społecznej, tj. emerytów i rencistów górniczych. Według założeń Rządu oraz woli 
ustawodawcy ustawa miała być zrealizowana w 2017 roku z uwagi na fakt, iż jej 
odbiorcami były w głównej mierze osoby w podeszłym wieku i często schorowane, 
co powodowało konieczność jak najszybszej wypłaty należnych świadczeń. Przy 
planowaniu realizacji ustawy z 2017 r. uwzględniono również fakt, iż środki 
budżetowe przeznaczone na wypłatę rekompensat zostały wygospodarowane  
z budżetu państwa w ramach środków roku 2017 r. i tylko w tym roku mogły być 
wydatkowane na ten cel”.  

Termin realizacji zadania określony w umowach o przekazanie dotacji w 2019 r.  
(31 grudnia 2019 r.) był adekwatny do skali tego zadania, mając na uwadze,  
że ustawa z 2018 r. weszła w życie 22 stycznia 2019 r., a termin na składanie 
wniosków o wypłatę rekompensaty upłynął 22 kwietnia 2019 r. 

(akta kontroli str. 63-68, 186-457, 1278-1280)  

                                                      
22 W okresie tym wystąpiło 45 dni roboczych.  
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1.4. Środki na wypłaty rekompensat przekazano przedsiębiorstwom wypłacającym 
bez zbędnej zwłoki na właściwe rachunki bankowe. Zgodnie z umowami  
o przekazanie dotacji w 2017 r. i 2018 r. środki przekazano jednorazowo w pełnych 
kwotach określonych w tych umowach.  W 2019 r. przekazano środki określone  
w umowach, a po zawarciu aneksu do umowy zwiększającego kwotę dotacji, 
dokonywano kolejnej wypłaty. Łączna kwota przekazanych środków wyniosła 
1.931.890,0 tys. zł23 w 2017 r., 384.310,0 tys. zł24 w 2018 r. i 65.482,3 tys. zł25  
w 2019 r. (stan na 30 września).  

 (akta kontroli str. 186-457, 1337-1349, 1373-1375)  

1.5. Minister zlecił monitorowanie wykorzystania dotacji przez ARP S.A., o którym 
mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z 2017 r. i art. 7 ust. 7 ustawy z 2018 r., poprzez: 

− w 2017 r. – przekazanie do stosowania Procedur zatwierdzonych 30 listopada 
2017 r. (pismo z 1 grudnia 2017 r.) oraz zwrócenie się o zaopiniowanie 
wniosków o przekazanie dotacji złożonych przez przedsiębiorstwa wypłacające 
(pismo z 6 grudnia 2017 r.). Monitorowanie wykorzystania dotacji było 
realizowane przez ARP S.A. na podstawie zawartej z Ministrem umowy na 
prowadzenie monitoringu i wykonywanie zadań związanych z funkcjonowaniem 
górnictwa węgla kamiennego z dnia 3 marca 2017 r.; 

− w 2018 r. – przekazanie do stosowania Procedur zatwierdzonych 9 stycznia 
2018 r. (pismo z 11 stycznia 2018 r.) oraz zawarcie z ARP S.A. umowy na 
prowadzenie monitoringu i wykonywanie zadań związanych z funkcjonowaniem 
górnictwa węgla kamiennego z dnia 10 maja 2018 r., w której uwzględniono 
prowadzenie monitoringu wykorzystania dotacji na wypłaty świadczenia 
rekompensacyjnego, a jako termin wykonywania zadań objętych umową 
wskazano okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. (ponadto, odrębnymi 
pismami zlecono przeprowadzenie kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji 
na świadczenie rekompensacyjne otrzymanych w grudniu 2017 r. i styczniu 
2018 r.). W sprawie zawarcia umowy z ARP S.A. po terminie (31 marca 2018 r.) 
na wykorzystanie dotacji otrzymanej w styczniu 2018 r., Dyrektor Departamentu 
Górnictwa wyjaśniła, że negocjacje były prowadzone od początku roku,  
a podpisanie umowy 10 maja 2018 r. było związane ze zmianami personalnymi 
w ARP S.A., które wymagały uzyskania stosownych upoważnień do 
negocjowania warunków umowy oraz do jej podpisania, jak również 
zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym; 

− w 2019 r. – przekazanie do stosowania Procedur zatwierdzonych 19 czerwca 
2018 r. (pismo z 21 czerwca 2019 r.) oraz zawarcie z ARP S.A. umowy na 
prowadzenie monitoringu i wykonywanie zadań związanych z funkcjonowaniem 
górnictwa węgla kamiennego z dnia 5 kwietnia 2019 r., w której uwzględniono 
prowadzenie monitoringu wykorzystania dotacji na wypłaty świadczenia 
rekompensacyjnego, a jako termin wykonywania zadań objętych umową 
wskazano okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. 

(akta kontroli str. 114-115, 143-144, 184-185, 555-577, 643-698,  
1307-1308) 

                                                      
23 Z tego 1.475.900,0 tys. zł do SRK S.A., 390.810,0 tys. zł do JSW S.A., 37.550,0 tys. zł do Tauron Wydobycie 
S.A.i 27.630,0 tys. zł do LW Bogdanka S.A.  
24 Z tego 379.280,0 tys. zł do SRK S.A., 4.500,0 tys. zł do JSW S.A., 450,0 tys. zł do Tauron Wydobycie S.A.  
i 80,0 tys. zł do LW Bogdanka S.A.  
25 Z tego 55.982,7 tys. zł do SRK S.A., 8.653,0 tys. zł dla JSW S.A., 646,7 tys. zł dla Tauron Wydobycie S.A.  
i 200,0 tys. zł dla LW Bogdanka S.A. 
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W wyniku analizy rozliczeń przyznanej dotacji przekazanych przez przedsiębiorstwa 
wypłacające oraz zbiorczych dokumentów rozliczeniowych przekazanych przez ARP 
S.A. (według wzorów określonych w Procedurach), w Ministerstwie nie stwierdzono 
przypadków wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem albo pobrania jej  
w nadmiernej wysokości. Niewykorzystane kwoty dotacji przedstawione przez 
przedsiębiorstwa wypłacające w rozliczeniach za 2017 r. i 2018 r., tj. odpowiednio 
68.825,0 tys. zł26 i 132.126,7 tys. zł27, zostały zwrócone na rachunek Ministerstwa. 
Pojedyncze zwroty dokonane nieterminowo w łącznych kwotach odpowiednio  
455,0 tys. zł i 25,0 tys. zł (w związku ze zwrotami rekompensat do przedsiębiorstw) 
były przekazywane wraz z odsetkami z tego tytułu. Rozliczenia dotacji przyznanych 
w 2017 r. i 2018 r. przedsiębiorstwom wypłacającym zostały zatwierdzone  
z upoważnienia Ministra przez Podsekretarza Stanu.  

 (akta kontroli str. 14-15, 518-554, 699-844)  

Zapewniono realizację przez przedsiębiorstwa wypłacające obowiązku, określonego 
w umowach o przekazanie dotacji w grudniu 2017 r. i styczniu 2018 r., przekazania 
na rachunek Ministerstwa kwot uzyskanych z tytułu oprocentowania środków 
znajdujących się na rachunku bankowym (łączna kwota wpływów z tego tytułu 
wyniosła odpowiednio 59,0 tys. zł i 69,3 tys. zł). 

(akta kontroli str. 14-15, 1380-1381) 

Na zlecenie Ministerstwa pracownik ARP S.A. przeprowadził (z udziałem 
pracownika Ministerstwa) kontrole w trzech przedsiębiorstwach wypłacających (JSW 
S.A.28, Tauron Wydobycie S.A.29 i LW Bogdanka S.A.30) w zakresie prawidłowości 
wykorzystania środków dotacji budżetowej na świadczenie rekompensacyjne 
otrzymanych w grudniu 2017 r. i styczniu 2018 r. W kontrolach tych ustalono,  
że przedsiębiorstwa wypłacające prawidłowo31 i terminowo rozliczyły otrzymaną 
dotację oraz zwróciły do Ministerstwa niewykorzystane środki, w sytuacji gdy,  
w jednym przypadku rozliczenie zostało sporządzone po ustawowym terminie  
(co opisano w dalszej części wystąpienia pokontrolnego, w sekcji Stwierdzone 
nieprawidłowości). Ponadto, przeprowadzono w powyższym zakresie kontrolę  
w SRK S.A.32 Opracowanie protokołu tej kontroli było, w trakcie kontroli NIK, w toku.  

(akta kontroli str. 15-16, 861-1055) 

W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. W pismach Ministra z dnia 5 kwietnia i 17 maja 2019 r., skierowanych do Ministra 
ds. finansów w sprawie zmiany przeznaczenia części środków z rezerwy celowej 
poz. 5 Dofinansowanie zadań restrukturyzacyjnych w sektorze górnictwa węgla 
kamiennego w budżecie państwa na 2019 r., nierzetelnie określono kwotę na 
realizację wypłat świadczenia rekompensacyjnego poprzez jej zawyżenie w wyniku 
uwzględnienia w niej sum wynikających z wniosków o wypłatę rekompensaty 
negatywnie zweryfikowanych, w sytuacji gdy, w myśl art. 7 ust. 1, 2 i 3 pkt 3 i 4 
ustawy z 2018 r., dotację na wypłatę świadczenia rekompensacyjnego Minister 

                                                      
26 Stan na 15 stycznia 2018 r. 
27 Stan na 15 kwietnia 2018 r. 
28 W dniach od 22 do 26 października 2018 r. 
29 W dniach od 7 do 10 sierpnia 2018 r. 
30 W dniach od 17 do 19 lipca 2018 r. 
31 Przy czym w jednym przypadku zwrotu dokonano z niewłaściwego rachunku bankowego (Tauron Wydobycie 
S.A.), a w zestawieniu Monitoring przyznanej dotacji budżetowej otrzymanej w 2018 roku (...), błędnie podano, 
że niewykorzystaną dotację w kwocie 50,0 tys. zł zwrócono do Ministerstwa do dnia zakończenia wypłacania 
rekompensat (20 lutego 2018 r.), podczas gdy zwrotu tego dokonano 27 lutego 2018 r. (w LW Bogdanka S.A.). 
32 W dniach od 18 do 22 lutego, od 11 do 15 marca, od 1 do 5 kwietnia i 10 września 2019 r. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 



 

10 

przyznaje w kwocie ustalonej w oparciu o liczbę osób uprawnionych, którym ma być 
wypłacona rekompensata. 

I tak:  

− w piśmie z 5 kwietnia 2019 r. zwrócono się o zmianę przeznaczenia środków 
w kwocie 150.000,0 tys. zł, określonej w oparciu o oszacowaną na dzień 
23 kwietnia 2019 r. liczbę 13 650 złożonych wniosków o wypłatę rekompensaty, 
powiększoną o 800 wniosków złożonych na podstawie ustawy z 2017 r. 
i zaokrągloną do 15 000; 

− w piśmie z 17 maja 2019 r. – wobec braku odpowiedzi Ministra ds. finansów – 
zwrócono się o zmianę przeznaczenia środków w kwocie 134.000,0 tys. zł, 
określonej w oparciu o liczbę 13 406 złożonych wniosków o wypłatę 
rekompensaty; 

pomimo, iż z  raportów przekazywanych przez ARP S.A. wynikało, że według stanu 
na dzień 4 kwietnia i 17 maja 2019 r. przedsiębiorstwa wypłacające negatywnie 
zweryfikowały odpowiednio 3 653 i 5 446 wniosków o wypłatę rekompensaty, a tym 
samym kwota wnioskowana winna być niższa o 36.530,0 tys. zł i 54.460,0 tys. zł. 

W odpowiedzi na ww. pisma, 28 maja 2019 r. Minister ds. finansów zwrócił uwagę 
na zasady wynikające z art. 44 ustawy o finansach publicznych i polecił skorygować 
podaną kwotę do poziomu ustalonego w oparciu o liczbę wniosków o wypłatę 
rekompensaty pozytywnie zweryfikowanych.  

Po korekcie, kwota na realizację wypłat świadczenia rekompensacyjnego, określona 
w piśmie Ministra z 4 czerwca 2019 r., wyniosła na dzień 28 maja 2019 r.  
45.320,0 tys. zł, tj. 30,2% i 33,8% kwoty wnioskowanej w pismach z odpowiednio  
5 kwietnia i 17 maja 2019 r. 

Wskutek nierzetelnego określenia kwoty na realizację wypłat świadczenia 
rekompensacyjnego w pismach z 5 kwietnia i 17 maja 2019 r. i związanego z tym 
polecenia dokonania korekty wydanego przez Ministra ds. finansów 28 maja 2019 
r.,nastąpiło późniejsze rozpoczęcie realizacji wypłat świadczenia 
rekompensacyjnego w 2019 r. Środki w budżecie państwa w części 48 – 
Gospodarka złożami  
kopalin zapewniono 22 czerwca 2019 r., umowy o przekazanie dotacji podpisano  
z przedsiębiorstwami wypłacającymi 4 lipca 2019 r., a środki przekazano im 5 lipca 
2019 r., tj. po dniu określonym w art. 14 ustawy z 2018 r., stanowiącym, iż realizacja 
wypłat rekompensat nastąpi od dnia 1 czerwca 2019 r.  

(akta kontroli str. 29-48, 393, 411-412, 426-427, 442-443, 457, 1369-1372) 

Dyrektor Departamentu Górnictwa wyjaśniła: „Proces zmiany przeznaczenia 
środków z rezerwy celowej odbywa się na podstawie zasad określonych w ustawie  
o finansach publicznych. Proces ten wymaga zaangażowania dwóch resortów,  
tj. wnioskodawcy oraz Ministra Finansów, a także uzyskania pozytywnej opinii 
Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, co w konsekwencji wymaga czasu.  
W związku z powyższym Departament Górnictwa (zwany dalej: DGA) rozpoczął 
starania o środki na wypłatę rekompensat w dniu 26 marca br. występując pismem 
do Departamentu Budżetu i Finansów (zwany dalej: DBF) z prośbą o zwrócenie się 
do Ministra Finansów z wnioskiem o zmianę przeznaczenia części środków 
z rezerwy celowej poz. 5 na wypłatę rekompensat. W momencie wystąpienia  
DGA do DBF przyjmowanie wniosków o rekompensatę w przedsiębiorstwach 
wypłacających nadal trwało, więc w wyżej wymienionym piśmie podano szacunkową 
liczbę wniosków oraz kwotę potrzebną na zabezpieczenie środków na finansowanie 
świadczeń rekompensacyjnych w 2019 r. Ponadto w piśmie szczegółowo 
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przedstawiono sposób wyliczenia i oszacowania środków do wysokości 150 mln zł. 
W dniu 16 maja br. DGA przekazał do DBF informację, iż należy zmniejszyć 
wysokość środków we wniosku ME o zmianę przeznaczenia rezerwy celowej poz. 5 
do wysokości 134 mln zł tj. do kwoty oszacowanej na podstawie liczby wszystkich 
złożonych wniosków. Powyższe postępowanie Ministra Energii było podyktowane 
szczególną starannością podczas planowania i wydatkowania środków 
budżetowych, wynikającą z zasad gospodarowania środkami publicznymi, o których 
mowa w art. 44 ustawy o finansach publicznych. Należy jednak zwrócić uwagę,  
iż art. 7 ustawy z 2018 r. mówi o dotacji przyznanej przez ministra właściwego  
do spraw gospodarki złożami kopalin, (zwanego dalej: ministrem), przedsiębiorstwu 
wypłacającemu, a nie o wysokości środków jakie powinien minister zabezpieczyć na 
realizację ustawy. Minister odpowiedzialny za realizację danej ustawy szacuje 
potrzebne do jej realizacji środki, których wysokość nie powinna przekroczyć 
zaplanowanego w ustawie na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków 
z budżetu państwa, w tym przypadku kwoty 240,8 mln w 2019 r. określonej w art. 15 
ustawy z 2018 r.”   

(akta kontroli str.1281-1282) 

NIK wskazuje, że wnioski kierowane do Ministra ds. finansów uzasadniano 
koniecznością sfinansowania wypłat świadczenia rekompensacyjnego 
dokonywanych na podstawie ustawy z 2018 r. Świadczenia te są wypłacane  
ze środków dotacji. Wysokość dotacji, w myśl art. 7 ust. 2 i 3 pkt 3 i 4 ustawy  
z 2018 r., winna być określona w oparciu o liczbę osób uprawnionych, którym ma 
być wypłacona rekompensata. W związku z tym, zabezpieczenie w budżecie 
państwa środków w wyższej kwocie (obliczonej z uwzględnieniem wniosków 
zweryfikowanych negatywnie) jest niecelowe i powoduje brak możliwości 
przeznaczenia ich w tym okresie na inne zadania. 

2. W umowach o przekazanie dotacji w 2017 r., 2018 r. i 2019 r., zawartych 
pomiędzy Ministrem (reprezentowanym przez Dyrektor Departamentu Górnictwa)  
i przedsiębiorstwem wypłacającym  nie została w pełni rzetelnie określona część 
elementów wymienionych w art. 150 ustawy o finansach publicznych, jak również  
w umowach tych zawarto  postanowienia niezgodne z art. 169 ust. 5 tej ustawy lub 
zatwierdzonymi przez Ministra Procedurami, tj.: 

a) Nie określono zakresu dotowanego zadania (liczby jednostkowych rekompensat, 
które miały być sfinansowane ze środków dotacji), co uniemożliwiało zweryfikowanie 
stopnia jego rzeczowej realizacji (porównanie założeń z wykonaniem). Odnośnie 
obowiązku określenia szczegółowego opisu zadania, w tym celu, na jaki dotacja 
została przyznana, wynikającego z art. 150 pkt 1 ustawy o finansach publicznych,  
w umowach w § 3 ust. 1 postanowiono  jedynie, że zadanie polega na wypłacie 
świadczenia rekompensacyjnego przysługującego osobom uprawnionym i podano 
tytuł tego świadczenia. Dyrektor Departamentu Górnictwa wyjaśniła m.in.: „...nie 
było możliwe dokładne określenie liczby osób uprawnionych do rekompensaty  
z uwagi na fakt, że tzw. „bazy węglowe” nie były aktualizowane po zaprzestaniu 
wydawania bezpłatnego węgla osobom niebędącym pracownikami spółek. Tak więc 
przedsiębiorstwa wypłacające nie miały wiedzy, ile z tych osób zmarło w okresie od 
1.01.2015 r. do dnia wejścia w życie ustawy, ile wdów i sierot miałoby prawo do 
rekompensaty po zmarłych emerytach i rencistach. Liczba osób potencjalnie 
uprawnionych do rekompensaty, na potrzeby wyliczenia limitu wydatków w ustawie 
z 2017 r., została oszacowana na podstawie posiadanych i przekazanych przez 
spółki górnicze danych o liczbie osób uprawnionych do bezpłatnego węgla wg stanu 
na moment ostatniego wydania bezpłatnego węgla przez te spółki, tj. w większości 
przypadków na koniec 2014 r. W tej sytuacji szczegółowy opis dotowanego zadania 
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poprzez określenie konkretnej liczby osób było nieuzasadnione i wręcz 
niewykonalne”. 

NIK zwraca uwagę, że zawarcie umów o przekazanie dotacji w 2017 r. i w 2018 r. 
miało miejsce odpowiednio 11 grudnia 2017 r. oraz 9, 22 i 23 stycznia 2018 r.,  
tj. po upływie terminu na składanie wniosków o wypłatę rekompensaty na podstawie 
ustawy z 2017 r. (14 listopada 2017 r.). Wiadomo było zatem ile wniosków wpłynęło 
do przedsiębiorstwa wypłacającego i winno być zweryfikowanych, w tym ile, na 
dzień zawarcia umowy, było pozytywnie rozpatrzonych (do wypłaty) oraz ile było  
w trakcie weryfikacji (potencjalnie do wypłaty). Umowa o przekazanie dotacji w 2019 
r. była zawarta z każdym przedsiębiorstwem wypłacającym w dniu 4 lipca 2019 r.,  
tj. po upływie terminu na składanie wniosków o wypłatę rekompensaty na podstawie 
ustawy z 2018 r. (22 kwietnia 2019 r.), a określona w niej kwota dotacji była 
obliczona w oparciu o liczbę pozytywnie zweryfikowanych wniosków. W przypadku 
każdej umowy możliwe było zatem, zdaniem NIK, zawarcie w opisie opisanie 
zadania parametrów umożliwiających zweryfikowanie stopnia jego rzeczowej 
realizacji ex post.  

b) Nie określono wymogów dotyczących rozliczania przyznanej dotacji (wzorów 
zestawień, okresów jakie winny obejmować, terminów ich składania) ujętych  
w Procedurach (pkt IV.1.). Odnośnie obowiązku określenia terminu i sposobu 
rozliczenia udzielonej dotacji, wynikającego z art. 150 pkt 4 ustawy o finansach 
publicznych, przytoczono w § 7 ust. 1 i 2 umów jedynie ustawowe obowiązki ciążące 
na przedsiębiorstwie wypłacającym, określone w art. 7 ustawy z 2017 r. (dotyczy 
umów z 2017 r. i 2018 r.) i art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z 2018 r. (dotyczy umów  
z 2019 r.), polegające na sporządzeniu rozliczenia przyznanej dotacji, 
(zawierającego zestawienie otrzymanych kwot dotacji oraz rozliczenie 
wydatkowanych kwot tej dotacji) i przekazaniu go Ministrowi w terminie 15 dni  
od dnia zakończenia wypłacania rekompensat (dotyczy umów z 2017 r. i 2018 r.) lub 
od dnia wykonania zadania określonego w umowie (dotyczy umów z 2019 r.). 
Dyrektor Departamentu Górnictwa wyjaśniła: „...uznano, że dołączanie do umów 
wzorów dokumentów rozliczeniowych nie jest konieczne z uwagi na dość  
jasne i proste określenie tego w ustawie. Fakt, że wzory zostały opracowane  
w Procedurach, które przesłano przedsiębiorstwom wypłacającym do stosowania, 
nie były wiążące co do samej formy rozliczenia (...) Procedury miały na celu 
usprawnić organizację pracy podczas realizacji zadania. Jeżeli zadanie zostało 
zrealizowane bez naruszenia obowiązującego prawa, a przedsiębiorstwo 
wypłacające nie stosowało bezwzględnie Procedur, nie ponosiło z tego powodu 
negatywnych konsekwencji. Zgodnie z obowiązującymi przepisami i zawartymi 
umowami, na przedsiębiorstwach wypłacających spoczywał obowiązek przedłożenia 
Ministrowi rozliczeń w określonym terminie i z tego były rozliczane. Czy dokonały 
tego wg wzoru z Procedur, czy też w innej formie, nie miało większego znaczenia 
dla realizacji przedmiotowego obowiązku”. 

Zdaniem NIK, w umowach o przekazanie dotacji celowym jest doprecyzowanie 
formy rozliczenia i wymaganych danych, wobec ogólnego uregulowania tej kwestii  
w art. 7 ust. 2 ustawy z 2017 r. i art. 8 ust. 2 ustawy z 2018 r., zwłaszcza mając na 
uwadze zwroty rekompensat do przedsiębiorstw wypłacających dokonywane 
również po terminie na wykorzystanie dotacji. Określenie wymogów w powyższym 
zakresie było zasadne w celu zapewnienia jednolitości składanych rozliczeń  
i możliwości agregacji danych dla celów monitorowania wykorzystania dotacji przez 
ARP S.A. W Ministerstwie także dostrzeżono taką potrzebę, gdyż szczegółowe 
wymogi dotyczące rozliczeń (wzory zestawień, okresy jakie winny obejmować, 
terminy ich składania) określono w zatwierdzonych przez Ministra Procedurach, 
które jednak nie zostały włączone do umów. 
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c) Nie określono trybu kontroli wykonania zadania, wymaganego w art. 150 pkt 6 
ustawy o finansach publicznych, w sytuacji gdy takie kontrole zostały przewidziane 
w Procedurach (pkt IV.2.) oraz przeprowadzone przez pracowników ARP S.A.  
i Ministerstwa we wszystkich przedsiębiorstwach wypłacających. W § 10 umów 
postanowiono jedynie, że przedsiębiorstwo wypłacające zobowiązuje się do 
przekazywania Ministrowi lub ARP S.A. informacji i dokumentów dotyczących 
realizacji zadania (m.in. w celu monitorowania wydatkowania środków), co nie 
stanowiło podstawy przeprowadzenia kontroli w siedzibie przedsiębiorstwa 
wypłacającego. Dyrektor Departamentu Górnictwa wyjaśniła: „W umowach 
dotacyjnych przedsiębiorstwa wypłacające zostały zobowiązane do przechowywania 
przez okres 5 lat od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania umowy pełnej dokumentacji 
będącej podstawą otrzymania i rozliczenia dotacji oraz do przekazywania Agencji 
Rozwoju Przemysłu S.A. informacji stanowiących podstawę monitorowania dla 
celów kontroli wydatkowania środków budżetowych, a także udostępniania na 
żądanie Ministra lub Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. wszelkich informacji  
i dokumentów dotyczących realizacji zadania, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 
W umowie z ARP z 2018 r. jest zawarty zapis, że przedmiotem umowy jest 
prowadzenie przez Agencję monitoringu wykorzystania dotacji, o której mowa  
w art. 6 ust.1 ustawy z 2017 r., natomiast w umowie z 2019 r., dodano  również 
zapis o prowadzeniu przez Agencję monitoringu wykorzystania dotacji, o której 
mowa w art. 7 ust.1 ustawy z 2018 r. Wśród zadań określonych w szczegółowym 
zakresie zadań i opracowań wykonywanych przez ARP na rzecz Ministra Energii, 
stanowiącym załącznik nr 3 do umów, wskazano w pkt. 1.18 Kontrole prawidłowości 
wykorzystania dotacji budżetowej przeznaczonej na świadczenia rekompensacyjne 
oraz sporządzanie stosownych informacji. Biorąc powyższe pod uwagę uznano,  
że takie zapisy w umowach upoważniają przedstawicieli ARP oraz Ministerstwa  
do przeprowadzenia kontroli na terenie jednostki kontrolowanej w zakresie 
dokumentów i informacji będących podstawą realizacji zawartej umowy (...) 
Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej, która opiniowała projekt 
przedmiotowej umowy nie wniosła do niego uwag”. 

NIK wskazuje, że postanowienia umowy zawartej pomiędzy Ministrem i ARP S.A. 
nie uprawniają do przeprowadzenia kontroli na terenie przedsiębiorstw 
wypłacających, które nie są stroną umowy. Uprawnienie takie winno być 
zagwarantowane w umowie o przekazanie dotacji, poprzez zawarcie w niej 
postanowień określających tryb kontroli wykonania zadania, stosownie do wymogu 
art. 150 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (w umowie można postanowić,  
że kontrola będzie prowadzona na zasadach i w trybie określonych w przepisach  
o kontroli w administracji rządowej). 

d) W § 9 ust. 2 w zw. z ust. 1 umów o przekazanie dotacji postanowiono, że odsetki 
od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości lub nienależnie, nalicza się począwszy 
od dnia przekazania dotacji przedsiębiorstwu wypłacającemu, w sytuacji gdy, 
zgodnie z art. 169 ust. 5 ustawy o finansach publicznych, odsetki w takich 
przypadkach nalicza się począwszy od dnia stwierdzenia nieprawidłowego 
naliczenia lub nienależnego pobrania dotacji. Dyrektor Departamentu Górnictwa 
wyjaśniła: „Projekt umowy był opiniowany przez Biuro Prawne i Departament 
Budżetu i Finansów w Ministerstwie Energii, a także przez Prokuratorię  
Generalną RP. W przedmiotowym zakresie nie zgłoszono uwag do projektu”. 
Zdaniem NIK, opiniowanie to nie zapewniło zawarcia umów o przekazanie dotacji  
z uwzględnieniem wszystkich wymogów określonych w przepisach ustawy  
o finansach publicznych. 

e) W § 4 ust. 1 umów o przekazanie dotacji w 2017 r. i 2018 r. postanowiono,  
że dotacja będzie wypłacana jednorazowo, podczas gdy z Procedur zatwierdzonych 
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przez Ministra 30 listopada 2017 r. i 9 stycznia 2018 r. (pkt III.1.) wynikało, że winna 
być wypłacana transzami, proporcjonalnie do stopnia realizacji dotowanego 
zadania33. W konsekwencji, za pośrednictwem ARP S.A., poinformowano 
przedsiębiorstwa wypłacające o konieczności uwzględnienia we wniosku  
o przekazanie środków dotacji pełnej kwoty określonej w umowie i taką kwotę im 
wypłacono. Wskutek powyższego, przedsiębiorstwa wypłacające dysponowały 
niewydatkowanymi na rekompensaty środkami dotacji przez okres od 19 do 29 dni 
(dotyczy dotacji przyznanej w 2017 r.) oraz od 33 do 93 dni (dotyczy dotacji 
przyznanej w 2018 r.), a najdłużej SRK S.A. – odpowiednio 29 dni (21.573,3 tys. zł)  
i 93 dni (130.986,7 tys. zł).   

Dyrektor Departamentu Górnictwa wyjaśniła, m.in., że: 

− w 2017 r. przyjęto powyższy sposób postępowania, mając na uwadze 
oczekiwania i presję środowiska górniczego, jak również techniczne możliwości 
realizacji zadania do końca 2017 r.; 

− kilkukrotne wnioskowanie o przekazanie środków i konieczność podjęcia działań 
z tym związanych (występowanie do Ministerstwa Finansów o zasilenie 
rachunku bankowego Ministerstwa środkami dotacyjnymi, zatwierdzanie przez 
Ministra środków do wypłaty) w okresie barbórkowym i przedświątecznym 
mogłyby zagrozić realizacji głównego celu ustawy z 2017 r.; 

− ustawa z 2017 r. nie nakazywała przekazywania środków dotacji  
w ratach/transzach;  

− Procedury miały na celu usprawnienie organizacji procesu wypłat rekompensat, 
nie były natomiast skierowane do bezwzględnego stosowania przez 
przedsiębiorstwa wypłacające, zwłaszcza, że pewne zaplanowane w tych 
dokumentach działania okazały się nieadekwatne do rzeczywistości; 

− Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej nie wniosła uwag  
do przekazanego jej do zaopiniowania projektu umowy o przekazanie dotacji  
w 2017 r.; 

− w 2018 r. umowy o przekazanie dotacji były przygotowane i realizowane  
per analogia do umów zawartych w 2017 r., gdyż kwota wydatkowanych  
w 2017 r. środków na świadczenie rekompensacyjne stanowiła 96,4% 
przyznanej i przekazanej jednorazowo dotacji, nie było zatem podstaw  
do przyjęcia w 2018 r. odmiennego sposobu postępowania. 

 (akta kontroli str. 92-185, 273-457, 518-519, 523, 527-530, 542-544, 1293-1297) 

Jak wskazała Dyrektor Departamentu Górnictwa, w ustawie z 2017 r. nie  
zostały uregulowane zasady przekazywania środków dotacji na wypłaty świadczenia 
rekompensacyjnego. Zasady te zostały jednak określone przez Ministra  
w zatwierdzonych przez niego  Procedurach. Przedsiębiorstw wypłacających nie 
zobowiązano w umowach o przekazanie dotacji do stosowania Procedur,  
jednakże, zdaniem NIK, winny być one przede wszystkim przestrzegane przez 
pracowników Ministerstwa. Na realizację wypłat świadczenia rekompensacyjnego 
przekazano 14 grudnia  2017 r. łącznie 1.931.890,0 tys. zł, w tym do SRK S.A. – 
1.475.900,0 tys. zł (76,4%) i do JSW S.A. – 390.810,0 tys. zł (20,2%). Jak wynika  
z wyjaśnień Dyrektor Departamentu Górnictwa, w 2017 r. nie wydatkowano tylko 
3,6% przekazanych środków. NIK zwraca jednak uwagę, że biorąc pod uwagę 

                                                      
33 Wskazywały na to zapisy o wnioskowaniu o środki „w oparciu o pozytywnie zweryfikowane indywidualne 
wnioski uprawionych” oraz o numerowaniu wniosków o środki dotacji „cyfra 1 oznacza numer wniosku w danym 
miesiącu”.    
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wartość kwotową, jest to ok. 69 mln zł. W dniu 10 i 24 stycznia 2018 r. przekazano 
łącznie 384.310,0 tys. zł, w tym do SRK S.A. – 379.280,0 tys. zł (98,7%). Tak jak  
w roku poprzednim, każdemu przedsiębiorstwu wypłacającemu przekazano 
jednorazowo pełną kwotę dotacji, pomimo że termin na wykorzystanie środków był 
dłuższy (do 31 marca 2018 r.), jak również należało uwzględnić, że niewykorzystana 
kwota będzie znacznie wyższa niż w 2017 r. (faktycznie wyniosła 132.126,7 tys. zł, 
tj. 34,4%34), mając na uwadze, iż przedsiębiorstwa w pierwszej kolejności  
(w grudniu 2017 r.) rozpatrywały wnioski i wypłacały rekompensaty w przypadkach 
niebudzących wątpliwości, zostawiając na później (tj. I kwartał 2018 r.)  
wnioski, które wymagały uzupełnienia. Zdaniem NIK, jednorazowe przekazanie 
beneficjentom dotacji (SRK S.A. i JSW S.A. w 2017 r. oraz SRK S.A. w 2018 r.) tak 
znacznych kwot było niecelowe35, w świetle art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach 
publicznych.  

3. W protokole z kontroli przeprowadzonej przez pracowników Ministerstwa 
(Departamentu Górnictwa) i ARP S.A. w lipcu 2018 r. w LW Bogdanka S.A. podano 
m.in., że spółka sporządziła zestawienie Monitoring przyznanej dotacji budżetowej 
otrzymanej w 2018 roku (...)  zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z 2017 r., w sytuacji gdy 
zestawienie sporządzono 26 lutego 2018 r., a według wyżej wskazanego przepisu 
(jak również § 7 ust. 1 umowy o przyznanie dotacji z 22 stycznia 2018 r.), spółka 
winna sporządzić rozliczenie przyznanej dotacji i przekazać je Ministrowi Energii  
w terminie 15 dni od dnia zakończenia wypłacania rekompensat (które nastąpiło  
29 stycznia 2018 r.), tj. do 13 lutego 2018 r.  

(akta kontroli str. 1009-1021, 334-339) 

Dyrektor Departamentu Górnictwa wyjaśniła, że dniem wykonania zadania był  
31 marca 2018 r., a zatem termin na sporządzenie rozliczenia przypadał na  
15 kwietnia 2018 r. Wskazała ponadto, że należało wziąć pod uwagę możliwość 
przekazania przez inne przedsiębiorstwo wypłacające wniosku złożonego przez 
osobę uprawnioną z LW Bogdanka S.A. i konieczność wypłaty rekompensaty  
po dokonanym 27 lutego 2018 r. zwrocie niewykorzystanej dotacji.  

NIK zauważa, że, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z 2018 r. i § 7 ust. 1 umowy  
z 22 stycznia 2018 r., termin na przekazanie rozliczenia przyznanej dotacji należy 
obliczyć mając na uwadze dzień faktycznego zakończenia wypłacania rekompensat, 
a nie termin na wykonanie zadania, określony w § 5 ust. 1 ww. umowy (wskazuje  
na to również brak odniesienia do tego przepisu w § 7 ust. 1).  

Nieprawidłowość ta nie miała istotnego wpływu na działalność objętą kontrolą NIK. 

 (akta kontroli str. 334-339, 1311-1312) 

Minister podjął działania, które pozwoliły na zapewnienie wystarczających środków 
finansowych na realizację wypłat świadczenia rekompensacyjnego. Nierzetelne 
określenie kwoty środków, jaka winna być zapewniona w budżecie państwa  
na rekompensaty w 2019 r., wpłynęło jednak na późniejsze rozpoczęcie ich wypłat.  

Minister podjął prawidłowe działania w zakresie przygotowania realizacji wypłacania 
świadczenia rekompensacyjnego, tj. określił zadania jednostek uczestniczących  
w procesie oraz zlecił ARP S.A. monitorowanie wykorzystania dotacji. 

 

                                                      
34 Stan na 14 kwietnia 2018 r., według rozliczenia zatwierdzonego przez Ministra. 
35 Zawarcie postanowienia o jednorazowej wypłacie środków SRK S.A. w umowie o przekazanie dotacji  
z 9 stycznia 2018 r., NIK oceniła jako niecelowe w wyniku kontroli P/19/001 Wykonanie budżetu państwa  
w 2018 r. (wystąpienie pokontrolne nr KGP.410.001.02.2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r.). 
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Bez zbędnej zwłoki Minister zawarł umowy o przekazanie dotacji  
z przedsiębiorstwami wypłacającymi świadczenie. W umowach tych jednakże  
nie określono w pełni rzetelnie elementów wskazanych w art. 150 pkt 1, 4 i 6 ustawy 
o finansach publicznych, tj. szczegółowego opisu zadania (umożliwiającego 
zweryfikowanie stopnia jego rzeczowej realizacji), sposobu rozliczenia udzielonej 
dotacji i trybu kontroli wykonania zadania, jak również zawarto postanowienie 
niezgodne z art. 169 ust. 5 ustawy o finansach publicznych. Ponadto, w umowach  
o przekazanie dotacji  w 2017 r. i 2018 r. zawarto postanowienie o jednorazowej 
wypłacie dotacji, niezgodne z Procedurami, jak również niecelowe w przypadku SRK 
S.A. (w 2017 r. i 2018 r.) i JSW S.A. (w 2017 r.), mając na uwadze wielkość 
przyznanych im środków oraz wielkość środków niewykorzystanych. Określony  
w umowach o przekazanie dotacji w 2017 r. termin realizacji zadania nie był 
adekwatny do jego skali. Z uwagi na to, że wyznaczenie dłuższego terminu nie było 
możliwe ze względu na zasadę roczności budżetu, podjęto działania w celu ujęcia 
części środków w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2017 r. 

W ramach nadzoru Ministra nad wykorzystaniem przyznanej dotacji  
zatwierdzono złożone rozliczenia oraz przeprowadzono kontrole we wszystkich 
przedsiębiorstwach wypłacających. W jednym przypadku, w toku kontroli 
stwierdzono terminowe złożenie rozliczenia dotacji w sytuacji gdy, zostało ono 
złożone po ustawowym terminie. Nieprawidłowość ta nie miała istotnego wpływu  
na kontrolowaną działalność. Zapewniono zwrot niewykorzystanych kwot oraz 
odsetek z tytułu nieterminowego zwrotu dotacji i z tytułu oprocentowania środków 
znajdujących się na rachunku bankowym.  

2. Udostępnianie informacji dotyczących ubiegania się  
o świadczenie rekompensacyjne 
2.1. W związku z trwającym procesem legislacyjnym dotyczącym przepisów 
regulujących zasady wypłaty świadczenia rekompensacyjnego z tytułu utraty prawa 
do bezpłatnego węgla, w Ministerstwie opracowano i uzgodniono z ARP S.A  
oraz przedsiębiorstwami wypłacającymi wzór wniosku o wypłatę rekompensaty.  
We wzorze wniosku uwzględniono wszystkie elementy określone w art. 5 ust. 2 
ustawy z 2017 r. oraz oświadczenie, o treści określonej w art. 5 ust. 3 pkt 2 ustawy  
z 2017 r., jak również zawarto informację o dokumentach, które, zgodnie z art. 5  
ust. 3 pkt 1 ustawy z 2017 r., winny być załączone do wniosku (w przypadku  
wdów i sierot – decyzja ZUS lub zaświadczenie z ZUS o pobieraniu renty rodzinnej). 
Wzór wniosku zamieszczono na stronie internetowej Ministerstwa w czasie 
umożliwiającym zamieszczenie go na stronach internetowych przedsiębiorstw 
wypłacających z dniem wejście w życie ustawy z 2017 r. (24 października 2017 r.), 
zgodnie z art. 14 tej ustawy. Wzór wniosku o wypłatę rekompensaty włączono  
do Procedur zatwierdzonych przez Ministra 30 listopada 2017 r. i 9 stycznia 2018 r. 

(akta kontroli str16-17, 69-140, 1056-1058, 1151-1153)  

2.2. W związku z uchwaleniem ustawy z 2017 r. i ustawy z 2018 r., na stronie 
internetowej Ministerstwa zamieszczono informacje o: 

− osobach uprawnionych do rekompensaty, określonych w art. 2 pkt 1 ustawy 
z 2017 r. oraz art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z 2018 r.; 

− miejscach i terminie składania wniosku o wypłatę rekompensaty, stosownie  
do art. 5 ust. 1 ustawy z 2017 r. oraz art. 5 ust. 1 ustawy z 2018 r.; 

− dokumentach, które należy złożyć, wymaganych w art. 5 ust. 1-3 ustawy  
z 2017 r. oraz art. 5 ust. 1-5 ustawy z 2018 r. 
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Ponadto, Minister i Wiceminister przekazywali za pośrednictwem mediów  
informacje o możliwości ubiegania się o rekompensatę.  

Jednocześnie informowano o możliwości składania wniosków o wypłatę 
rekompensaty po terminie określonym w art. 5 ust. 1 w zw. z art. 15 ustawy z 2017 r. 
(14 listopada 2017 r.), co opisano w dalszej części wystąpienia pokontrolnego  
(pkt 3.1.).  

NIK zwraca uwagę, że w porównaniu z przedsiębiorstwami wypłacającymi,  
które przejęły główny ciężar działań w zakresie przekazywania potencjalnym 
wnioskodawcom informacji o świadczeniu rekompensacyjnym, Ministerstwo było  
w nieznacznym stopniu zaangażowane w takie działania.   

(akta kontroli str. 1136-1241)   

W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

W Ministerstwie rzetelnie opracowano wzór wniosku o wypłatę rekompensaty,  
w czasie umożliwiającym zamieszczenie go na stronach internetowych 
przedsiębiorstw wypłacających z dniem wejście w życie ustawy z 2017 r., jak 
również informowano o miejscach składania wniosków, wymaganych dokumentach 
oraz warunkach, jakie powinien spełnić wnioskodawca. W porównaniu jednak  
z przedsiębiorstwami wypłacającymi, które przejęły główny ciężar działań  
w zakresie przekazywania potencjalnym wnioskodawcom informacji o świadczeniu 
rekompensacyjnym, Ministerstwo było w nieznacznym stopniu zaangażowane  
w takie działania.  

3. Realizacja wypłat świadczenia rekompensacyjnego 
3.1. W komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa oraz  
w informacji przekazanej 25 października 2017 r. przedsiębiorstwom wypłacającym 
przez pracowników Departamentu Górnictwa za pośrednictwem ARP S.A. 
wskazano, iż należy rozpatrywać wnioski o wypłatę rekompensaty złożone do dnia 
18 listopada 2017 r. Ponadto, poinformowano, że należy rozpatrzyć wnioski złożone 
po tym terminie – jeśli „...uprawniony dołączy uzasadnienie, w którym wyjaśni  
z jakich obiektywnie przyczyn doszło do opóźnienia...” (pismo Dyrektor 
Departamentu Górnictwa do Prezesa Zarządu LW Bogdanka S.A. z dnia 14 grudnia 
2017 r.). Powyższe zasady postępowania z wnioskami o wypłatę rekompensaty nie 
znajdowały oparcia w przepisach ustawy z 2017 r., co opisano w sekcji Stwierdzone 
nieprawidłowości. 

(akta kontroli str. 1167,1225, 1364-1366)  

3.2. W związku ze zleceniem ARP S.A. zaopiniowania wniosków o przyznanie 
dotacji, pracownicy tej jednostki w dniach 5 i 6 grudnia 2017 r. przeprowadzili  
w przedsiębiorstwach wypłacających kontrole w zakresie organizacji systemu 
gromadzenia danych (organizacji przyjmowania wniosków o wypłatę rekompensaty  
i baz danych osób uprawnionych do bezpłatnego węgla). Wyniki kontroli 
wskazywały, że wszystkie przedsiębiorstwa wypłacające dochowały należytej 
staranności w procesie przyjmowania i weryfikacji wniosków.  

(akta kontroli str. 15-16, 578-642)  

W Ministerstwie nie przeprowadzono (nie zlecono też ARP S.A.) kontroli  
w przedsiębiorstwach wypłacających w zakresie prawidłowości rozpatrzenia 
wniosków o wypłatę rekompensaty (wypłacenia świadczenie osobom uprawnionym  
i wydania odmowy osobom nieuprawnionym). Dyrektor Departamentu Górnictwa 
wyjaśniła, że dopiero ustawa z 2018 r. umożliwiła ARP S.A. (która samodzielnie lub 
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przy udziale pracownika Ministerstwa przeprowadziła kontrole, o których mowa 
powyżej i w pkt 1.5. niniejszego wystąpienia36) przetwarzanie danych osobowych 
zawartych we wniosku o wypłatę rekompensaty i w związku z tym kontrola 
prawidłowości rozpatrzenia wniosków o wypłatę rekompensaty zostanie 
przeprowadzona po zakończeniu realizacji zadania (termin realizacji umów  
o przekazanie dotacji z 4 lipca 2019 r. to 31 grudnia 2019 r.). 

(akta kontroli str. 15-16, 1309-1311) 

3.3. W ramach nadzoru Ministra nad realizacją zadania finansowanego z budżetu 
państwa  pracownicy Departamentu Górnictwa: 

a. udzielali pisemnych odpowiedzi na pytania zadawane przez przedsiębiorstwa 
wypłacające, dotyczące sposobu postępowania we wskazanych przypadkach  
w świetle obowiązujących przepisów; 

b. uczestniczyli w spotkaniach z przedstawicielami ARP S.A. oraz przedsiębiorstw 
wypłacających, w szczególności: 

− w dniu 11 grudnia 2018 r. – omówiono przepisy ustawy z 2018 r. oraz 
wyjaśniano wątpliwości interpretacyjne; 

− w dniach od 8 do 9 kwietnia oraz od 15 do 17 maja 2019 r. – omówiono 
problemy zgłoszone przez przedsiębiorstwa wypłacające w rozpatrywaniu 
konkretnych wniosków o wypłatę rekompensaty. 

(akta kontroli str. 17-18, 1059-1135) 

W sprawie momentu, na jaki winno być ustalone pobieranie świadczenia z tytułu 
emerytury/renty z tytułu niezdolności do pracy (emeryci i renciści) lub posiadanie 
ustalonego prawa do renty rodzinnej (wdowy i sieroty po emerytach/rencistach),  
w celu stwierdzenia uprawnienia do rekompensaty37, Dyrektor Departamentu 
Górnictwa wyjaśniła m.in.: „W Ministerstwie nie sformułowano wytycznych/zaleceń  
w sprawie stwierdzenia pobierania świadczenia (...) na dzień złożenia wniosku  
o wypłatę rekompensaty. Decyzja w tej sprawie należała do przedsiębiorstw 
wypłacających. Należy zauważyć, że Minister Energii nie ma podstaw wydawać 
wiążących interpretacji obowiązującego prawa (...) Jednocześnie należy zwrócić 
uwagę, że wszystkie osoby i podmioty stosujące prawo, dokonują interpretacji 
przepisów prawa na własną odpowiedzialność i ryzyko, przy czym dokonana 
interpretacja podlega późniejszej weryfikacji w ewentualnym postępowaniu 
sądowym”. 

(akta kontroli str. 1059-1135, 1299-1300)  

Podobne wyjaśnienia Dyrektor Departamentu Górnictwa złożyła w sprawie 
stanowiska ARP S.A. oraz SRK S.A. i JSW S.A., uzgodnionego na spotkaniu  
w dniu 10 listopada 2017 r. (w związku ze zgłaszanymi trudnościami w interpretacji 
art. 2 pkt 1 ustawy z 2017 r.), że wdowy po emerytach/rencistach górniczych, które 
powtórnie wyszły za mąż nie są uprawnione do świadczenia rekompensacyjnego  
na podstawie przepisów ustawy z 2017 r. Jej dalsze wyjaśnienia wskazują jednakże, 
iż podziela to stanowisko: „...zapisy ustawy z 2017 r. jasno określają, iż osobą 
uprawnioną do rekompensaty, zgodnie z art. 2 pkt 1 lit b), jest wdowa,  
wdowiec i sierota mający ustalone prawo do renty rodzinnej po zmarłym emerycie  

                                                      
36 Kontrole te nie obejmowały prawidłowości rozpatrzenia wniosków o wypłatę rekompensaty. 
37 Z odpowiedzi udzielonych przez ARP S.A. na pytania zadawane przez przedsiębiorstwa wypłacające  
(w związku ze zgłaszanymi trudnościami w interpretacji art. 2 pkt 1 ustawy z 2017 r.), że pobieranie świadczenia 
z tytułu emerytury/renty z tytułu niezdolności do pracy (emeryci i renciści) lub posiadanie ustalonego prawa  
do renty rodzinnej (wdowy i sieroty po emerytach/rencistach) winno być stwierdzone na dzień złożenia wniosku 
o wypłatę rekompensaty. 
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lub renciście. Wdowa wychodząc powtórnie za mąż utraciła status wdowy,  
co w konsekwencji spowodowało, że nie mogła otrzymać rekompensaty,  
gdyż literalne brzmienie przepisu wprost mówi, iż osobą uprawnioną jest  
wdowa. Ostateczną weryfikację uprawnień do rekompensaty przeprowadzało 
przedsiębiorstwo wypłacające”. 

 (akta kontroli str. 1300-1302, 1376-1379)  

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

W komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa oraz  
w informacji przekazanej przedsiębiorstwom wypłacającym przez pracowników 
Departamentu Górnictwa za pośrednictwem ARP S.A. wskazano, jako termin 
składania wniosków o wypłatę rekompensaty, dzień 18 listopada 2017 r., w sytuacji 
gdy termin określony w art. 5 ust. 1 w zw. z art. 15 ustawy z 2017 r. przypadał  
na 14 listopada 2017 r. Wskutek powyższego, co do zasady, przedsiębiorstwa 
wypłacające rozpatrywały (i wypłacały rekompensaty, w razie pozytywnej 
weryfikacji) na podstawie wniosków złożonych do 18 listopada 2017 r. włącznie,  
a wniosków złożonych po tym dniu nie rozpatrywały.   

(akta kontroli str. 1167, 1225, 1364-1366) 

Dyrektor Departamentu Górnictwa wyjaśniła m.in.: „Określony w art. 5 ust. 1 ustawy 
z 2017 r. termin 21 dni jest terminem instrukcyjnym. Termin instrukcyjny to 
ustawowy termin niestanowczy, w przeciwieństwie do terminów stanowczych 
(prekluzyjnego, zawitego). Terminy instrukcyjne mają na celu jedynie sprawność  
i szybkość postępowania. W czasie procedowania ustawy na etapie prac 
sejmowych, był dyskutowany przez posłów postulat o wydłużenie terminu  
na składanie wniosków. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zarówno 
parlamentarzystów, jak i osób zainteresowanych, już po wejściu w życie ustawy, 
w obliczeniu krańcowej daty przyjmowania wniosków wzięto pod uwagę dni 
ustawowo wolne od pracy przypadające w okresie 21 dni od dnia wejścia w życie 
ustawy (niedziele: 29.10, 05.11 i 12.11 oraz 01.11 i 11.11), co spowodowało 
przedłużenie terminu składania wniosków do dnia 18 listopada 2019 r.”  

(akta kontroli str. 1298) 

NIK zwraca uwagę, że zmiana terminu ustawowego, bez względu na jego charakter, 
może zostać dokonana wyłącznie w trybie nowelizacji ustawy. Jak wskazano  
w wyjaśnieniach, termin instrukcyjny ma na celu sprawność i szybkość 
postępowania. Tymczasem, w związku z informacją z Ministerstwa o nowym 
terminie składania wniosków o wypłatę rekompensaty, od 15 do 18 listopada 2017 r. 
do SRK S.A. wpłynęło ich ponad 3 tys., a do JSW S.A. ponad tysiąc38, w sytuacji 
gdy przedsiębiorstwa te nie zdążyły rozpatrzyć do 31 grudnia 2017 r. wszystkich 
wniosków złożonych w terminie ustawowym. W czasie procedowania ustawy  
z 2017 r., przedstawiciele Ministerstwa zaprezentowali stanowisko przeciwne wobec 
zgłoszonej propozycji określenia terminu dłuższego niż 21 dni od wejścia w życie 
ustawy z 2017 r., argumentując je właśnie koniecznością zapewnienia czasu  
na rozpatrzenie wniosków i wypłacenie rekompensat do 31 grudnia 2017 r.39. 

W ramach nadzoru Ministra nad realizacją zadań finansowanych z budżetu 
państwa,  pracownicy Departamentu Górnictwa udzielali wyjaśnień dotyczących 
zgłaszanych problemów przy weryfikacji wniosków o wypłatę rekompensaty. Nie 

                                                      
38 Na podstawie wniosków złożonych po ustawowym terminie, w przedsiębiorstwach wypłacono rekompensaty  
w łącznej kwocie 36.310,0 tys. zł. 
39 Posiedzenie Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa w dniu 11 października 2017 r. 
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przeprowadzono jednakże kontroli w zakresie prawidłowości rozpatrzenia tych 
wniosków (wypłacenia świadczenia osobom uprawnionym i wydania odmowy 
osobom nieuprawnionym). Ponadto, w komunikacie zamieszczonym na stronie 
internetowej Ministerstwa oraz w informacji przekazanej przedsiębiorstwom 
wypłacającym przez pracowników Departamentu Górnictwa wskazano późniejszy, 
niż określony w ustawie z 2017 r., termin na składanie wniosków o wypłatę 
rekompensaty, wskutek czego przedsiębiorstwa rozpatrywały wnioski (i wypłacały 
rekompensaty) pomimo niedochowania przez wnioskodawców ustawowego terminu 
na ich złożenie.   

IV. Uwagi 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli,  
na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK zwraca uwagę na konieczność 
rzetelnego określania w umowach o przekazanie dotacji elementów wskazanych  
w odpowiednich przepisach ustawy o finansach publicznych.  

Ze względu na zmianę uwarunkowań organizacyjnych i prawnych, Najwyższa Izba 
Kontroli nie formułuje uwag ani wniosków w pozostałym zakresie stwierdzonych 
nieprawidłowości (jako odnoszących się do nieaktualnego już stanu prawnego  
i faktycznego). 

V. 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 Prezesa NIK. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie z art. 61b 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, należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosku pokontrolnego 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. 

Warszawa, dnia   18  grudnia 2019 r. 

 

 

Wiceprezes 

Najwyższej Izby Kontroli 
 

 

Tadeusz Dziuba 

 
 

 

Uwaga 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwagi  


