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I. Dane identyfikacyjne 
Kopalnia Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna1 

 

Prezes Zbigniew Zarębski od 1 stycznia 2018 r.2 

(akta kontroli str. 2-4) 

Wykorzystanie dotacji z budżetu państwa w 2018 r. 

 

1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. 

 

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

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Krakowie 

 

Barbara Guga, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKR/28/2019 z 16 stycznia 2019 r.  

(akta kontroli str. 1) 

 

                                                      
1 Dalej: Kopalnia. 
2 Uchwała nr 41/V/2017 Rady Nadzorczej Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. z dnia 14 grudnia 2017 r. Usunięto zapis 
na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1330 ze zm.). 
3 Dz. U. z 2017 r. poz. 524 ze zm. (dalej: ustawa o NIK). 
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II. Ocena ogólna4 kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Kopalni polegającą na 
realizacji w 2018 r. zadań wynikających z umowy dotacji nr 29/II/D/10005/2580/DGA 
zawartej z Ministrem Energii, w zakresie całkowitej likwidacji niezabytkowej części 
zakładu górniczego „Wieliczka”, a także utrzymania, zabezpieczenia i ratowania 
zabytkowych części zakładu górniczego „Wieliczka” – wchodzących w skład 
Kopalni.  
Kopalnia zrealizowała zakres rzeczowy działań określony w „Rocznym Planie 
całkowitej likwidacji niezabytkowej części zakładu górniczego „Wieliczka”, a także 
utrzymania, zabezpieczenia i ratowania zabytkowych części zakładu górniczego 
„Wieliczka” – wchodzących w skład Kopalni, na rok 2018”5.  
Na dofinansowanie tych działań Ministerstwo Energii przekazało dotację budżetową 
w wysokości 75 000,00 tys. zł., z której Kopalnia wykorzystała 74 914,7 tys. zł. 
Badanie wydatków o łącznej wartości brutto 11 200,70 tys. zł, z czego 8 636,1 tys. zł 
sfinansowano środkami z ww. dotacji (tj. 11,5% wykorzystanej dotacji) wykazało, że 
wydatki te zostały poniesione w ramach zadań ujętych w rocznym planie 
i odpowiednio udokumentowane pod względem rzeczowej i finansowej ich realizacji.  
Prace realizowane przez firmy zewnętrzne prowadzone były na podstawie umów 
zawartych przez Kopalnię po przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień 
publicznych.  
Kopalnia spełniła obowiązek przedkładania Ministrowi wniosków o dotację 
i sprawozdań. Dokumenty te zostały sporządzone rzetelnie i przekazane terminowo. 
Zawarte w nich dane finansowe wynikały z prawidłowo prowadzonej ewidencji 
księgowej. Niewykorzystana część dotacji została zwrócona na rachunek 
Ministerstwa Energii zgodnie z art. 168 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych6.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego  
1. Wykorzystanie dotacji podmiotowej przez Kopalnię 
1.1. Realizacja zobowiązań w zakresie zadań rzeczowych 
W dniu 29 marca 2018 r. na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2013 r. 
o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów7, pomiędzy Ministrem Energii 
a Kopalnią została zawarta umowa dotacji nr 29/II/D/10005/2580/DGA na kwotę 
75.000 tys. zł. W ramach części 48 budżetu państwa Gospodarka złożami kopalin, 
Minister Energii udzielił Kopalni dotację budżetową na realizację w 2018 r. zadań 
w zakresie całkowitej likwidacji niezabytkowej części zakładu górniczego 
„Wieliczka”, a także utrzymania, zabezpieczenia i ratowania zabytkowych części 
zakładu górniczego „Wieliczka” – wchodzących w skład Kopalni.  

Kopalnia zobowiązała się zrealizować zadania zgodnie z zaakceptowanym: 
− „Programem całkowitej likwidacji niezabytkowej części zakładu górniczego 
„Wieliczka”, a także utrzymania, zabezpieczenia i ratowania zabytkowych części 
zakładu górniczego „Wieliczka” – wchodzących w skład Kopalni” – na lata  
2014-20208; 

                                                      
4 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 
opisowej. 
5 Dalej: roczny plan. 
6 Dz.U. z 2017 poz. 2077 ze zm. (dalej ufp). 
7 Dz. U. z 2017 r. poz. 1358 ze zm. (dalej ustawa o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów). 
8 Dalej: Program siedmioletni. 
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− „Rocznym planem całkowitej likwidacji niezabytkowej części zakładu górniczego 
„Wieliczka”, a także utrzymania, zabezpieczenia i ratowania zabytkowych części 
zakładu górniczego „Wieliczka” – wchodzących w skład Kopalni, na rok 2018” 
(określającym zakres rzeczowo-finansowy zadań likwidacyjnych, harmonogram ich 
realizacji, zawierajacym także zabezpieczenie zabytkowych części Kopalni oraz 
przychody z likwidacji majątku zakładu górniczego oraz innych źródeł). 

(akta kontroli str. 5-10) 

Program siedmioletni, opracowany w kwietniu 2012 r. został zaakceptowany 
kierunkowo przez Ministra Gospodarki9 oraz pozytywnie zaopiniowany przez 
Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W Programie zaznaczono, 
że ze względu na duży zakres prac niezbędnych do wykonania dla osiągnięcia 
docelowego technicznego kształtu zabytkowej Kopalni, wprowadzone ograniczenia 
wydatków i kosztów z uwagi na deficyt budżetu państwa oraz uwarunkowania 
górniczo-geologiczne dotyczące realizacji tych prac nie będzie możliwe zakończenie 
ich wykonania w roku 2020.  

(akta kontroli str. 74-187) 

W dniu 17 stycznia 2018 r. Kopalnia przedłożyła Ministrowi Energii do akceptacji 
aktualizację ww. Programu10, w której wnioskowała o przedłużenie jego 
obowiązywania na lata 2021-2027. W dniu 30 listopada 2018 r. Minister Energii 
zaakceptował aktualizację Programu i przedłużenie jego obowiązywania do roku 
2027.  

(akta kontroli str. 188-387) 

W ostatecznej wersji Planu rocznego11 przewidziane zostało do wykonania łącznie 
137 zadań ujętych w niżej wymienionych sześciu grupach oraz koszty ogólnego 
zarządu podzielone na 11 kategorii.  

Dla poszczególnych grup zadań zostały zaplanowane koszty ich realizacji łącznie na 
91 928,3 tys. zł, w tym 75 000,0 tys. zł dotacji budżetowej, przychody z likwidacji 
3 473,3 tys. zł, pozostałe przychody własne Kopalni 13 145,0 tys. zł, przychody ze 
sprzedaży nieruchomości 310,0 tys. zł. 

Grupami działań likwidacyjno – zabezpieczających przewidzianymi w Planie były: 
1. Koszty ogólnego zarządu, w wysokości 12 073,7 tys zł, w tym m.in. na 
wynagrodzenia z pochodnymi 8 046,4 tys. zł, podatek od nieruchomości  
1 814,1 tys. zł, energia cieplna oraz zużycie wody 421,5 tys. zł. Wydatkowano  
12 382,0 tys. zł (ze środków dotacji 11 989,9 tys. zł);  
2. Likwidacja otworów eksploatacyjnych oraz wyrobisk górniczych obejmująca 
w ciągu roku m.in. odwiercenie otworów wiertniczych o długości 2 057,8 m 
(wykonano 2 057,8 m), wykonanie 21 tam (wykonano 21). Zaplanowano również 
likwidację 91,7 tys. m³ wyrobisk (zlikwidowano 92,5 tys. m³). W tej grupie działań 
przewidziano 14 poszczególnych zadań, a koszt ich realizacji określono łącznie na 
13 835,1 tys. zł. Wydatkowano 13 835,2 tys. zł (ze środków dotacji 13 634,9 tys. zł); 

                                                      
9 15 lutego 2013 r.  
10 Aktualizacja Programu została pozytywnie oceniona przez zespół ekspertów Akademii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie oraz pozytywnie zaopiniowana przez Konserwatora Zabytków Krakowskich Żup Solnych.  
11 Plan roczny zatwierdzony przez Ministra Energii 23 marca 2018 r. podlegał dwukrotnym zmianom: aneks nr 1 
i nr 2 odpowiednio: z 3 września i 26 listopada 2018 r. Aktualizacja dotyczyła zakresów rzeczowych 
i finansowych poszczególnych zadań nie powodując zmiany ogólnej kwoty dotacji wynikającej z umowy. Plan 
sporządzono w oparciu o akceptację Ministra Energii z 16 listopada 2018 r. oraz zgodnie z zaleceniami 
Protokołu weryfikacji Aneksu nr 2 sporządzonego przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział 
w Katowicach.  
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3. Naprawianie szkód związanych z ruchem zakładu górniczego w siedmiu 
budynkach. Łączny koszt realizacji określono na 383,9 tys. zł. Wydatkowano 
391,2 tys. zł (ze środków dotacji 143,7 tys. zł); 
4. Wykonywanie prac zabezpieczających oraz przedsięwzięć zapobiegających 
zagrożeniom związanym z likwidowanym zakładem górniczym. Zaplanowano 
14 zadań, których łączny koszt realizacji został określony na 42 304,2 tys. zł. 
Wydatkowano 44 211,2 tys. zł (ze środków dotacji 37 046,7 tys. zł); 
5. Utylizacja solanki. Zaplanowano dwa zadania na łączną kwotę 7 603,0 tys. zł. 
Wydatkowano 7 755,7 tys. zł (ze środków dotacji 4 125,0 tys. zł); 
6. Zabezpieczenie części zabytkowych, renowacja zabytkowych wyrobisk, maszyn 
i urządzeń kopalni. Zaplanowano łącznie 23 zadania na łączną kwotę 10 790,1 tys. 
zł. Wydatkowano 11 541,6 tys. zł (ze środków dotacji 6 355,3 tys. zł); 
7. Opracowanie projektów, dokumentacji, opinii, ekspertyz i analiz związanych 
z zakresem rocznego planu. Zaplanowano 77 zadań na łączną kwotę 4 688,3 tys. zł. 
Wydatkowano 4 655,5 tys. zł (ze środków dotacji 1 619,3 tys. zł). 
Ogółem w 2018 r. na wykonanie powyższych zadań poniesiono nakłady 
w wysokości 95 022,3 tys. zł, w tym:  
− 74 914,7 tys. zł ze środków dotacji,  
− 16 917,7 tys. zł z przychodów z likwidacji, sprzedaży nieruchomości, innych 

źródeł, 
− 3 189,9 tys. zł ze środków własnych. 

(akta kontroli str. 11-73, 388-472, 844-871,951) 

Badaniem objęto realizację wybranych metodą celową 10 poniżej wymienionych 
zadań związanych z realizacją zawartej umowy: 
1) Zadanie nr 500-869-1084-330 harm.II.8 poz. 73: Wykonanie dokumentacji 
zaliczającej wyrobiska Kopalni Soli „Wieliczka” do stopnia zagrożenia wodnego; 
2) Zadanie nr 500-878-2009-330 harm.II.8 poz. 18: Wykonanie analizy 
geomechanicznej wschodniej niezabytkowej części Kopalni w aspekcie 
przeprowadzonego podsadzania;  
3) Zadanie nr 500-857-2139-370 harm.II.8 poz. 53: Sporządzenie dokumentacji 
projektowej wykonania szybiku wraz z jego wyposażeniem z poz. IIw na poz. IIn 
(z podłużni Baum do poprzeczni Schwind) w podziemnej części Kopalni; 
4)  Zadanie nr 500-506-2083-323 harm.II.5 poz 6.9: Modernizacja rozdzielni 
SN 3kV "Kościuszko"; 
5) Zadanie nr 501-507-827-370 harm.II.8 poz 7.4: Przebudowa chodnika 
Popiołowego zlokalizowanego na poziomie III w podziemnej części zakładu 
Kopalnia Soli Wieliczka;  
6) Zadanie nr 501-508-1884-370 harm.II.8 poz 8.1: Przebudowa starego fragmentu 
podłużni Grubenthal na poz.IV Kopalni;  
7)  Zadanie nr  500-515-1895-161 harm.II.8 poz 13.1: Przebudowa połączeń 
technologicznych warzelnia-rejon szybu Kościuszko; 
8)  Zadanie nr 502-723-1901-370 harm.II.8 poz 11: Wykonanie przebudowy 
pochylni z komory Piłsudskiego do skrzyżowania z poprzeczną Kaniów wraz 
z odcinkiem poprzeczni Kaniów do skrzyżowania podłużnią Hauer na poziomie III 
w podziemnej części zakładu Kopalnia Soli Wieliczka; 
9) Zadanie nr 502-719-1042-370 harm.II.8 poz 13: Wykonanie zabezpieczenia 
górniczego chodnika Bąkle zlokalizowanego na poziomie I w podziemnej części 
zakładu Kopalni; 
10) Zadanie nr 502-724-1902-370 harm.II.8 poz. 12: Wykonanie zabezpieczenia 
górniczego dobudowy do szybika komory Reiner I Górna na poziomie I, 
powiększenia, zabezpieczenia i wyposażenia (oprócz zejścia schodowego i galeryjki 
do pochylni) szybika z poziomu I do komory Rainer I Górna, odcinka pochylni do 
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komory Franciszek i szybika z komory Rainer I Górna do komory Rainer I Dolna 
oraz zabezpieczenia stropu i ociosów komory Rainer I Górna obudową kotwową 
i drewnianą. 

Wydatki dokonane na badane zadania w łącznej kwocie brutto 11 200,70 tys. zł 
sfinansowane zostały w następujący sposób: 
• wartość netto dostaw i usług w kwocie 9 106,3 tys. zł, Kopalnia sfinansowała 
z niżej wymienionych źródeł: 
− 8 636,1 tys. zł – środkami pochodzącymi z dotacji budżetowej, 
− 156,2 tys. zł - przychodami własnymi (w ramach planu zabezpieczenia), 
− 310,0 tys. zł - przychodami ze sprzedaży nieruchomości (w ramach planu 
zabezpieczenia), 
− 4,0 tys. zł – środkami własnymi; 
• podatek VAT naliczony przez wykonawców i dostawców usług w kwocie 
2 094,4 tys. zł – jako koszt niekwalifikowalny w całości sfinansowany został ze 
środków własnych Kopalni. 
Wszystkie badane zadania ujęte były w Planie na 2018 r., a ich rozliczenie 
i opłacenie odbyło się po potwierdzeniu rzeczowej realizacji prac, w formie 
protokołów ich odbioru12. Prace realizowane przez firmy zewnętrzne prowadzone 
były na podstawie umów zawartych przez Kopalnię po przeprowadzeniu 
postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Badane zadania zostały wykonane 
w terminach wskazanych w harmonogramie, a ich realizacja i terminowość 
zakończenia rzetelnie udokumentowane.  
Wszystkie zbadane wydatki – finansowane z dotacji budżetowej - opłacane były 
z wyodrębnionego w tym celu rachunku bankowego. Wydatki objęte planem 
rzeczowo-finansowym dokonane przed wpływem środków dotacji13 zostały 
zrefundowane. Kopalnia prowadziła wyodrębnioną ewidencję księgową środków 
dotacji i wydatków finansowanych tymi środkami. Środki dotacji zostały 
wykorzystane na realizację zadań wynikających z rocznego planu rzeczowo-
finansowego stanowiącego załącznik do umowy dotacji oraz sporządzonych 
aneksów, w ustalonych kwotach z niego wynikających. 

 (akta kontroli str. 442-471, 872-945, 948-950, 957-983, 986-1077, 1115-1121) 

W odniesieniu do badanej próby wydatków dokonano ich przeglądu pod kątem 
prawidłowości wyboru trybów udzielania zamówień publicznych oraz ewentualnego 
wyłączenia stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych14. Nie stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie. Wydatków 
dokonywano w oparciu o przepisy upzp oraz opracowane procedury wewnętrzne15.  
Szczegółowemu badaniu poddano jedno postępowanie o udzielenie zamówienia 
publicznego przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego: wykonanie 
przebudowy połączeń technologicznych Warzelnia - rejon szybu Kościuszko na 
kwotę 4 779,8 tys. zł16. Nie stwierdzono naruszeń przepisów ww. ustawy. 

(akta kontroli str. 986- 1103) 

W Programie siedmioletnim określono następujące efekty planowane do uzyskania 
w wyniku jego realizacji: 
− istotne ograniczenie zagrożenia wodnego i zawałowego w kopalni poprzez 
uszczelnienie wyrobisk naruszających północną granicę złoża (poprzez likwidację 

                                                      
12 Do każdego zadania powołana została Komisja odbioru prac. 
13 Pierwsza transza dotacji wpłynęła 6 kwietnia 2018 r. 
14 Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm. (zwana dalej upzp). 
15 Uchwała nr 26/56/IV/2017 Zarządu Kopalni soli „Wieliczka” S.A. z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie 
zatwierdzenia „Regulaminu udzielania zamówień przez Kopalnię Soli „Wieliczka” S.A.”. 
16 Kwota wydatku w 2008 r.: 4 472,3 tys. zł. 



 

7 

30,9 tys. m3 wyrobisk materiałami uszczelniającymi), w tym likwidację 845,3 m 
otworów wiertniczych łączących wyrobiska kopalni z powierzchnią, 
− wykonanie prac zabezpieczających w 99 wyrobiskach i zespołach wyrobisk 
stanowiących strukturę substancji zabytkowej kopalni, 
− likwidacja 1 135,9 tys. m3 wyrobisk, których istnienie stanowi podstawowy 
czynnik zagrożenia dla substancji zabytkowych wyrobisk, 
− likwidacja sześciu obiektów związanych z zakończoną działalnością wydobywczą 
w zakładzie górniczym ‘Wieliczka”, 
− likwidacja szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego „Wieliczka” 
w 89 obiektach, 
− rekultywacja i rewitalizacja 6,0 ha terenów związanych z zakończoną 
działalnością wydobywczą,  
− utylizacja 883,4 tys. m3 wód zasolonych, 
− modernizacja głównych elementów infrastruktury ruchu zakładu górniczego 
uwzględniająca optymalizację kosztów utrzymania ruchu. 
W wyniku realizacji robót w latach 2014-2018 zaawansowanie ww. efektów było 
następujące: 
− zlikwidowano 30,1 tys. m3 wyrobisk materiałami uszczelniającymi,  
− zlikwidowano 809,8 m otworów wiertniczych łączących wyrobiska kopalni 
z powierzchnią, 
− wykonano prace zabezpieczające w 49 wyrobiskach i zespołach wyrobisk 
stanowiących strukturę substancji zabytkowej kopalni, 
− zlikwidowano 555,6 tys. m3 wyrobisk, których istnienie stanowi podstawowy 
czynnik zagrożenia dla substancji zabytkowych wyrobisk, 
− zlikwidowano jeden obiekt związany z zakończoną działalnością wydobywczą 
w zakładzie górniczym ‘Wieliczka”, 
− zlikwidowano szkody wyrządzone ruchem zakładu górniczego „Wieliczka” 
w 37 obiektach, 
− zutylizowano 515,6 tys. m3 wód zasolonych, 
− zmodernizowano lub rozpoczęto modernizację głównych elementów 
infrastruktury ruchu zakładu górniczego. 

(akta kontroli str. 188-387, 844-871, 1108-1110) 
W latach 2012-2017 Kopalnia zrealizowała likwidację wschodniej niezabytkowej 
części kopalni, dofinansowaną ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wykonanie tego przedsięwzięcia zapobiegło – jak 
wyjaśnił Zarząd Kopalni – „powstawaniu obwałów skał stropowych wyrobisk 
chodnikowych i komorowych zlokalizowanych we wschodniej części kopalni. Obwały 
te mogły powodować odsłanianie kolejnych warstw skał płonych o niewielkiej 
wytrzymałości i generować deformacje nieciągłe górotworu, wynikiem których mogło 
być wdarcie się wód pozazłożowych jak również wód powierzchniowych do kopalni. 
Skutkiem tego mogły wystąpić obniżenia powierzchni terenu oraz uruchomienie 
rejonów osuwiskowych zlokalizowanych w rejonie zasięgu wpływów 
poeksploatacyjnych niezabytkowej części wschodniej kopalni. Wynikiem 
przeprowadzonych działań było:  

− zlikwidowanie ok. 206 komór i wyrobisk chodnikowych o łącznej kubaturze 
pustek wynoszącej ok 832 tys. m3, poprzez wypełnienie piaskiem, zaczynami iłowo-
cementowymi i urobkiem, 

− ochrona przed deformacjami powierzchni terenu zlokalizowanego nad 
zlikwidowanymi wyrobiskami, 

− utrzymanie kategorii gruntów zlokalizowanych nad zlikwidowanymi wyrobiskami, 

− zapobieżenie katastrofalnym wdarciom wód podziemnych do wschodniej 
niezabytkowej części kopalni poprzez zapobieżenie zawałom wyrobisk, 
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− zabezpieczenie wschodniej niezabytkowej części kopalni przed dopływem wód 
powierzchniowych w przypadku zaktywizowania się deformacji nieciągłych, 

− zapobieżenie powstaniu zapadlisk powierzchniowych w rejonie wyrobisk 
wschodniej niezabytkowej części kopalni, 

− ochrona przed uaktywnieniem zjawisk osuwiskowych na terenach położonych 
nad wyrobiskami wschodniej niezabytkowej części kopalni, 

− zmniejszenie dopływów wód zasolonych do wyrobisk kopalni”. 
(akta kontroli str. 956, 1108-1110) 

Zaawansowanie realizacji Programu siedmioletniego na koniec 2018 r.17 (po upływie 
pięciu lat od jego rozpoczęcia) kształtowało się w następujący sposób: 
− postęp likwidacji części Kopalni nieprzeznaczonej do zachowania wyniósł 
555,6 tys. m3, co w porównaniu do wielkości przewidzianej. w Programie 
siedmioletnim do końca 2020 r. (1 135,9 m3) stanowiło 49%; 
− całkowity koszt realizacji wyniósł 495 815,3 tys. zł, co w porównaniu do wielkości 
przewidzianej w ww. Programie (968 313,7 tys. zł) stanowiło 51,2%; 
− otrzymana i wykorzystana w tym okresie dotacja wyniosła łącznie  
347 851,5 tys. zł, co w porównaniu do wielkości dotacji przewidzianej w Programie 
(807 813,7 tys. zł) stanowiło 43%. 

(akta kontroli str. 955) 

Na koniec 2018 r. Program siedmioletni zakładał likwidację 824,4 tys. m3 części 
kopalni nieprzeznaczonej do zachowania. Według stanu na 31 grudnia 2018 r. 
dokonano likwidacji 555,6 tys. m3 (67,4%). Całkowity koszt likwidacji na 31 grudnia 
2018 r. wyniósł 80 909,5 tys. zł, co w porównaniu do wielkości przewidzianej 
w Programie do końca 2018 r. (83 927,9 tys. zł) stanowiło 96,4%. 
Plan roczny na 2018 r., który zakładał likwidację 91,7 tys. m3 wyrobisk wykonano 
w 100,9%. (92,5 tys. m3) Koszt realizacji zadań w zakresie likwidacji określono 
w planie rocznym na 13 835,1 tys. zł (wykonanie 15 434,0 tys. zł, w tym dotacja 
13 634,9 tys. zł).  

(akta kontroli str. 954) 

Zaawansowanie realizacji zaktualizowanego "Programu całkowitej likwidacji 
niezabytkowej części zakładu górniczego "Wieliczka" w ramach likwidacji części 
Kopalni Soli "Wieliczka" oraz utrzymania, zabezpieczenia i ratowania zabytkowej 
części Kopalni Soli "Wieliczka" wchodzących w skład Kopalni Soli "Wieliczka" S.A. 
na lata 2014-2020"18 przedłużonego na lata 2021-2027 kształtowało się 
w następujący sposób: 
− postęp likwidacji części Kopalni nieprzeznaczonej do zachowania wyniósł 
555,6 tys. m3, co w porównaniu do wielkości przewidzianej w zaktualizowanym 
Programie (1 420,9 m3) stanowiło 39,1%; 
− całkowity koszt realizacji wyniósł 495 815,3 tys. zł, co w porównaniu do wielkości 
przewidzianej w zaktualizowanym Programie (1 817 604,2 tys. zł), stanowiło 27,3%; 
− otrzymana i wykorzystana w tym okresie dotacja wyniosła łącznie  
347 851,5 tys. zł, co w porównaniu do wielkości dotacji przewidzianej 
w zaktualizowanym Programie (1 293 979,7 tys. zł) stanowiło 26,9%. 

(akta kontroli str. 955) 

Zaakceptowana przez Ministra Energii aktualizacja Programu nie gwarantowała 
zakończenia procesu likwidacji wyrobisk do końca 2027 r., jak również nie określała 
terminu jego zakończenia. W piśmie z 30 listopada 2018 r. przekazującym 
akceptację aktualizacji Programu, Minister Energii zobowiązał Kopalnię do 

                                                      
17 Lata 2014-2018. 
18 Dalej: zaktualizowany Program. 



 

9 

przekazania szczegółowej informacji dotyczącej prac w zakresie likwidacji wyrobisk 
górniczych po roku 2027 i uzasadnienie konieczności ich wykonania oraz 
wyjaśnienie dlaczego wykonanie tych prac nie jest możliwe przed końcem 2027 r. 
Poproszono również o określenie planowanego terminu zakończenia całkowitej 
likwidacji wyrobisk w kontekście bezpiecznego funkcjonowania zabytkowej kopalni 
w jej docelowym kształcie. Wyjaśnienia w powyższych sprawach Kopalnia 
przekazała do Ministerstwa 28 lutego 2019 r.19 Zarząd Kopalni wyjaśnił m.in., że 
biorąc pod uwagę okoliczności wynikające z lokalizacji wyrobisk pozostałych do 
likwidacji głównie w rejonie zabytkowej kopalni (zagrożenie dla zabytkowych 
wyrobisk), nie jest możliwe zakończenie prac likwidacyjnych do roku 2027. 
Uwarunkowania te uniemożliwiają również określenie planowanego terminu 
zakończenia całkowitej likwidacji wyrobisk w kontekście bezpiecznego 
funkcjonowania zabytkowej kopalni w jej docelowym kształcie. W związku 
z koncentracją planowanych robót likwidacyjnych w rejonie zabytkowym kopalni, 
istotnym uwarunkowaniem wpływającym na ich tempo jest konieczność bieżącego 
uzgadniania zakresu planowanych robót z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 
i uzyskiwania na ich realizację jego pozwoleń. Wydanie tych pozwoleń będzie 
wymagało wcześniejszego wykonania szczegółowych inwentaryzacji wyrobisk 
i dokumentacji technicznych dla likwidacji wyrobisk, które będą wymagały 
wcześniejszego udostępnienia. W opinii konserwatorskiej z 21 lutego 2018 r. 
wydanej przez Konserwatora Zabytków Krakowskich Żup Solnych20 dotyczącej 
aktualizacji Programu określono między innymi, że dla likwidowanych wyrobisk 
zalecane jest wcześniejsze przeprowadzenie modelowania 3D, jak również 
opracowanie analiz geomechanicznych z zadaniem wskazania możliwych do 
zachowania wyrobisk. Uwzględniając ww. zalecenia, w październiku 2018 r. 
Kopalnia podpisała umowę z Fundacją Nauka i Tradycje Górnicze, Wydział 
Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na wykonanie 
opracowania „Analiza geomechaniczna podziemnych wyrobisk Kopalni Soli 
Wieliczka położonych na zachód od szybu Kinga, w przestrzeni górotworu od  
poz. I do poz. IX, na długości maksymalnej 900 m i szerokości maksymalnej 500 m”. 
Zakończenie tej analizy planowane jest do października 2019 r. W latach 2020-2022 
planowane jest wykonanie analogicznych analiz dla pozostałych rejonów zabytkowej 
kopalni.  

(akta kontroli str. 242-387, 1111-1114, 1122-1124) 

1.2. Prawidłowość i terminowość wykorzystania oraz rozliczenia środków 
dotacji 

Kopalnia otrzymała do listopada 2018 r. dotację w wysokości 75 000,00 tys. zł. Raty 
dotacji wpływały na wyodrębniony rachunek bankowy, w kwotach podanych we 
wnioskach o zaliczkę dotacji budżetowej, z których pierwszy (o ratę na styczeń, luty, 
marzec i kwiecień 2018 r.) przekazano do Ministerstwa Energii 29 marca 2018 r., 
a kolejne w ostatnich dniach miesiąca poprzedzającego dany miesiąc. 

(akta kontroli str. 472-521, 872-877) 

Kopalnia prowadziła wyodrębnioną ewidencję księgową środków dotacji i wydatków 
finansowanych tymi środkami. Dotacja została wykorzystana wyłącznie na realizację 
zadań wynikających z rocznego planu rzeczowo-finansowego stanowiącego 
załącznik do umowy, w ustalonych kwotach z niego wynikających, w kwocie łącznej 
74 914,7 tys. zł. Kopalnia spełniła obowiązek przedkładania Ministrowi wniosków 
o dotację i sprawozdań. Dokumenty te zostały sporządzone rzetelnie i przekazane 

                                                      
19W odpowiedzi na pismo Ministerstwa z 20 lutego 2019 r. przypominające o obowiązku udzielenia tych 
informacji. 
20 Pełniący w stosunku do podziemnych wyrobisk Kopalni rolę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
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w ustalonych umową terminach21. Sprawozdania miesięczne, zawierające 
rozliczenia rzeczowo-finansowe wykonanych zadań, przedkładano Ministrowi 
Energii zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych 
podmiotów oraz zawartą umową, tj. do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc 
przekazania kolejnej raty dotacji. Minister nie zgłaszał zastrzeżeń do żadnego z tych 
sprawozdań.  
Sprawozdanie z realizacji rocznego planu wraz z rocznym rozliczeniem rzeczowo-
finansowym w zakresie wykorzystania dotacji, Kopalnia przesłała do Ministerstwa 
Energii 19 lutego 2019 r., tj. w terminie zgodnym z art. 10 ust. 3 pkt 1 ustawy 
o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów oraz zawartą umową. W opisie do 
sprawozdania podano m.in. informacje dotyczące wykonania zadań przewidzianych 
w Planie, jak również wykonanych poza Planem, wskazując wszystkie źródła ich 
finansowania. W dniu 21 lutego 2019 r. Ministerstwo zwróciło się do Kopalni 
o dokonanie korekty sprawozdania rocznego w zakresie Tabeli 1 i Tabeli 2. Korekta 
dotyczyła prezentacji informacji wykonania rzeczowego zadania „Likwidacja 
otworów eksploatacyjnych oraz wyrobisk górniczych”, rozbicia przychodów 
z likwidacji, sprzedaży nieruchomości i innych źródel na poszczególne rodzaje 
przychodów, usunięcia z Tabeli 1 i Tabeli 2 kolumny „dotacja ogółem”, usunięcie 
wiersza „b”, w poz. 14 Tabeli 1. Skorygowane sprawozdanie zostało wysłane do 
Ministerstwa Energii 26 lutego 2019 r. 

 (akta kontroli str. 442-871, 844-871, 879-945, 985, 1104-1107, 1115-1121) 

Z łącznej kwoty dotacji planowanej na poszczególne zadania nie wykorzystano 
85 301,35 zł. Było to spowodowane niższym od planowanego kosztem wykonanych 
robót w poszczególnych zadaniach. Niewykorzystana część dotacji została 
zwrócona na rachunek Ministerstwa 31 grudnia 2018 r., tj. zgodnie z art. 168 ufp 
oraz zapisami § 8 ust. 5 zawartej umowy. 

(akta kontroli str. 844-871, 951-953) 

1.3. Wykonywanie innych zobowiązań wynikających z postanowień umowy 
o udzielenie dotacji 

Zgodnie z § 11 ust. 2 umowy, Kopalnia informowała Agencję Rozwoju Przemysłu 
S.A. (dalej ARP) o powodach niewykorzystania otrzymanych zaliczek w miesiącach: 
maj, czerwiec i lipiec 2018 r odpowiednio za cztery, pięć i sześć miesięcy. Podane 
w ww. informacjach przyczyny niewykorzystania zaliczek dotyczyły m.in.: 
przedłużającej się procedury przetargowej, braku zgody właścicieli dzialek na 
wejście w teren, problemów spowodowanych ograniczonymi możliwościami odstawy 
urobku, konieczności uzyskania zgody Malopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków do projektu technicznego, odmiennych warunków górniczo-geologicznych. 

(akta kontroli str.5-10, 492-493, 497-498, 502-503) 

Kopalnia nie otrzymała w 2018 r. od ARP i Ministerstwa Energii żadnych wezwań do 
udostępniania informacji w sprawie realizacji umowy dotacji.  

(akta kontroli str. 984) 

W 2018 r. przedstawiciele ARP S.A. w uzgodnieniu z Departamentem Górnictwa 
Ministerstwa Energii przeprowadzili: 
− weryfikację rocznego Planu22, 
                                                      
21 W sprawozdaniu za maj 2018 r. dokonano autokorekty kwot zakresu finansowego (tabela 9,10,11). 
− koszty ogólnego zarządu (+0,1 tys.zł) – tabela nr 9, kolumna 9; 
− przychody z likwdacji (+0,1 tys. zł) – tabela nr 10, kolumna 9; 
− źródla pokrycia zakresu finansowego za okres od początku roku do końca miesiąca sprawozdawczego - III2 
dotacja budżetowa (- 0,1 tys. zł) – tabela nr 11. 
W piśmie przewodnim do ww. sprawozdania podano, iż różnice te wynikały z korekty zaokrągleń kwot zakresu 
finansowego. 
22 22 marca 2018 r. 
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− weryfikację aneksu nr 1 do rocznego Planu23, 
− weryfikację aneksu nr 2 do rocznego Planu24. 
Plan roczny na 2018 r. podlegał dwukrotnym zmianom: aneks nr 1 i nr 2 
odpowiednio: z 3 września i 26 listopada 2018 r. Zmiany dotyczyły zakresów 
rzeczowych i finansowych poszczególnych zadań nie powodując zmiany ogólnej 
kwoty dotacji wynikającej z umowy. Zarówno Plan roczny, jak i aneksy nr 1 i 2 
sporządzono w oparciu o akceptację Ministra Energii z odpowiednio: 23 marca, 
3 września oraz 16 listopada 2018 r. (w wersjach zweryfikowanych przez ARP S.A). 
Ponadto ARP sporządziła dla Ministra Energii opinię do aktualizacji „Programu 
całkowitej likwidacji niezabytkowej części zakładu górniczego „Wieliczka”, a także 
utrzymania, zabezpieczenia i ratowania zabytkowych części zakładu górniczego 
„Wieliczka” – wchodzących w skład Kopalni” – na lata 2014-2020 i przedłużenie na 
lata 2021-2027.  

(akta kontroli str. 14-73, 388-441) 

W opiniowanym aneksie nr 1 do rocznego Planu, Kopalnia uwzględniła zarówno 
całościowe, jak i częściowe finansowanie niektórych zadań w ramach pozostałych 
przychodów własnych przede wszystkim w ramach harmonogramu wykonywania 
prac zabezpieczających (II.5) oraz harmonogramu zabezpieczenia części 
zabytkowych (II.7). W protokole weryfikacji ww. Aneksu z 30 sierpnia 2018 r., 
sporządzonym przez ARP, zawarto zalecenie, iż „mając na uwadze przejrzystość 
finansowania zadań z dotacji budżetowej, Kopalnia powinna pozostałymi 
przychodami własnymi Spółki finansować koszty zadań w pełnej wysokości, 
a jedynie w sporadycznych przypadkach współfinansować realizację zadań z tych 
przychodów”. W wyniku badania 10 zadań realizowanych ze środków dotacji 
budżetowej ustalono, iż Kopalnia stosowała się do tych zaleceń25. 

(akta kontroli str. 14-45, 522-843, 957-958, 960-973) 

Kopalnia przekazała na rachunek Ministerstwa Energii całość odsetek bankowych 
uzyskanych z tytułu oprocentowania środków z dotacji otrzymanych w 2018 r. 
w wysokości 41 820,04 zł. Odsetki przelewane były co miesiąc od maja 2018 r. do 
stycznia 2019 r. w wysokości salda ustalonego na koniec poprzedniego miesiąca. 

 (akta kontroli str. 946-947) 

W działalności Kopalni w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości.  

IV. Uwagi i wnioski 
W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości Najwyższa Izba Kontroli nie 
formułuje uwag ani wniosków. 

                                                      
23 30 sierpnia 2018 r.  
24 21 listopada 2018 r. 
25 W przypadku trzech zadań poniesiono wydatki sfinansowane ze środków własnych (na łączną kwotę 4,0 tys. 
zł), były to jednak wydatki poza zaktualizowanym rocznym planem na rok 2018: 
− przebudowa chodnika popiołowego: planowano wydatki w wysokości 1 113,5 tys. zł, w tym 156,2 tys. zł 
przychody własne Kopalni, 241,0 tys. zł przychody ze sprzedaży nieruchomości, 716,3 tys. zł dotacja 
budżetowa; poniesiono wydatki wyskości: 1 114,8 tys. zł (tj. o 1,3 tys. zł wyższe niż planowano); 
− zabezpieczenie komory Reiner I Górna i Dolna: planowano wydatki w wysokości 511,8 tys. zł, w tym 
69,0 tys. zł przychody ze sprzedaży nieruchomości, 442,8 tys. zł dotacja budżetowa; poniesiono wydatki 
wyskości: 512,2 tys. zł (tj. o 0,4 tys. zł wyższe niż planowano); 
− przebudowa chodnika Bąkle: planowano wydatki w wysokości 538,3 tys. zł, w tym: 538,3 tys. zł dotacja 
budżetowa; poniesiono wydatki wyskości: 540,6 tys. zł (tj. o 2,3 tys. zł wyższe niż planowano). 
 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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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 dyrektora Delegatury NIK w Krakowie. 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. 

 

 

Kraków,          marca 2019 r.  

 

 

Kontroler 

Barbara Guga 
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