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Skrótowce i pojęcia użyte w treści Informacji 

MG - Ministerstwo Gospodarki 

ARP lub Agencja - Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach 

SRK - Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu 

BSRK - Bytomska Spółka Restrukturyzacji Kopalń Sp. z o.o. w Bytomiu 

CPB - Centralna Pompownia „Bolko” Sp. z o.o. w Bytomiu 

CZOK - Centralny Zakład Odwadniania Kopalń (Oddział SRK) 

KW - Kompania Węglowa S.A. 

KHW - Katowicki Holding Węglowy S.A. 

JSW - Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. 

PKW - Południowy Koncern Węglowy S.A. 

GIG - Główny Instytut Górnictwa w Katowicach 

NFOŚiGW - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

KE - Komisja Europejska 

RM - Rada Ministrów 

UE - Unia Europejska 

UZP - Urząd Zamówień Publicznych 

KWK - kopalnia węgla kamiennego 

górnictwo lub gwk - górnictwo węgla kamiennego 

Program rządowy  
lub Program 

- Strategia działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-20151 

ustawa o NIK - 
ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2015 r., 
poz. 1096) 

ustawa o 
restrukturyzacji gwk 

- 
ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla 
kamiennego w latach 2003-2006 (Dz.U. Nr 210, poz. 2037 ze zm.) – uchylona z 
dniem 1 stycznia 2008 r. 

ustawa o 
funkcjonowaniu gwk 

- 
ustawa z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego 
(Dz.U. z 2015 r. poz. 410) 

rozporządzenie w 
sprawie dotacji na 
likwidację 

- 

rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie dotacji 
budżetowej przeznaczonej na finansowanie likwidacji kopalń, działań 
wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalń oraz naprawiania szkód 
wywołanych ruchem zakładu górniczego (Dz.U. Nr 118, poz. 751) 

ustawa o dotacji dla 
niektórych 
podmiotów 

- 
ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o dotacji przeznaczonej dla niektórych 
podmiotów (Dz.U. z 2013 r. poz. 1160) 

ustawa Pgg - 
ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2015 r. 
poz. 196)  

rozporządzenie w 
sprawie zagrożeń 

- 
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 
2002 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz.U. Nr 94, 
poz. 841 ze zm.) 

ustawa Pzp - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., 
poz. 907 ze zm.) 

                                                           

1 Programowy dokument rządowy przyjęty przez RM w dniu 31 lipca 2007 r. Dokument ten był zmieniany przez RM w dniach  
24 lipca 2009 r., 11 sierpnia 2009 r. i 7 października 2011 r. Ostatnia zmiana dotyczyła także nadania dokumentowi nowego 
tytułu: „Program działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015”.  
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WPROWADZENIE 
W połowie 2000 r. utworzono dwie spółki: Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A. (SRK) oraz Bytomską Spółkę 
Restrukturyzacji Kopalń Sp. z o.o.2 (BSRK), których celem było prowadzenie likwidacji kopalń węgla 
kamiennego, zagospodarowanie ich majątku oraz realizacja zadań polikwidacyjnych. Utworzenie ww. 
podmiotów służyło oddzieleniu procesów likwidacji kopalń od procesów naprawczych w czynnych 
kopalniach. Spółki w ramach działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalń, m.in. zabezpieczały 
sąsiednie, czynne kopalnie przed zagrożeniem wodnym ze strony kopalń zlikwidowanych, poprzez 
odwadnianie wyrobisk nieczynnych zakładów górniczych3. 

Analogiczne zadania dotyczące odwadniania, lecz odnoszące się do wyrobisk nieczynnych kopalń rud cynku 
i ołowiu, prowadziła spółka Centralna Pompownia „Bolko” Sp. z o.o. (CPB). Realizowane od 1990 r. 
odwadniane tych wyrobisk zabezpieczało przed zagrożeniem wodnym czynne kopalnie eksploatujące węgiel 
kamienny w niższych pokładach, a także przed podtopieniami i tworzeniem zalewisk niżej położone tereny 
miast Bytomia i Piekar Śląskich – odkształcone (obniżone) wskutek prowadzonej eksploatacji górniczej. 

Zadania, związane m.in. z zabezpieczeniem kopalń czynnych przed zagrożeniem wodnym ze strony kopalń 
zlikwidowanych, niemal w całości były finansowane corocznie przyznawanymi SRK, BSRK i CPB dotacjami 
podmiotowymi z budżetu państwa, ze środków których dysponentem był Minister Gospodarki. Dotacjami 
budżetowymi finansowano także zadania wykonywane przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział  
w Katowicach (ARP), polegające m.in. na monitorowaniu procesów likwidacyjnych i polikwidacyjnych 
realizowanych przez ww. beneficjentów dotacji. 

1. ZAŁOŻENIA KONTROLI 

1.1. Uzasadnienie podjęcia kontroli 
Znaczna wysokość corocznie udzielanych dotacji budżetowych na odwadnianie wyrobisk nieczynnych 
kopalń (średnio ok. 200 mln zł/rok), a także brak określenia horyzontu czasowego do jakiego zadanie to 
będzie finansowane przez państwo - to czynniki istotnie oddziałujące na stan finansów publicznych teraz  
i w przyszłości. Jednocześnie perspektywa wygaśnięcia w 2027 r. uregulowań unijnych w zakresie 
dopuszczalności pomocy publicznej na ww. zadania stanowi potencjalne źródło zagrożenia dla zapewnienia 
w przyszłości stabilnych źródeł finansowania tych procesów. Odpowiednio wczesne przygotowanie 
rozwiązań prawnych i organizacyjnych oraz zgromadzenie funduszy, pochodzących z innych źródeł niż 
budżet państwa, jest szczególnie istotne w świetle aktualnej sytuacji przedsiębiorców sektora górnictwa 
węgla kamiennego oraz ich obowiązków, będących następstwem likwidacji zakładu górniczego, do podjęcia 
niezbędnych środków chroniących wyrobiska sąsiednich zakładów górniczych. 

Oprócz ww. okoliczności, przesłanką podjęcia niniejszej kontroli była potrzeba zweryfikowania aktualnego 
stanu i sposobu realizacji zadań dotyczących odwadniania, w szczególności w świetle nieprawidłowości 
zaistniałych w latach 2000-2006, stwierdzonych w trakcie wcześniejszych kontroli NIK4. Polegały one, m.in. 
na: niegospodarnym wydatkowaniu dotacji na udostępnianie SRK przez podmiot zewnętrzny pomp 
odwadniających, niewłaściwej organizacji wykonywanych zadań - generującej zbędne koszty oraz na 
budzącej wątpliwości, skali pompowania wód podziemnych, wynikającej m.in. z braku regionalnej analizy 
połączeń hydrogeologicznych i bezpośrednich pomiędzy kopalniami (szerzej ustalenia wcześniejszych 
kontroli NIK zaprezentowano w pkcie 5.1. niniejszej Informacji). 

1.2. Cel główny kontroli 
Głównym celem kontroli była ocena rozwiązań organizacyjnych i finansowych odwadniania nieczynnych 
zakładów górniczych, prowadzonego w ramach zabezpieczania kopalń węgla kamiennego przed 
zagrożeniem wodnym.  
                                                           

2 SRK posiadała 100% udziałów w BSRK. W dniu 1 kwietnia 2009 r. nastąpiło połączenie spółek SRK i BSRK. 
3 Poza odwadnianiem, innymi zadaniami wykonywanymi w ramach tzw. działań polikwidacyjnych były np. rekultywacje terenów 

pogórniczych. Ponadto usuwano szkody górnicze wywołane działalnością likwidowanych kopalń. 
4 Dotyczy kontroli NIK prowadzonych w latach 2004-2007 (nr: P/03/140, P/05/128, P/06/128, P/07/136). 
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1.3. Główne obszary problemowe 
W ramach kontroli skoncentrowano się na następujących obszarach problemowych: 

1. Obowiązujące rozwiązania prawno-organizacyjne odwadniania. 

2. Planowanie rzeczowo-finansowe zadań. 

3. Sposób i źródła finansowania zadań. 

4. Wykonywanie zadań finansowanych dotacjami. 

5. Nadzór i kontrola nad wykorzystaniem dotacji. 

6. Działania zmierzające do ograniczenia lub rezygnacji z udzielanej pomocy. 

Zakres badań oraz celów szczegółowych kontroli w ramach powyższych obszarów określono odrębnie dla 
każdego z podmiotów objętych kontrolą, biorąc pod uwagę ich specyfikę, kompetencje i zadania. 

1.4. Podmioty objęte kontrolą 
Dobór podmiotów objętych kontrolą uwzględniał ich udział i rolę w wykonywaniu zadań związanych  
z procesami odwadniania nieczynnych zakładów górniczych. Kontrola została przeprowadzona  
w następujących jednostkach: 

1. Ministerstwo Gospodarki – Minister Gospodarki jest dysponentem dotacji dla SRK oraz CPB,  
a także w okresie objętym kontrolą wykonywał prawa z akcji wobec SRK oraz większości 
podmiotów górnictwa węgla kamiennego. 

2. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.5 Oddział w Katowicach – monitoruje wykorzystanie dotacji 
przez SRK i CPB oraz weryfikuje i opiniuje związane z nimi dokumenty przedkładane Ministrowi 
Gospodarki. 

3. Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu6 – wykonuje zadania, m.in. związane  
z odwadnianiem wyrobisk po nieczynnych kopalniach węgla kamiennego, celem zabezpieczenia 
czynnych kopalń. 

4. Centralna Pompownia Bolko Sp. z o.o. w Bytomiu7 – podmiot spoza sektora gwk, prowadzący 
odwadnianie wyrobisk po nieczynnych kopalniach rud cynku i ołowiu, m.in. celem zabezpieczenia 
czynnych kopalń węgla kamiennego.  

1.5. Podstawa prawna i kryteria kontroli 
Kontrolę przeprowadziła Delegatura NIK w Katowicach w okresie od 2 grudnia 2014 r. do 22 lipca 2015 r., 
działając na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 5 ust. 1 ustawy o NIK z uwzględnieniem kryteriów: legalności, 
gospodarności, celowości i rzetelności (MG, ARP, SRK) oraz na podstawie art. 2 ust. 3 i art. 5 ust. 3 
ustawy o NIK z uwzględnieniem kryteriów: legalności i gospodarności (CPB). 

1.6. Okres objęty kontrolą 
Kontrolą objęto działalność jednostek kontrolowanych w latach 2007-2014 z uwzględnieniem informacji  
z lat wcześniejszych niezbędnych do oceny kontrolowanej działalności.  

                                                           

5 Jednoosobowa spółka Skarbu Państwa. 
6 Jednoosobowa spółka Skarbu Państwa. 
7 Spółka, w której 100% udziałów posiada spółka Pumech Sp. z o.o., w której z kolei 98% udziałów posiada spółka  

Orzeł Biały S.A. (podmiot prywatny). 
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2. PODSUMOWANIE WYNIKÓW KONTROLI 
2.1. Ogólna ocena kontrolowanej działalności 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, organizacja odwadniania wyrobisk nieczynnych zakładów 
górniczych w celu ochrony czynnych kopalń przed zagrożeniem wodnym oraz sposób 
finansowania tego procesu niemal w całości dotacjami budżetowymi, utrudnia ograniczanie 
kosztów wykonywania tych zadań, pomimo podejmowanych działań celem ich obniżenia. 
Zdaniem NIK, wynika to głównie z rozbieżnych interesów z jednej strony dysponenta środków  
i wykonawcy odwadniania (SRK) – dążących do obniżenia kosztów tej działalności, a z drugiej 
przedsiębiorców górniczych – prowadzących eksploatację węgla w czynnych kopalniach. 
Ograniczanie skali odwadniania nieczynnych kopalń, zwiększa bowiem dopływy wód dołowych 
do sąsiednich kopalń czynnych, zwiększając koszty ich pompowania ponoszone ze środków 
własnych przedsiębiorców górniczych eksploatujących węgiel kamienny. 

NIK zwraca uwagę, że zabezpieczenie niektórych czynnych kopalń węgla kamiennego przed 
zagrożeniem wodnym wiąże się ze szczególnie wysokimi nakładami8, co dotyczy przypadków 
gdy ich ochrona wymaga pompowania wód z wyrobisk kilku sąsiednich, zlikwidowanych 
zakładów górniczych9. Zdaniem NIK, budzi to wątpliwości co do opłacalności prowadzonego  
w takich warunkach wydobycia oraz zasadności ponoszenia przez budżet państwa ciężaru 
finansowego realizacji obowiązków przedsiębiorców likwidujących kopalnie10 niezależnie od 
wymaganej skali nakładów na odwadnianie. 

NIK zwraca uwagę na brak efektywnych działań Ministra Gospodarki zmierzających do 
docelowego ograniczenia lub rezygnacji z pomocy państwa dla sektora górnictwa węgla 
kamiennego, w sferze odwadniania wyrobisk nieczynnych zakładów górniczych, tj. 
ukierunkowanych na zmianę źródeł finansowania procesów odwadniania, w tym eliminację 
pośredniego dotowania wydobycia węgla w czynnych kopalniach oraz zapewnienie innych źródeł 
finansowania po wygaśnięciu w 2027 r. uregulowań unijnych dopuszczających pomoc publiczną 
na realizację ww. zadań.  

NIK pozytywnie ocenia korzyści wynikające z połączenia Bytomskiej Spółki Restrukturyzacji 
Kopalń Sp. z o.o. ze Spółką Restrukturyzacji Kopalń S.A. Jednocześnie NIK zwraca uwagę na 
brak skutecznych działań Ministra Gospodarki w celu wsparcia starań podejmowanych przez 
SRK, zmierzających do przejęcia przez tę Spółkę zadań związanych z odwadnianiem wyrobisk 
nieczynnych kopalń rud cynku i ołowiu, realizowanych ze środków dotacji przez podmiot 
prywatny – Centralną Pompownię „Bolko” Sp. z o.o. Zdaniem NIK, realizowanie przez CPB zadań 
tożsamych z zadaniami wykonywanymi przez wyspecjalizowany oraz o większym potencjale 
podmiot (SRK), generuje wyższe i w części zbędne koszty oraz nie sprzyja skutecznej kontroli 
prawidłowości wydatkowania dotacji. 

W ocenie NIK, Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. prawidłowo wykonywała zadania związane  
z odwadnianiem wyrobisk nieczynnych kopalń węgla kamiennego, a Agencja Rozwoju 
Przemysłu S.A. prawidłowo prowadziła monitoring tych procesów, jak również wykonywała inne 
zadania zlecone przez Ministra Gospodarki. W ocenie Izby nadzór Ministra Gospodarki nad 
przyznawaniem i wykorzystaniem dotacji na odwadnianie realizowany był w większości 
badanych spraw w sposób właściwy, a stwierdzone nieprawidłowości nie miały istotnego 
znaczenia w aspekcie całości realizowanych zadań w tym obszarze.  

                                                           

8 Na tle nakładów ponoszonych na ochronę poszczególnych czynnych kopalń (Załącznik nr 3).  
9 Funkcjonowanie dwu czynnych kopalń „Bobrek-Centrum” oraz „Piekary” wiązało się z odwadnianiem łącznie ośmiu sąsiednich, 

zlikwidowanych KWK, a wydatki z tym związane w latach 2007-2014 stanowiły ok. 60% dotacji, jakie SRK otrzymywała na 
zabezpieczenie wszystkich czynnych kopalń przed zagrożeniem wodnym. Odwadnianie realizowane przez CPB także służyło 
ochronie ww. kopalń obok zabezpieczenia przed podtopieniami niżej położonych terenów Bytomia i Piekar Śląskich. 

10 Zgodnie z art. 129 ust. 1 ustawy Pgg, w razie likwidacji zakładu górniczego przedsiębiorca jest obowiązany „przedsięwziąć 
niezbędne środki chroniące wyrobiska sąsiednich zakładów górniczych”, tj. m.in. zabezpieczyć sąsiednie kopalnie przed 
zagrożeniem wodnym. Ustawy o restrukturyzacji gwk oraz późniejsza o funkcjonowaniu gwk zdejmowały z przedsiębiorców 
górniczych obowiązek finansowania tych zadań, wskazując że źródłem ich finansowania są dotacje budżetowe. 

Ocena 
obowi ązującego 

modelu 
odwadniania 
nieczynnych 

zakładów 
górniczych 

Ocena 
podmiotów 

wykonuj ących 
zadania w 

obowi ązujących 
ramach prawno-
organizacyjnych 
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Zdaniem NIK, Centralna Pompownia „Bolko” Sp. z o.o. naruszała obowiązujące zasady udzielania 
zamówień publicznych oraz zasady gospodarności przy zlecaniu remontów starych pomp, 
których koszty zbliżone były do cen nowych urządzeń. Ponad połowa wydatków tej Spółki ze 
środków dotacji, w badanym okresie11 została dokonana z naruszeniem ustawy Pzp, w tym zasad 
uczciwej konkurencji. Spółka prawidłowo wywiązywała się w zakresie rzeczowym z zadań, 
związanych z odwadnianiem wyrobisk nieczynnych kopalń rud cynku i ołowiu.  

Na powyższą ocenę wpływ mają następujące ustalenia kontroli w badanych obszarach: 

1. Zgodnie z założeniami Programu rządowego nastąpiło połączenie spółek wykonujących tożsame 
zadania, tj. SRK oraz BSRK. Funkcjonowanie jednego podmiotu uprościło organizację realizowanych 
zadań oraz skutkowało obniżeniem kosztów prowadzonej działalności. Dalsze zmiany organizacyjne, 
polegające na przejęciu przez SRK zadań związanych z odwadnianiem wyrobisk nieczynnych kopalń 
rud cynku i ołowiu, realizowanych obecnie ze środków dotacji przez podmiot prywatny – CPB, 
pomimo podejmowanych działań, nie zostały zrealizowane.  

2. Planowanie rzeczowo-finansowe zadań podmiotów otrzymujących dotacje następowało w oparciu  
o procedury oraz przewidziane prawem dokumenty. Przedkładane Ministrowi Gospodarki roczne 
plany działań SRK oraz CPB podlegały rzetelnej, merytorycznej weryfikacji ARP. Wysokość dotacji na 
prowadzony przez ARP monitoring górnictwa węgla kamiennego ustalano na podstawie rzetelnych 
kalkulacji. Jednocześnie NIK stwierdziła, że wysokość dotacji dla ARP w latach 2013-2014, 
przeznaczonej na monitoring górnictwa niewęglowego, MG ustaliło bez rzetelnej wyceny kosztów 
realizacji nowych zadań przewidywanych do wykonania. 

3. Finansowanie zadań polegających na zabezpieczeniu sąsiednich kopalń przed zagrożeniem wodnym 
ze strony kopalń zlikwidowanych następowało głównie ze środków dotacji budżetowych, co było 
zgodne z obowiązującymi uregulowaniami oraz z założeniami Programu. Spółka SRK w ramach 
istniejących możliwości prawnych i organizacyjnych pozyskiwała środki na realizację ww. zadań także  
z innych źródeł. Zdaniem NIK, niezależnie od podmiotowego oddzielenia procesów likwidacji kopalń 
od prowadzenia eksploatacji węgla, finansowanie ze środków publicznych kosztów odwadniania 
zlikwidowanych kopalń skutkuje pośrednim dotowaniem wydobycia węgla w kopalniach czynnych.  
W szczególności dotyczy to kopalń, których funkcjonowanie wymaga kosztownego odwadniania 
wyrobisk kilku sąsiednich, zlikwidowanych zakładów górniczych. 

4. Podmioty prowadzące odwadnianie wyrobisk nieczynnych zakładów górniczych wykonywały zadania 
zgodnie z zakresem rzeczowym wskazanym w przepisach prawa oraz wynikającym z umów 
zawieranych z Ministrem Gospodarki o finansowanie ich dotacjami. Spółka SRK podejmowała 
działania, mające na celu obniżenie kosztów prowadzonej działalności, w tym m.in. dokonywała 
uproszczeń istniejących systemów odwadniania. Natomiast koszty zadań realizowanych przez CPB, 
mogłyby być niższe, gdyby podmiot ten zapewnił prawidłowe udzielanie zamówień publicznych oraz 
dochował zasady gospodarności przy zlecaniu niektórych usług remontowych. 

5. Minister Gospodarki - jako dysponent dotacji budżetowych dla SRK i CPB, rzetelnie sprawował 
nadzór i kontrolę realizacji zadań finansowanych dotacjami, poza przypadkiem nieskutecznego 
wyegzekwowania od CPB stosowania ustawy Pzp przy zakupie energii elektrycznej. Minister 
Gospodarki prawidłowo sprawował także nadzór właścicielski nad wykonywaniem przez SRK zadań 
związanych z zabezpieczeniem czynnych kopalń przed zagrożeniem wodnym. Również ARP 
prawidłowo wywiązywała się z umów z Ministrem Gospodarki, w zakresie zleconych zadań 
dotyczących, m.in. monitorowania i kontroli sposobu wykorzystania dotacji. 

6. Minister Gospodarki nie podejmował systemowych działań zmierzających do ograniczenia lub 
rezygnacji z udzielania pomocy państwa dla sektora górnictwa w sferze odwadniania wyrobisk 
nieczynnych zakładów górniczych, tj. ukierunkowanych na zmianę źródeł finansowania tych zadań. 
Zrealizowanie takich działań, umożliwiłoby zredukowanie wydatków budżetowych, a jednocześnie 
zapewniłoby źródła finansowania odwadniania, po wygaśnięciu w 2027 r. uregulowań obowiązujących 
w UE dotyczących dopuszczalności pomocy publicznej na ww. zadania. 

                                                           

11 W latach 2007-2014 ww. nieprawidłowości obejmowały ok. 56% wydatków Spółki, przy czym stanowiły one ok. 4% ogółu 
wydatków ze środków dotacji na odwadnianie prowadzone przez CPB i SRK. 
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2.2. Synteza ustaleń kontroli  

(1) Obowiązujące rozwiązania prawno-organizacyjne odwadniania 

W ramach realizacji działań przewidzianych Programem rządowym, z dniem 1 kwietnia 2009 r. 
nastąpiło połączenie spółek SRK i BSRK12, wykonujących tożsame zadania likwidacyjne oraz 
polikwidacyjne, w tym związane z odwadnianiem wyrobisk zlikwidowanych kopalń węgla 
kamiennego. Ta korzystna, zdaniem NIK, zmiana organizacyjna była wielokrotnie postulowana 
przez Izbę, po przeprowadzonych kontrolach obejmujących lata poprzedzające okres objęty 
ww. Programem13. Konsolidacja wykonywanych zadań w ramach jednego podmiotu, oprócz 
uproszczenia i usprawnienia organizacyjnego, skutkowała obniżeniem kosztów prowadzonej 
działalności, w tym kosztów ogólnego zarządu, które zmniejszyły się z ok. 14 mln zł w 2008 r. 
(dwie spółki) do ok. 10 mln zł w 2014 r. (jedna spółka). Ponadto, po połączeniu SRK 
uregulowała ponad 95% ze 121,3 mln zł zobowiązań przejętych po BSRK (na koniec lutego 
2015 r. do spłaty pozostało 5,8 mln zł). Obszar działania SRK, zatrudniającej na koniec 2014 r. 
blisko 900 pracowników, obejmował 18 rejonów odwadniania, w tym m.in. osiem z głębinowym 
systemem odwadniania oraz siedem ze stacjonarnym systemem odwadniania (Załącznik nr 5). 

W latach 2007-2014, podmiotem wykonującym zadania zabezpieczania przed zagrożeniem 
wodnym czynnych kopalń węgla kamiennego była także CPB (podmiot prywatny). Spółka ta 
prowadziła finansowane dotacjami budżetowymi odwadnianie wyrobisk nieczynnych kopalń rud 
cynku i ołowiu. CPB, zatrudniająca na koniec 2014 r. 10 osób, dysponowała jedną pompownią 
stacjonarną, położoną w centralnej części niecki bytomskiej (na terenie Bytomia). Spółka nie 
posiadała własnego, wystarczającego personelu, zdolnego do realizacji nałożonych na nią 
zadań i w konsekwencji zlecała niemal w całości ich wykonanie firmom zewnętrznym,  
(w tym obsługę techniczną pompowni - swojemu jedynemu udziałowcowi).  

Jednym z zamierzeń Programu rządowego, było podjęcie działań mających na celu przejęcie 
przez SRK14 zadań CPB, przy czym harmonogram realizacji Programu nie określał terminu 
przejęcia tych zadań. Działania Ministra Gospodarki oraz SRK, zmierzające do przejęcia przez 
SRK zadań CPB okazały się nieskuteczne. NIK zwróciła uwagę, że realizacja odwadniania 
przez SRK umożliwi dalsze obniżenie kosztów prowadzonej działalności, w tym m.in. kosztów 
ogólnego zarządu oraz zakupów energii elektrycznej, a także stworzy warunki do 
skuteczniejszej kontroli wydatkowania dotacji budżetowych. (str. 22 Informacji) 

(2) Planowanie rzeczowo-finansowe zadań  

Zarówno SRK, jak i CPB, sporządzały coroczne wnioski o dotacje, wraz z preliminarzami 
środków na realizację działań w danym roku kalendarzowym oraz roczne plany działań, które 
były weryfikowane przez ARP i akceptowane przez Ministra Gospodarki. W ww. planach 
określano zakres rzeczowy oraz finansowy zadań przewidzianych do wykonania w danym roku. 
Wysokość przyznanych środków dotacji budżetowej określały umowy zawierane z Ministrem 
Gospodarki. Powyższe czynności realizowane były zgodnie z ustawą o restrukturyzacji gwk  
i ustawą o funkcjonowaniu gwk wraz z wydanymi na ich podstawie rozporządzeniami (SRK) 
oraz z ustawą o dotacji dla niektórych podmiotów (CPB). 

Oszacowania wartości nakładów na realizację poszczególnych zadań, ujętych w rocznych 
planach działań, obie spółki dokonywały rzetelnie, w oparciu o wykonanie z lat ubiegłych 

                                                           

12 W trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U.  
z 2013 r., poz. 1030 ze zm.), tj. połączenie przez przeniesienie całego majątku BSRK (spółki przejmowanej,  
w której 100% udziałów posiadała SRK) na SRK (spółkę przejmującą). 

13 Cztery kontrole NIK, obejmujące lata 2000-2006, dotyczące m.in. funkcjonowania spółek restrukturyzacji kopalń 
oraz prowadzonych przez te spółki procesów likwidacji kopalń ze środków pożyczki Banku Światowego:  
nr P/03/140, nr P/05/128, nr P/06/128 oraz nr P/07/136. 

14 Początkowo w Programie zakładano, że zadania te przejmie wydzielona ze struktur SRK nowa spółka (CZOK) 
jednak ostatecznie korektą z 7 października 2011 r. zrezygnowano z tego zamiaru. 

Połączenie SRK  
z BSRK  

Plany przej ęcia zadań 
CPB przez SRK  

Planowanie dotacji 
SRK i CPB 



PODSUMOWANIE WYNIKÓW KONTROLI 

10 
 

(realizowane umowy, poniesione nakłady, dokonane zakupy) oraz przeprowadzoną analizę  
i rozeznanie rynku (cenniki dostawców, uzyskane oferty, itp.), a także w oparciu o opracowane 
kosztorysy. W okresie objętym kontrolą SRK wykonała ok. 99% zaplanowanych zadań w ujęciu 
rzeczowym i finansowym, a CPB ok. 98%. NIK zwróciła uwagę, że poniesione przez CPB 
koszty realizowanych zadań mogłyby być niższe, gdyby Spółka prawidłowo udzielała zamówień 
publicznych oraz przestrzegała zasady gospodarności przy zlecaniu usług remontowych, co 
przedstawiono w dalszej części Informacji. (str. 25 Informacji) 

Zadania ARP wskazane w ustawie o restrukturyzacji gwk oraz w ustawie o funkcjonowaniu 
gwk, tj. prowadzenie monitoringu górnictwa oraz wykonywanie innych czynności na zlecenie 
Ministra Gospodarki15, finansowane były z corocznie przyznawanych dotacji budżetowych. 
Wysokość dotacji ustalana była na podstawie rzetelnych kalkulacji zapotrzebowania 
przedstawianych przez ARP. Stopień wykorzystania przez ARP otrzymanych dotacji, w ramach 
umów zawartych z Ministrem Gospodarki, w badanym okresie wyniósł 99%. 

Agencja, w celu sfinansowania monitorowania prawidłowości wykorzystania dotacji przez m.in. 
CPB, wnioskowała o środki na kolejny rok na etapie przygotowania budżetu państwa. Ich 
wysokość była ustalana w oparciu o wykonanie z lat ubiegłych. Tak określone kwoty ujmowane 
były w ustawach budżetowych. W latach 2007-2012 ARP prowadziła monitoring górnictwa 
niewęglowego w ramach zawieranych z Ministrem Gospodarki umów zlecenia, a w latach 2013 
i 2014 w ramach umów dotacji. Dotacje zostały wykorzystane w blisko 100%. 

W latach 2013-2014 MG nie dochowało należytej staranności przy określaniu wysokości dotacji 
dla ARP na sfinansowanie monitoringu górnictwa niewęglowego. Wysokość dotacji w tym 
okresie została ustalona na podstawie wykorzystania środków z lat poprzednich, bez 
sporządzenia rzetelnej kalkulacji ich wysokości, uwzględniającej zwiększenie zakresu zadań 
oraz zmianę formy ich finansowania. (str. 23 Informacji) 

(3) Sposób i źródła finansowania zadań 

Łączne nakłady na odwadnianie prowadzone przez SRK16 w latach 2007-2014 wyniosły 1 477,0 
mln zł. Źródłami ich finansowania były: dotacje budżetowe - 1 433,0 mln zł (97,0%), przychody 
z likwidacji - 21,3 mln zł (1,4%), dotacje NFOŚiGW - 14,1 mln zł (1,0%), środki własne SRK - 
7,9 mln zł (0,5%), a także środki UE - 0,5 mln zł oraz zobowiązania SRK - 0,2 mln zł (Załącznik 
nr 1). Zadania związane z zabezpieczeniem kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym wg 
ustawy o funkcjonowaniu gwk mają być finansowane z dotacji budżetowej do dnia 31 grudnia 
2027 r. Stosowane przez MG i SRK zasady ich przyznawania i rozliczania, odpowiadały 
regulacjom wynikającym z rozporządzeń wydanych na podstawie ww. ustawy, a także 
wcześniejszej ustawy o restrukturyzacji gwk. 

Zabezpieczenie kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, realizowane przez CPB, 
podobnie jak SRK, finansowane było z dotacji budżetu państwa. Podstawą jej przyznania jest 
ustawa o dotacji dla niektórych podmiotów. Regulacje te były prawidłowo stosowane przez CPB 
i MG w procesie udzielania i rozliczania dotacji. W latach 2007-2014 łączne nakłady na 
odwadnianie prowadzone przez CPB w całości sfinansowane dotacjami budżetowymi wyniosły 
113,5 mln zł (Załącznik nr 2 ). Zgodnie z ustawą o dotacji dla niektórych podmiotów, dotacje 
na ww. przedmiotowe zadania mają być przekazywane CPB do dnia 31 grudnia 2020 r. 

Komisja Europejska, wydając dla badanego okresu decyzje17 oceniające zgodność pomocy 
państwa dla polskiego górnictwa z rynkiem wewnętrznym, dotyczące m.in. finansowanego 
dotacjami zabezpieczenia przez SRK kopalń czynnych przed zagrożeniami ze strony 
zlikwidowanych kopalń węgla kamiennego uznała, że udzielana pomoc niesie ryzyko 

                                                           

15 Dotyczących, m.in. sposobu wykorzystania dotacji oraz udzielanej pomocy publicznej, a także przygotowania 
dokumentacji w celu notyfikacji KE pomocy publicznej dla sektora gwk, w tym dla SRK i BSRK. 

16 W tym do 30 marca 2009 r. także przez BSRK. 
17 Decyzje KE: na rok 2007 - 27 kwietnia 2007 r. Nr K(2007)1943, na lata 2008-2010 - 2 kwietnia 2008 r. Nr 

K(2008)864 oraz na lata 2011-2015 - 23 listopada 2011 r. Nr K(2011)8280. 

Planowanie dotacji 
ARP 

Źródła finansowania 
odwadniania  

Pośrednie dotowanie 
wydobycia w ęgla 
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zakłócenia konkurencji i najprawdopodobniej wpłynie na wymianę handlową między państwami 
członkowskimi UE. Natomiast w odniesieniu do pomocy udzielanej CPB na prace odwadniające 
w wyrobiskach zlikwidowanych kopalń rud cynku i ołowiu KE uznała18, że przedmiotowy środek 
nie stanowi pomocy państwa, bowiem nie stanowi on selektywnej pomocy dla CPB. 

W niektórych rejonach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego eksploatacja jednej czynnej 
kopalni wymagała kosztownego odwadniania kilku sąsiednich zlikwidowanych kopalń, 
finansowanego ze środków dotacji (Załącznik nr 5). Poniesione przez SRK w latach 2007-2014 
łączne nakłady ze środków dotacji na zabezpieczenie pojedynczych, czynnych kopalń przed 
zagrożeniem wodnym ze strony kopalń zlikwidowanych wyniosły od ok. 30 do 457 mln zł na 
jedną czynną kopalnię. W przeliczeniu na jedną tonę wydobywanego węgla w tych kopalniach 
nakłady te wynosiły od ok. 1 do 39 zł, co w praktyce odpowiadało pośredniemu dotowaniu  
w ww. kwotach kosztów wydobycia (Załącznik nr 3). Ochrona czynnych kopalń „Bobrek-
Centrum” i „Piekary” stanowiła ok. 60% ogółu wydatków SRK z dotacji na pompowanie wód. 
Zdaniem NIK, nakłady na odwadnianie wyrobisk zlikwidowanych kopalń winny być 
uwzględniane w analizie opłacalności wydobycia węgla w kopalniach czynnych oraz brane pod 
uwagę przy podejmowaniu decyzji o ich ewentualnej likwidacji. 

Główną przesłanką odpompowywania wód z obszarów górniczych zlikwidowanych kopalń było 
zabezpieczenie kopalń czynnych przed zagrożeniem wodnym. NIK zwraca uwagę, że pod 
pojęciem „zagrożenia wodnego”, zdefiniowanym w rozporządzeniu w sprawie zagrożeń, 
rozumie się „możliwość wdarcia lub niekontrolowanego dopływu wody (…) do wyrobisk, 
stwarzającą niebezpieczeństwo dla ruchu zakładu górniczego lub jego pracowników”. W ocenie 
NIK, zjawisko zwiększonego dopływu wód dołowych do kopalń czynnych, wskutek zaprzestania 
bądź ograniczenia pompowania wód w obszarach zlikwidowanych kopalń, nie w każdym 
przypadku jest równoznaczne z powstaniem opisanego wyżej zagrożenia, na co NIK zwracała 
już uwagę w kontroli przeprowadzonej w 2004 r.19 Potwierdzają to przypadki zaniechania od 
2014 r. finansowania przez SRK odwadniania byłych kopalń „Jowisz” i „Miechowice”, 
prowadzonego w latach 2001-2013 przez czynne kopalnie „Piekary” i „Bobrek-Centrum”. Do 
czasu uznania iż ww. dopływy wód nie stanowią zagrożenia20 na odwadnianie wydatkowano ok. 
85 mln zł dotacji – (str. 24 Informacji) 

(4) Wykonywanie zadań finansowanych dotacjami 

W latach 2007-2014 SRK realizowała zadania w zakresie rzeczowym zgodnym ze wskazanym 
w ustawie o restrukturyzacji gwk, później w ustawie o funkcjonowaniu gwk oraz w wydanych na 
ich podstawie rozporządzeniach, a także umowach zawieranych z Ministrem Gospodarki  
o finansowanie dotacjami budżetowymi działań likwidacyjnych i polikwidacyjnych. 

W okresie objętym kontrolą, SRK wykonała łącznie 2 263 zadania21 o wartości 1 840 mln zł,  
w ramach działań wskazanych w rozporządzeniu w sprawie dotacji na likwidację. Około 80% 
tych nakładów (1 842 zadania o wartości 1 477 mln zł, tj.) dotyczyło zadań związanych  
z odpompowywaniem wód z nieczynnych kopalń węgla kamiennego, celem zabezpieczenia 
kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym. Średniorocznie w latach 2007-2014 SRK 
odpompowywała 79,1 mln m3 wody. Zakres rzeczowo-finansowy wykonanych zadań ujęto  
w Załącznik nr 1 do niniejszej Informacji.  

Odwadnianie wyrobisk realizowane było w 18 rejonach pompowania, w tym w ośmiu  
z głębinowym systemem odwadniania, w siedmiu ze stacjonarnym, a w trzech odwadnianie 

                                                           

18 Decyzja KE z 15 października 2014 r. Nr C(2014) 7283 final. 
19 Kontrola nr P/03/140: „Funkcjonowanie spółek restrukturyzacji kopalń ze szczególnym uwzględnieniem 

wykorzystania dotacji budżetowych otrzymywanych w latach 2000-2003”. 
20 M.in. po dokonanym piętrzeniu wód w byłej kopalni „Grodziec”, obserwacjach oraz badaniach ekspertów. 
21 Łącznie z zadaniami wykonanymi w latach 2007-2009 (do 31 marca) przez przejętą spółkę BSRK. Niezależnie od 

odwadniania wyrobisk nieczynnych kopalń oraz realizacji innych zadań, SRK prowadziła także odwadnianie 
zalewisk powierzchniowych na terenach obniżonych wskutek eksploatacji górniczej gmin Bytom oraz Piekary 
Śląskie. Łączne koszty utrzymania przepompowni odwadniających ww. zalewiska wyniosły w latach 2007-2014 ok. 
11 mln zł i prawie w całości zostały sfinansowane dotacjami budżetowymi. 
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następowało grawitacyjnie. W poszczególnych rejonach SRK dysponowała wymaganą liczbą  
i wydajnością zainstalowanych urządzeń pompowych. Wyposażenie pompowni w liczbę 
agregatów pompowych, zgodną z przepisami i decyzjami nadzoru górniczego, było realizacją 
wniosków pokontrolnych sformułowanych po zakończeniu kontroli NIK z 2006 i 2007 r.22 Zakup 
i zabudowa własnych głębinowych agregatów pompowych stworzyła możliwość rozwiązania  
w 2007 r. niekorzystnych umów o udostępnianie SRK agregatów pompowych przez podmiot 
zewnętrzny oraz zapewniła prawidłowe i oszczędne zabezpieczenie czynnych kopalń przed 
zagrożeniem wodnym. Powyższe działania były także realizacją jednego z wniosków 
pokontrolnych NIK z kontroli przeprowadzonej w 2004 r.23 

W okresie objętym kontrolą, CPB wykonywała zadania w zakresie rzeczowym zgodnym ze 
wskazanym w ustawie o dotacji dla niektórych podmiotów oraz wynikającym z umów 
zawieranych z Ministrem Gospodarki o finansowanie dotacjami budżetu państwa działań po 
zakończeniu likwidacji byłych Zakładów Górniczo-Hutniczych „Orzeł Biały” w Bytomiu. 

W latach 2007-2014, CPB wykonała łącznie 202 zadania o wartości 113,5 mln zł, w ramach 
działań wskazanych w art. 3 ust. 4 ustawy o dotacji dla niektórych podmiotów. Wszystkie 
zrealizowane zadania związane były z jedyną działalnością prowadzoną przez CPB, polegającą 
na odpompowywaniu wód z wyrobisk nieczynnych kopalń rud cynku i ołowiu. Średniorocznie  
w latach 2007-2014 CPB odpompowywała 10,0 mln m3 wody. Zakres rzeczowo-finansowy 
wykonywanych zadań ujęto w Załącznik nr 2 do niniejszej Informacji.  

System głównego odwadniania CPB stanowiła pompownia stacjonarna wyposażona  
w 13 agregatów pompowych. W latach 2007-2014, CPB wymieniła na nowe trzy z 13 pomp. 
Pozostałe pompy pochodziły z lat 80 i 90-tych ubiegłego wieku. Tak długi okres eksploatacji, 
wpływał na liczbę i zakres ich koniecznych remontów. Poniesione w tym okresie przez CPB 
koszty remontów pomp (3,5 mln zł) były porównywalne do kosztów wymiany większości 
urządzeń na nowe. Za niegospodarne NIK uznała wydatki na remonty starych pomp, których 
koszty były zbliżone (78-81%) do cen rynkowych nowych urządzeń. (str. 25 Informacji) 

W badanym okresie SRK prowadziła działania zmierzające do zracjonalizowania kosztów 
pompowania wód dołowych, dokonując m.in. w oparciu o wykonane opracowania i analizy 
uproszczeń systemów odwadniania. Na wniosek Ministra Gospodarki w 2007 r. powołano 
Zespół ds. Upraszczania Systemów Odwadniania24, który opracował „Zweryfikowany program 
upraszczania systemów odwadniania zlikwidowanych kopalń węgla kamiennego do roku 2011, 
będących w strukturach Zakładu CZOK w Czeladzi.” Kolejny Zespół ds. Upraszczania 
Systemów Odwadniania został powołany z inicjatywy Ministra Gospodarki w 2014 r. Jego 
zadaniem było przeanalizowanie funkcjonowania systemów odwadniania, stosowanych przez 
SRK i opiniowanie proponowanych zmian, wraz z rekomendacją wypracowanych rozwiązań 
właściwym instytucjom i urzędom nadzoru górniczego. Przedsięwzięcia te były kontynuacją 
działań podjętych, m.in. w wyniku wniosków NIK sformułowanych po kontroli w 2004 r.25 

W ramach działań zmierzających do ograniczania ponoszonych kosztów, w tym upraszczania 
systemów odwadniania, m.in. zmieniono system odwadniania ze stacjonarnego na głębinowy  
w pompowni „Saturn” i „Kleofas”, dokonano spiętrzenia wody w wyrobiskach rejonów „Saturn”, 
„Paryż”, „Sosnowiec” i „Grodziec”, zlikwidowano pompownię „Sosnowiec”, zmodernizowano  
i uproszczono pompownię „Siemianowice”, zaprzestano finansowania odwadniania byłej 

                                                           

22 W kontroli NIK nr P/06/128 oraz P/07/136 ustalono, że SRK w latach 2005-2006 nie dysponowała odpowiednią 
liczbą głębinowych agregatów pompowych, co prowadziło do wzrostu ryzyka powstania realnego zagrożenia 
wodnego w niektórych czynnych kopalniach oraz stanowiło barierę dla realizacji części zadań dotyczących 
upraszczania systemów odwadniania.  

23 W kontroli NIK nr P/03/140 ustalono, że na odpłatne korzystanie z agregatów firmy zewnętrznej SRK wydatkowała 
środki wielokrotnie przewyższające wartość dzierżawionych urządzeń. 

24 Składający się z przedstawicieli, m.in. SRK, MG, KW, KHW, PKW. 
25 W kontroli nr P/03/140 wnioskowano o przeprowadzanie analiz m.in. weryfikujących celowość realizowanego 

zakresu pompowania wód dołowych z obszarów górniczych zlikwidowanych kopalń, a także o szersze 
wykorzystywanie doświadczeń SRK w działaniach innych podmiotów. 
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kopalni „Jowisz” oraz „Miechowice” przez czynne kopalnie „Piekary” oraz „Bobrek-Centrum”. 
Powyższe działania przyczyniły się do utrzymania stabilnych kosztów prowadzonego 
odwadniania (Załącznik nr 1), pomimo znacznego wzrostu cen energii elektrycznej w badanym 
okresie. Przykładowo, w latach 2009-2013 ceny energii były wyższe o 52-57% w stosunku do 
cen z roku 2007, a wydatki na energię stanowią ok. 38% ogółu kosztów SRK związanych  
z odpompowywaniem wód dołowych. 

Według założeń Programu rządowego, Zarząd SRK miał przygotować koncepcję zakończenia 
do 2010 r. wykonywania zadań, związanych z prowadzeniem likwidacji kopalń oraz działań 
polikwidacyjnych, w związku z czym w latach 2011-2015 nie przewidywano przekazywania na 
ten cel dotacji. Jedynymi kontynuowanymi działaniami miało być finansowane z dotacji 
zabezpieczenie kopalń przed zagrożeniem wodnym oraz usuwanie szkód górniczych. Minister 
Gospodarki nie wyegzekwował opracowania ww. koncepcji ze względu na zmiany 
uwarunkowań gospodarczych w okresie realizacji Programu, a przedmiotowe zadania były 
nadal realizowane przez SRK w latach 2011-2014. Przyczynami niewykonania ww. zadań były 
ograniczone środki jakimi dysponowała SRK na ich realizację przed 2010 r., w tym dotacje oraz 
środki własne26, a także wzrost kosztów bieżącej działalności spowodowany wzrostem cen. 
Zamiar zakończenia realizacji przez SRK zadań likwidacyjnych i polikwidacyjnych, innych niż 
odwadnianie oraz usuwanie szkód górniczych, zdezaktualizował się także z chwilą przejęcia do 
likwidacji nowych kopalń, czego Program rządowy nie przewidywał27. 

W Programie rządowym, przyjęto, że w latach 2008-2014 dotacje przeznaczone na 
sfinansowanie zadania dotyczącego zabezpieczenia kopalń przed zagrożeniem wodnym 
wyniosą 160 mln zł rocznie, a w odniesieniu do 2007 r. podano szacunkową wartość kosztów 
odwadniania w wysokości 165,6 mln zł. W latach 2009-2014 wykorzystanie dotacji budżetowej 
przez SRK i BSRK na ww. zadania przekroczyło w poszczególnych latach ww. wartości o od 
1% (w 2009 r.) do 25% (w 2013 r.). Łączne wykorzystanie dotacji w latach 2007-2014 było 
wyższe od ujętego w Programie o 11,5%28. Wysokość budżetu programów pomocowych29 dla 
górnictwa węgla kamiennego, w zakresie udzielonej pomocy publicznej na zadania związane z 
zabezpieczeniem przed zagrożeniem wodnym, w latach 2007-2013 nie została przekroczona 
bądź przekroczenia mieściły się w granicach dopuszczonych uregulowaniami UE30. 

NIK pozytywnie oceniła przeprowadzenie wszystkich poddanych kontroli postępowań SRK  
o udzielenie zamówień publicznych. Dziewięć z nich dotyczyło zamówień udzielonych w trybie 
przetargu nieograniczonego, a dwa w trybie z wolnej ręki. Sześć z ww. postępowań, dotyczyło 
dostaw łącznie 17 głębinowych agregatów pompowych z wyposażeniem31, trzy - świadczenia 
usług, a dwa - wykonania robót budowlanych. Łączna wartość netto tych zamówień wyniosła 
ok. 31,3 mln zł, co stanowiło blisko 5% wartości umów zawartych w wyniku udzielonych przez 
SRK zamówień, w związku z zadaniami realizowanymi przez CZOK w latach 2007-2014. 

                                                           

26 Pochodzące ze sprzedaży majątku Spółki - z uwagi na niższe zainteresowanie inwestorów, spowodowane 
dekoniunkturą na rynku nieruchomości i inwestycji. 

27 W końcu 2014 r. SRK przejęło KWK „Kazimierz-Juliusz”, a w 2015 r. kolejne kopalnie bądź ich części. 
28 Program nie uwzględniał waloryzacji, wynikającej ze wzrostu cen energii, materiałów i usług oraz kosztów 

osobowych. Jednocześnie zaznaczono w nim, że wysokość nakładów na zabezpieczenie kopalń sąsiednich przed 
zagrożeniem wodnym, gazowym i pożarowym w trakcie i po zakończeniu likwidacji może ulec zmianie  
w poszczególnych latach z uwagi na zmianę cen nośników energii oraz kosztów materiałowych i osobowych. 

29 Komisja Europejska wydała decyzje oceniające zgodność z rynkiem wewnętrznym pomocy dla górnictwa węgla 
kamiennego w ramach programów pomocowych: na 2007 r. (w ramach kontynuacji programu na lata 2004-2006), 
na lata 2008-2010 oraz na lata 2011-2015. 

30 Zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 794/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania 
rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE, 
wzrost budżetu istniejącego programu pomocowego do 20 % nie jest uznawany za zmianę pomocy istniejącej. 

31 We wcześniejszych kontrolach NIK nr P/06/128 i P/07/136, ustalono że w latach 2004-2006 działania SRK  
dotyczące przygotowania postępowań przetargowych na dostawę agregatów głębinowych nie uwzględniały 
wskazywanej przez NIK konieczności niezwłocznego zakupu własnych agregatów. Przeprowadzone przez SRK 
przed 2007 r. postępowania nie doprowadziły do wyłonienia dostawcy agregatów, gdyż postawione potencjalnym 
dostawcom warunki nakładały na nich trudne do spełnienia wymagania i obowiązki, co powodowało konieczność 
ich unieważnienia, m.in. z powodu braku jakichkolwiek ofert. 
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W toku kontroli CPB zbadano siedem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym 
pięć przeprowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego, jedno w trybie przetargu 
ograniczonego oraz jedno w trybie z wolnej ręki. Trzy z ww. postępowań dotyczyły świadczenia 
usług odwadniania, dwa - usług remontowych oraz dwa - dostaw łącznie trzech pomp 
stacjonarnych. Wartość netto wydatków na realizację ww. zamówień wyniosła ok. 34,8 mln zł, 
co stanowiło 49% wartości umów zawartych w wyniku udzielonych przez CPB zamówień  
w latach 2007-2014. Nieprawidłowości polegające na naruszaniu przepisów ustawy Pzp 
dotyczyły czterech z ww. postępowań. Ponadto stwierdzono, że CPB nabywała energię 
elektryczną z pominięciem obowiązku udzielenia zamówienia publicznego. Wydatki ze środków 
dotacji budżetowych z naruszeniem prawa, w tym z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji, 
dotyczyły ponad połowy (ok. 56%) wydatków CPB w latach 2007-2014. (str. 26 Informacji) 

(5) Nadzór i kontrola nad wykorzystaniem dotacji 

W badanym okresie, Minister Gospodarki, jako dysponent dotacji budżetowych dla SRK, BSRK 
i CPB, prawidłowo sprawował nadzór i kontrolę nad przebiegiem realizacji zadań dotyczących 
odwadniania, w tym nad rozliczaniem zakresu wykonywanych zadań. W ramach nadzoru, 
Minister Gospodarki, m.in. wystąpił do Prezesa UZP z wnioskiem o wszczęcie kontroli doraźnej 
w CPB w sprawie jednego z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, a pracownicy 
Ministerstwa Gospodarki uczestniczyli w dwóch kontrolach planowych (w SRK i CPB) 
przeprowadzonych przez ARP. Na podstawie informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach, 
ustalonych w toku kontroli przeprowadzanych przez ARP u beneficjentów dotacji, Departament 
Górnictwa MG przesyłał zalecenia pokontrolne zobowiązujące do ich usunięcia. W toku kontroli 
NIK stwierdzono przypadek nieskutecznego wyegzekwowania przez Ministra Gospodarki 
stosowania przez CPB ustawy Pzp przy nabywaniu energii elektrycznej oraz nierzetelnego 
sformułowania zalecenia pokontrolnego w tym zakresie, skierowanego do tego przedsiębiorcy. 

W latach 2007-2014 kompetencje ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa w odniesieniu 
do SRK wykonywał Minister Gospodarki32. Organy SRK w ramach wykonywanych uprawnień,  
w sprawach związanych z zabezpieczaniem kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, 
podejmowały uchwały dotyczące opiniowania i zatwierdzania, m.in. Planów Techniczno-
Ekonomicznych Spółki na poszczególne lata, a Rada Nadzorcza opiniowała oraz rozpatrywała 
informacje Zarządu SRK, dotyczące m.in.: odwadniania zlikwidowanych kopalń, w tym 
upraszczania systemów odwadniania i związanych z tym inwestycji. (str. 31 Informacji) 

W latach 2007-2014, ARP prawidłowo i rzetelnie wywiązywała się z umów zawartych  
z Ministrem Gospodarki, w zakresie monitorowania sposobu wykorzystania dotacji przez SRK, 
BSRK i CPB oraz udzielanej pomocy publicznej na zabezpieczenie kopalń sąsiednich przed 
zagrożeniem wodnym, a także w zakresie przygotowywania dokumentacji dotyczącej, 
przyznawanej pomocy podmiotom realizującym odwadnianie, w celu notyfikacji KE. Agencja, 
m.in. terminowo dokonywała oceny bieżącego zaangażowania rzeczowo-finansowego zadań 
przewidywanych do wykonania w danym roku oraz prawidłowo wykonywała zadania dotyczące 
weryfikacji dokumentów przedkładanych Ministrowi Gospodarki przez beneficjentów dotacji  
w celu uzyskania i rozliczenia dotacji budżetowych. Zdaniem NIK, rzetelna weryfikacja przez 
ARP rocznych planów działań była jednym z czynników wysokiego stopnia ich późniejszej 
realizacji w ujęciu rzeczowym oraz finansowym. W latach objętych kontrolą, ARP prawidłowo 
przeprowadzała także kontrole przebiegu zadań finansowanych dotacjami. W ww. okresie 
pracownicy ARP przeprowadzili 53 kontrole w SRK (z tego 18 w CZOK SRK), 16 w CPB oraz 5 

                                                           

32 Ww. kompetencje, określone w art. 2 pkt 5 i 6 oraz w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach 
wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz.U. Nr 106, poz. 493, ze zm.), wykonywane były 
przez Ministra Gospodarki do 4 lutego 2015 r. – od tej daty kompetencje te powróciły do Ministra Skarbu Państwa, 
w związku ze zmianą ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015, wprowadzoną 
ustawą z dnia 22 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-
2015 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 143). 
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w BSRK. W przypadkach, gdy ARP stwierdzała nieprawidłowości, Ministerstwo Gospodarki 
kierowało zalecenia pokontrolne do kontrolowanych podmiotów. 

(6) Działania zmierzające do ograniczenia lub rezygnacji z udzielanej pomocy 

Aktualna decyzja KE dotycząca udzielanej pomocy publicznej, m.in SRK na zabezpieczenie 
kopalń czynnych przed zagrożeniami ze strony kopalń zlikwidowanych, obowiązuje do końca 
2015 r.33 Po dokonaniu ewentualnej, pozytywnej oceny nowego programu pomocy dla 
polskiego sektora górnictwa, kolejna decyzja KE będzie obowiązywać do końca 2018 r.34, 
natomiast uregulowania unijne, na podstawie których powyższe decyzje zostały lub zostaną 
wydane, tracą moc 31 grudnia 2027 r. i po tej dacie formalnie nie będzie możliwe 
kontynuowanie udzielania pomocy publicznej na zabezpieczenie kopalń czynnych przed 
zagrożeniami ze strony kopalń zlikwidowanych, prowadzone przez SRK.  

W latach 2007-2014 Minister Gospodarki nie podejmował systemowych działań, w tym 
analitycznych, zmierzających do ograniczenia lub rezygnacji z pomocy państwa dla sektora 
górnictwa, w zakresie odwadniania wyrobisk nieczynnych zakładów górniczych, tj. działań 
ukierunkowanych na zmianę źródeł finansowania procesów odwadniania. Perspektywa 
wygaśnięcia w 2027 r. uregulowań obowiązujących w UE w zakresie dopuszczalności pomocy 
publicznej na ww. zadania, stanowi potencjalne źródło zagrożenia dla zapewnienia  
w przyszłości stabilnych źródeł finansowania tych procesów. NIK zwróciła uwagę, że docelowe 
rozwiązanie finansowania zabezpieczenia kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym ze 
strony kopalń zlikwidowanych ze środków innych niż budżetowe może wymagać 
czasochłonnych zmian prawno-organizacyjnych oraz powodować konieczność zgromadzenia 
znacznych, pochodzących z innych źródeł funduszy. (str. 32 Informacji) 

Obowiązujące w badanym okresie krajowe regulacje prawne przewidywały finansowanie 
odwadniania wyrobisk zlikwidowanych kopalń środkami dotacji budżetowych. W odniesieniu do 
zabezpieczenia kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym przepisy prawa nie uzależniały 
źródeł finansowania tych procesów od terminu rozpoczęcia likwidacji kopalni, tak jak to miało 
miejsce w przypadku ponoszenia kosztów likwidacji kopalń, tj. gdy od wskazanego momentu 
finansowanie likwidacji miało następować środkami funduszu likwidacji zakładu górniczego. 

W trakcie kontroli NIK, na przełomie lat 2014/2015, z uwagi na trudną sytuację górnictwa, 
wprowadzono zmiany do ustawy o funkcjonowaniu gwk, jednak nowe regulacje nie skutkowały 
większymi zmianami dotychczasowego modelu finansowania środkami dotacji odwadniania 
zlikwidowanych kopalń. Nastąpiło natomiast wydłużenie okresu obowiązywania obecnych 
zasad z 31 grudnia 2015 r. do 31 grudnia 2027 r., tj. do daty utraty mocy uregulowań UE 
dopuszczających udzielanie pomocy publicznej, m.in. na zadania związane z zabezpieczeniem 
kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym. 

Poza etapem prac analitycznych, związanych z wypracowaniem nowego - docelowego modelu 
finansowania odwadniania zlikwidowanych kopalń ze środków innych niż dotacje budżetowe, 
kolejnym etapem działań będzie zaimplementowanie tych rozwiązań do krajowych przepisów 
prawa. Zdaniem NIK, proces ten, łącznie ze zgromadzeniem funduszy na ten cel, potencjalnie 
może przekroczyć ramy czasowe, jakie zostały nakreślone obecnie obowiązującą ustawą  
o funkcjonowaniu gwk. (str. 34 Informacji) 

                                                           

33 Decyzja KE z dnia 23 listopada 2011 r. Nr K(2011)8280, oceniająca zgodność programu: „Pomocy państwa dla 
polskiego sektora górnictwa węgla kamiennego w latach 2011-2015” z rynkiem wewnętrznym. 

34 W dniu 4 marca 2015 r. KE przekazano nowy program pomocowy dla sektora gwk pn.: „Pomoc państwa dla 
sektora górnictwa węgla kamiennego w latach 2015-2018”, celem wydania decyzji o jego zgodności z rynkiem 
wewnętrznym. Do dnia opracowania niniejszej informacji o wynikach kontroli KE nie podjęła ww. decyzji. 

Działania w celu 
zmiany źródeł 
finansowania 

Uregulowania dot. 
odwadniania 
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2.3. Wnioski i uwagi końcowe 
Wyniki kontroli wskazują na konieczność podjęcia następujących działań systemowych35: 

I. przez Ministra Skarbu Państwa, w porozumieniu z Ministrem Gospodarki oraz Ministrem 
Finansów36: 

Doprowadzenie do przejęcia przez SRK zadań CPB dotyczących odwadniania wyrobisk nieczynnych 
kopalń rud cynku i ołowiu, w celu obniżenia kosztów prowadzonej działalności, finansowanej dotacjami 
budżetowymi37 oraz skuteczniejszej kontroli wydatkowania środków publicznych. Przejęcie zadań, w 
tym ewentualne przejmowanie infrastruktury CPB, powinno uwzględniać wymaganą skalę odwadniania 
na obszarze niecki bytomskiej, wynikającą z planowanej likwidacji kolejnych kopalń w tym rejonie. 

II. przez Ministra Skarbu Państwa, w porozumieniu z Ministrem Gospodarki38: 
Uwzględnianie w decyzjach dotyczących dalszego funkcjonowania poszczególnych kopalń, nie tylko 
uwarunkowań ekonomicznych oraz geologicznych samej kopalni, ale także corocznych kwot dotacji  
z budżetu państwa na jej ochronę przed zagrożeniem wodnym ze strony sąsiednich, zlikwidowanych 
kopalń, co pozwoli na określenie rzeczywistej opłacalności ekonomicznej prowadzonego w takich 
warunkach wydobycia węgla. 

III. przez Ministra Gospodarki, w porozumieniu z Ministrem Skarbu Państwa, Ministrem 
Środowiska oraz Ministrem Finansów39: 

Podjęcie działań i wdrożenie rozwiązań, zmierzających do ograniczenia lub rezygnacji z pomocy 
państwa dla sektora górnictwa węgla kamiennego, w zakresie odwadniania wyrobisk nieczynnych 
zakładów górniczych, tj. ukierunkowanych na zmianę, a jednocześnie zapewnienie w przyszłości 
stabilnych źródeł finansowania tych procesów.  

Zdaniem NIK, analizy opłacalności oraz zasadności kontynuowania wydobycia węgla kamiennego, 
uwzględniające koszty zabezpieczenia przed zagrożeniem wodnym ze strony kopalń zlikwidowanych, 
powinny w pierwszej kolejności dotyczyć kopalń o najwyższych kosztach ich ochrony. NIK zwraca 
uwagę, że na zabezpieczenie przed zagrożeniem wodnym dwu czynnych kopalń węgla kamiennego 
„Bobrek-Centrum” oraz „Piekary”, realizowane przez CPB oraz przez SRK, wydatkowano w latach 
2007-2014 ponad 60% dotacji budżetowych na odwadnianie40.  

NIK zauważa, że kontynuacja upraszczania systemów odwadniania oraz związane z tym obniżanie 
kosztów ich eksploatacji uzależnione jest w znacznym stopniu od zamierzeń dotyczących likwidacji 
kolejnych kopalń. Opracowaniu docelowego modelu odwadniania, w tym także w ww. rejonie niecki 
bytomskiej, nie sprzyja brak jednoznacznych kierunków restrukturyzacji górnictwa w kolejnych latach, 
na co także zwrócił uwagę powołany z inicjatywy Ministra Gospodarki – Zespół ds. Upraszczania 
Systemów Odwadniania. 

Upraszczanie systemów odwadniania oraz obniżanie kosztów pompowania wód dołowych jest także 
zależne od konstruktywnej współpracy przedsiębiorców prowadzących eksploatację węgla  
z wykonawcą tych zadań (SRK). Zdaniem NIK, efektywności tej współpracy oraz racjonalizacji kosztów 
odwadniania sprzyjałoby ponoszenie przez przedsiębiorców górniczych kosztów zabezpieczenia 
kopalń czynnych przed zagrożeniem wodnym ze strony kopalń zlikwidowanych - w ramach 
odpowiedzialności za skutki prowadzonej działalności górniczej.  

                                                           

35 Wnioski pokontrolne adresowane przez NIK do poszczególnych jednostek objętych kontrolą przedstawiono w punkcie 5.2. 
niniejszej Informacji. 

36 Wyniki kontroli odnoszące się do wniosku nr I ujęto w punkcie 4.1.1. Plany przejęcia zadań CPB przez SRK. 
37 Do czasu ewentualnego zastąpienia dotacji innymi źródłami finansowania. 
38 Wyniki kontroli odnoszące się do wniosku nr II ujęto w punkcie 4.3.1. Pośrednie dotowanie wydobycia węgla. 
39 Wyniki kontroli odnoszące się do wniosku nr III ujęto w punkcie 4.6.1. Działania w celu zmiany źródeł finansowania oraz  

w punkcie 4.6.2. Uregulowania dotyczące odwadniania. 
40 Ww. wydatki wynosiły ok. 973 mln zł, z łącznej kwoty dotacji na odwadnianie prowadzone przez oba podmioty wynoszącej 

1 546,5 mln zł, co stanowiło ok. 63 % całości dotacji wykorzystanych na ten cel. Przy czym odwadnianie prowadzone przez 
CPB zabezpieczało także przed podtopieniami i tworzeniem zalewisk niżej położone tereny miast Bytomia i Piekar Śląskich 
obniżone wskutek prowadzonej eksploatacji górniczej. 
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3. UWARUNKOWANIA BADANEJ DZIAŁALNOŚCI 

3.1. Uwarunkowania technologiczne 
Prowadzona eksploatacja górnicza i towarzyszące jej wyrobiska korytarzowe, stare zroby41, zawały, 
spękania i odprężenie skał, powodują udrożnienie górotworu i zwiększenie jego właściwości 
wodonośnych. Roboty górnicze powodują tworzenie połączeń hydraulicznych między naturalnie 
izolowanymi warstwami wodonośnymi na skutek rozwarstwienia warstw izolujących. W związku  
z powyższym, po zakończeniu eksploatacji powstają dogodne warunki do gromadzenia się w zrobach  
i górotworze wód podziemnych. W tej sytuacji, w niektórych zlikwidowanych zakładach górniczych 
zachodzi konieczność odwadniania wyrobisk i utrzymywania poziomu wody na bezpiecznej wysokości  
w celu niedopuszczenia do niekontrolowanego wdarcia się wód do sąsiednich czynnych kopalń.  

Konsekwencją prowadzonego odwadniania jest, m.in. zmniejszenie zasobów użytkowych wód 
podziemnych, jak również często całkowite osuszanie drenowanego górotworu. Pod wpływem drenażu 
następują zmiany dróg i prędkości przepływu wód podziemnych. Z kolei wyłączenie systemów 
odwadniania likwidowanych kopalń może powodować wzrost zawodnienia powierzchni terenów 
odkształconych (obniżonych) prowadzoną wcześniej eksploatacją górniczą, co może skutkować na 
osiadłym terenie tworzeniem podtopień i zalewisk. 

Stosowane są dwie metody postępowania prowadzonego w ramach likwidacji kopalń: (a) zaprzestanie 
odwadniania i doprowadzenie do zatopienia wyrobisk danej kopalni lub (b) kontynuowanie pompowania 
wody z nieczynnych wyrobisk w celu ochrony sąsiednich, czynnych kopalń.  

Zaprzestanie odwadniania stosowane jest w przypadku likwidacji kopalni odosobnionej. Po wyłączeniu 
pomp odwadniających następuje samozatopienie wyrobisk wodami z dopływu naturalnego, pochodzącego 
z górotworu. Lustro wody w wyrobiskach podnosi się stopniowo aż do osiągnięcia równowagi 
hydrodynamicznej z wodami w warstwach wodonośnych górotworu. W przypadku likwidacji kopalni 
połączonej z innymi kopalniami (bezpośrednio poprzez wyrobiska lub pośrednio poprzez połączenia 
hydrogeologiczne) doprowadza się do zatopienia wyrobisk górniczych do wysokości rzędnej najniższego 
połączenia z kopalnią sąsiednią. Po osiągnięciu tego połączenia woda z zatapianej kopalni przelewa się 
(lub zwiększa się dopływ wody) do sąsiedniej i dociera do jej urządzeń odwadniających, co może 
powodować konieczność wymiany tych urządzeń na bardziej wydajne. Czynne kopalnie zainteresowane 
są maksymalizacją odwadniania wyrobisk sąsiednich, nieczynnych zakładów górniczych, gdyż prowadzi 
ono, m.in. do zmniejszenia dopływu wód podziemnych do kopalń czynnych, co wydatnie zmniejsza koszty 
utrzymywania własnych systemów odwadniania.  

Odwadnianie zlikwidowanych kopalń odbywa się systemami: stacjonarnym, głębinowym lub mieszanym 
(łączącym cechy dwóch powyższych). Odwadnianie stacjonarne wymaga utrzymywania czynnych 
wyrobisk, szybów, pompowni, rozdzielni i innych urządzeń energomechanicznych. W systemie 
głębinowym wykorzystywany jest szyb, w którym zabudowuje się głębinowe agregaty pompowe, 
utrzymujące poziom odwadniania na rzędnej wyznaczonej istnieniem progów przelewowych do czynnych 
kopalń. Schematy ww. systemów odwadniania w zlikwidowanych kopalniach przedstawiono  
w Załącznik nr 4. 

3.2. Uwarunkowania organizacyjne 
W okresie objętym kontrolą zadania związane z zabezpieczeniem czynnych kopalń węgla kamiennego 
przed zagrożeniem wodnym realizował Centralny Zakład Odwadniania Kopalń, będący w strukturze SRK, 
którego obszar działania (Załącznik nr 5) obejmował 18 rejonów odwadniania, w tym osiem z głębinowym 
systemem odwadniania, siedem ze stacjonarnym systemem odwadniania oraz trzy rejony gdzie 
odwadnianie następowało w sposób grawitacyjny42. Drugim podmiotem wykonującym zadania  

                                                           

41 Opuszczone, zawalone lub podsadzone pustki poeksploatacyjne. 
42 Co dotyczyło rejonu Nowa Ruda oraz byłych kopalni Miechowice i Jowisz, gdzie odwadnianie realizowały sąsiednie czynne 

zakłady górnicze. 
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w powyższym zakresie jest CPB, która obsługiwała jedną pompownię stacjonarną, zlokalizowaną  
w Bytomiu, położoną w centralnej części niecki bytomskiej. 

Programowy dokument rządowy pn.: „Strategia działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce  
w latach 2007-2015”, przyjęta przez RM 31 lipca 2007 r. (później określany jako „Program działalności 
górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015”) zakładał, że Zarząd SRK przygotuje 
koncepcję zakończenia do 2010 r. wykonywania zadań, które dotychczas były przez nią realizowane,  
tj. zadań likwidacyjnych i polikwidacyjnych – poza zadaniami usuwania szkód górniczych wywołanych 
ruchem zlikwidowanych zakładów górniczych oraz zabezpieczeniem kopalń sąsiednich przed 
zagrożeniem wodnym, które miały być kontynuowane i nadal finansowane dotacjami. 

Początkowo wg ww. Strategii przyjęto, że ze struktur SRK zostanie wydzielony jeden z jej zakładów - 
Centralny Zakład Odwadniania Kopalń, który będzie prowadził odwadnianie jako samodzielna spółka,  
w której udziały lub akcje obok SRK „mogą objąć m.in. Kompania Węglowa S.A. i Katowicki Holding 
Węglowy S.A.”. Nowa spółka miała m.in. podjąć działania mające na celu przejęcie zadań CPB. 

Ostatecznie w kolejnych aktualizacjach Programu rządowego zrezygnowano z wydzielenia CZOK jako 
samodzielnej spółki, a skupienie w jednym podmiocie działań wykonywanych dotychczas przez SRK, 
BSRK i CPB miało nastąpić poprzez przejęcie tych zadań przez SRK. Według harmonogramu realizacji 
najważniejszych działań, skupienie w jednym podmiocie działań SRK i BSRK miało nastąpić w latach 
2007-2008, natomiast terminu przejęcia zadań CPB w ogóle nie określono. Włączenie spółki BSRK do 
SRK nastąpiło w dniu 1 kwietnia 2009 r., natomiast CPB, do zakończenia kontroli NIK, nadal samodzielnie 
prowadziła odwadnianie wyrobisk nieczynnych kopalń rud cynku i ołowiu. 

3.3. Uwarunkowania prawne 
W 2007 r. zasady dotyczące, m.in. likwidacji kopalń, w tym zabezpieczenia kopalń sąsiednich przed 
zagrożeniem wodnym oraz źródła finansowania tych zadań określała ustawa o restrukturyzacji gwk43, 
natomiast ww. zasady w latach 2008-2014, określała ustawa o funkcjonowaniu gwk44, stanowiąca 
podstawę prawną dla realizacji Strategii. Obie ustawy w sprawach dotyczących likwidacji zakładu 
górniczego oraz zadań wykonywanych po zakończeniu likwidacji odsyłają do przepisów prawa 
geologicznego i górniczego, przy czym w ustawie o funkcjonowaniu gwk odesłanie to jest ograniczone 
zapisem: „o ile ustawa nie stanowi inaczej”. 

Według ustawy o restrukturyzacji gwk, źródłami finansowania likwidacji kopalń były środki budżetu 
państwa i funduszu likwidacji kopalń oraz inne źródła finansowania (art. 27 ust. 4), przy czym powyższe 
źródła finansowania dotyczą likwidacji prowadzonej przez przedsiębiorstwo górnicze, którego przedmiot 
działalności precyzuje art. 27 ust 1. ustawy (tzn. SRK, a wcześniej również BSRK). Ustawa określa, że 
zadania wykonywane po zakończeniu likwidacji, zabezpieczenie kopalń sąsiednich przed zagrożeniem 
wodnym oraz naprawianie szkód wywołanych ruchem zlikwidowanego zakładu górniczego będą 
finansowane z corocznie przyznawanej dotacji budżetowej (art. 34 ust.1). 

Z kolei wg późniejszej ustawy o funkcjonowaniu gwk (wraz z jej zmianami), źródła finansowania zadań 
likwidacyjnych zależne są od okresu, w którym rozpoczęto likwidację kopalni. I tak, jeżeli likwidację kopalni 
rozpoczęto przed 1 stycznia 2007 r.45 (później – przed 1 stycznia 2015 r.46, a obecnie – przed 1 stycznia 
2016 r.47) to finansowana jest ona z dotacji oraz z innych źródeł. Natomiast jeżeli likwidację rozpoczęto po 
31 grudnia 2006 r. (później – po 1 stycznia 2015 r., a obecnie po 1 stycznia 2016 r.) to likwidacja 
finansowana jest z funduszu likwidacji zakładu górniczego, w rozumieniu ustawy Pgg. 

                                                           

43 Uchylona z dniem 1 stycznia 2008 r. 
44 Do dnia 4 lutego 2015 r. tytuł ustawy brzmiał „ustawa o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015” – 

tytuł został zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla 
kamiennego w latach 2008-2015 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 143). 

45 Termin ten obowiązywał od 1 stycznia 2008 r. do 14 listopada 2014 r., tj. od dnia wejścia w życie ustawy o funkcjonowaniu gwk 
do jej zmiany wprowadzonej ustawą z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania  
i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1395). 

46 Termin ten obowiązywał od 14 listopada 2014 r. do 4 lutego 2015 r. tj. w związku z kolejną zmianą ustawy o funkcjonowaniu 
gwk, wprowadzoną ustawą z dnia 22 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego  
w latach 2008-2015 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 143). 

47 Termin ten obowiązuje od 4 lutego 2015 r. 
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Rozróżnienia źródeł finansowania, w zależności od terminu rozpoczęcia likwidacji kopalni, nie dokonano  
w odniesieniu do zabezpieczenia kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, przewidywanego do 
realizacji przez CZOK (jako spółki wydzielonej z SRK – do czego, jak wspomniano, ostatecznie nie 
doszło) oraz faktycznie realizowanego przez SRK. Według ustawy o funkcjonowaniu gwk odwadnianie 
realizowane przez SRK finansowane jest z dotacji budżetowej (art. 9 ust.1 oraz art. 26 ust.1 pkt 2).  

Ustawa o funkcjonowaniu gwk po zmianie z 27 stycznia 2015 r. obowiązuje bezterminowo (wcześniej 
termin jej obowiązywania określony był na 31 grudnia 2015 r.), przy czym m.in. zadania związane  
z zabezpieczeniem kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, w trakcie i po zakończeniu likwidacji 
kopalni (art. 9 ust. 1) są finansowane z dotacji budżetowej do dnia 31 grudnia 2027 r. (art. 30a). 

Szczegółowe zasady i tryb przyznawania oraz sposób wykorzystania dotacji z budżetu państwa na 
finansowanie likwidacji kopalń, w tym zabezpieczenia kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, do 
połowy 2008 r. regulowało rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
28 stycznia 2004 r. w sprawie dotacji na finansowanie likwidacji kopalń48.  

Od 8 lipca 2008 r. do 8 maja 2015 r. obowiązywały dwa rozporządzenia w ww. kwestiach: rozporządzenie 
Ministra Gospodarki z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie dotacji budżetowej przeznaczonej na 
finansowanie likwidacji kopalń, działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalń oraz 
naprawiania szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego49 - odnoszące się do SRK i BSRK oraz 
rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie dotacji budżetowej na 
finansowanie zabezpieczenia kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz 
pożarowym50 - odnoszące się do CZOK, który ostatecznie nie został wydzielony z SRK. 

Od 8 maja 2015 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 maja 2015 r.  
w sprawie dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie likwidacji kopalń, działań 
wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalń, naprawiania szkód wywołanych ruchem zakładu 
górniczego oraz zabezpieczenia kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz 
pożarowym51. 

Problematykę wydobywania kopalin ze złóż, ochrony złóż kopalin, wód podziemnych i innych składników 
środowiska w związku z wykonywaniem prac geologicznych i wydobywaniem kopalin regulowała  
w badanym okresie ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (uchylona z dniem 
1 stycznia 2012 r.) oraz aktualnie obowiązująca ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o tym samym tytule. 
Zgodnie z art. 129 ust. 1 (we wcześniejszej ustawie art. 80) ustawy Pgg, w przypadku likwidacji zakładu 
górniczego przedsiębiorca jest obowiązany, m.in.: przedsięwziąć niezbędne środki chroniące wyrobiska 
sąsiednich zakładów górniczych.  

Wśród zadań finansowanych z tworzonego przez przedsiębiorcę funduszu likwidacji zakładu górniczego, 
wskazanych w ustawie Pgg, nie wymienia się tych związanych z zabezpieczeniem wyrobisk sąsiednich 
czynnych kopalń52 (art. 128 ust. 1 i 8 – a we wcześniej ustawie art. 26c ust. 1 i 4). Powyższej kwestii nie 
rozstrzygało także uchylone z dniem 1 stycznia 2012 r. rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia  
24 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia i funkcjonowania funduszu likwidacji 
zakładu górniczego53 (nowego rozporządzenia w ww. sprawie nie wydano).  

Główną przesłanką, powodującą konieczność odwadniania wyrobisk zlikwidowanych kopalń jest 
zabezpieczenie kopalń czynnych przed zagrożeniem wodnym. W obowiązującym rozporządzeniu Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zagrożeń naturalnych  
w zakładach górniczych54 w § 2 pkt 28 zdefiniowano pojęcie „zagrożenia wodnego” jako: „możliwość 

                                                           

48 Dz.U. Nr 18, poz. 171 – uchylone z dniem 2 lipca 2008 r. 
49 Dz.U. Nr 118, poz. 751. 
50 Dz.U. Nr 118, poz. 752. 
51 Dz.U. z 2015 r., poz. 627. 
52 Środki funduszu mogą być wykorzystane wyłącznie w celu pokrycia kosztów likwidacji zakładu górniczego lub jego oznaczonej 

części, a także zbędnych ze względów technicznych i technologicznych urządzeń, instalacji, obiektów lub wyrobisk górniczych 
tego zakładu. 

53 Dz.U Nr 108, poz. 951. 
54 Dz.U. Nr 94, poz. 841 ze zm. 
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wdarcia lub niekontrolowanego dopływu wody, solanki, ługów albo wody z luźnym materiałem, do 
wyrobisk, stwarzającą niebezpieczeństwo dla ruchu zakładu górniczego lub jego pracowników”55.  

Podstawą przyznawania corocznych dotacji budżetowych, m.in. na finansowanie odwadniania 
nieczynnych kopalń węgla kamiennego, realizowanego przez SRK i BSRK, była przywołana wcześniej 
ustawa o restrukturyzacji gwk, a obecnie jest obowiązująca ustawa o funkcjonowaniu gwk. Natomiast 
podstawą przyznawania dotacji budżetowych na odwadnianie nieczynnych kopalń rud cynku i ołowiu56, 
realizowane przez CPB, była ustawa z dnia 17 lutego 2006 r. o dotacji przeznaczonej dla niektórych 
podmiotów57 (obowiązująca do 31 grudnia 2013 r.), a obecnie jest (od 1 stycznia 2014 r.) ustawa z dnia 
30 sierpnia 2013 r. o tym samym tytule58. Ww. ustawy regulują, m.in. szczegółowe zasady i tryb 
przyznawania oraz sposób wykorzystania dotacji. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. określa termin 
przekazywania dotacji na rzecz CPB – do dnia 31 grudnia 2020 r. 

Podstawą przyznawania przez NFOŚiGW dotacji na rzecz SRK jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo Ochrony Środowiska59. Warunki przyznawania dotacji, m.in. na odwadnianie nieczynnych kopalń 
węgla kamiennego ze środków NFOŚiGW, określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia  
30 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na cele  
z zakresu ochrony środowiska wynikające z zamknięcia jednostek produkcyjnych węgla60. 
Rozporządzenie obowiązuje od dnia 21 maja 2013 r. do 31 grudnia 2015 r. 

Zgodnie z art. 35 ustawy o restrukturyzacji gwk oraz art. 25 ustawy o funkcjonowaniu gwk, ARP prowadzi 
monitoring i wykonuje, na zlecenie Ministra Gospodarki, czynności związane z restrukturyzacją bądź 
funkcjonowaniem gwk, dotyczące m.in. sposobu wykorzystania dotacji oraz udzielanej pomocy publicznej, 
a także (ustawa o funkcjonowaniu gwk) przygotowania dokumentacji w celu notyfikacji Komisji 
Europejskiej pomocy publicznej dla sektora gwk. Powyższe zadania finansowane są z corocznie 
przyznawanych dotacji budżetowych (odpowiednio art. 34 i 26 ww. ustaw.). Monitorowanie prawidłowości 
wykorzystania dotacji przyznawanych CPB, zgodnie z art. 12 ustawy o dotacji dla niektórych podmiotów, 
Minister Gospodarki fakultatywnie może zlecić ARP, przy czym ustawa nie określa źródeł pochodzenia 
środków na realizację ww. zadań. 

3.4. Uwarunkowania ekonomiczne 
Potwierdzenie zgodności krajowych aktów prawnych, na mocy których przyznawane są dotacje, z prawem 
UE, wymaga zachowania procedury notyfikacyjnej oraz wydania przez KE pozytywnego rozstrzygnięcia  
w sprawie zgodności planowanej pomocy publicznej z zasadami rynku wewnętrznego. Wydawane przez 
KE oceny zgodności dotacji ze wspólnotowymi przepisami o pomocy publicznej, dotyczyły dotacji 
udzielanych SRK, BSRK oraz CPB. 

W dniu 22 czerwca 2005 r. KE wydała decyzję nr K(2005)1796 oceniającą zgodność z rynkiem 
wewnętrznym pomocy państwa dla polskiego sektora węglowego w latach 2004-200661. W lutym 2007 r. 
Polska wystąpiła z uproszczonym wnioskiem notyfikacyjnym do KE o akceptację pomocy państwa na rok 
2007 r. z uwagi na konieczność nieprzerwanego prowadzenia działań związanych z decyzjami podjętymi 
w latach poprzednich oraz przedłużenia realizacji niektórych zadań restrukturyzacyjnych. Komisja 
Europejska w dniu 27 kwietnia 2007 r. wydała pozytywną decyzję Nr K(2007)1943 w zakresie pomocy dla 
górnictwa węgla kamiennego na rok 2007. Kolejne programy pomocowe dla polskiego sektora gwk 

                                                           

55 Z kolei w § 24 nowego rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zagrożeń naturalnych  
w zakładach górniczych (Dz.U. z 2014 r., poz.1129 ze zm.), które wchodzi w życie 1 stycznia 2016 r. stwierdzono, że: 
„Podstawowym kryterium oceny zagrożenia wodnego jest możliwość wystąpienia zwiększonego lub niekontrolowanego dopływu 
albo możliwość wdarcia się do istniejącego lub projektowanego wyrobiska lub jego części: wody, solanki, ługów lub wody  
z luźnym materiałem, stwarzającego niebezpieczeństwo dla pracowników lub ruchu zakładu górniczego”. 

56 Tj. działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji zakładu górniczego wchodzącego w skład byłych Zakładów Górniczo-
Hutniczych „Orzeł Biały” w Bytomiu. 

57 Dz.U. Nr 64, 446 ze zm. 
58 Dz.U. Nr 1160. – zwana dalej (jw.) ustawą „o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów”. 
59 Dz.U. z 2013 r. Nr 1232 ze zm. 
60 Dz.U. Nr 580. 
61 Notyfikacja KE dotyczyła poprzednio obowiązującego programu rządowego pn.: „Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego 

w latach 2004-2006 oraz strategia na lata 2007-2010”. 



UWARUNKOWANIA BADANEJ DZIAŁALNOŚCI 

21 

obejmowały lata 2008-2010 (decyzja KE z 2 kwietnia 2008 r. Nr K(2008)864) oraz lata 2011-2015 (decyzja 
KE Nr K(2011)8280 z 23 listopada 2011 r.). 

W ostatnio obowiązującej decyzji z dnia 23 listopada 2011 r. Nr K(2011)8280 w odniesieniu do SRK 
stwierdzono, m.in. że: „Koszty jakie spółka ponosi, likwidując kopalnię, są jednak skutkiem zobowiązań 
wynikających z działalności górniczej, która ma charakter gospodarczy, nawet jeżeli – jak w niniejszym 
przypadku – zostają przeniesione na następcę prawnego, takiego jak SRK. Komisja jest zatem zdania, że 
spółka likwidacyjna SRK również podejmuje działalność gospodarczą (…)”. Ponadto stwierdzono, że 
udzielana pomoc, z uwagi na fakt iż 95 % węgla wywożonego z Polski trafia do innych państw 
członkowskich UE, niesie ryzyko zakłócenia konkurencji i najprawdopodobniej wpłynie na wymianę 
handlową między państwami członkowskimi. 

W okresie od 24 lipca 2002 r. do 31 grudnia 2010 r. obowiązywało Rozporządzenie Rady (WE) Nr 
1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego62, 
przewidujące możliwość udzielania przez państwa członkowskie UE pomocy sektorowi gwk oraz 
ustanawiające jej zasady. Pomoc ta dotyczyła, trzech głównych kierunków: (a) pomocy na ograniczenie 
działalności (przyznawanej nie dłużej niż do 31 grudnia 2007 r.), (b) pomocy na dostęp do zasobów  
(na pokrycie inwestycji początkowych) oraz (c) pomocy na pokrycie kosztów nadzwyczajnych (na tzw. 
„odziedziczone zobowiązania”). 

Po wygaśnięciu ww. rozporządzenia, od 1 stycznia 2011 r. obowiązuje Decyzja Rady z dnia 10 grudnia 
2010 r. w sprawie pomocy państwa ułatwiającej zamykanie niekonkurencyjnych kopalń węgla 
kamiennego (2010/787/UE)63. We wstępie do decyzji stwierdzono, m.in. że niewielki udział węgla  
w ogólnym koszyku energetycznym nie uzasadnia dalszego utrzymywania dotacji dla gwk w celu 
zabezpieczenia dostaw energii w UE oraz że pomoc dopuszczona wcześniejszym rozporządzeniem nie 
powinna być kontynuowana bezterminowo. Przedmiotowa Decyzja przewiduje dwa obszary: (a) pomoc na 
zamknięcie (najpóźniej do 31 grudnia 2018 r.) oraz (b) pomoc na pokrycie kosztów nadzwyczajnych, 
wśród których w zał. do ww. Decyzji w punkcie 1 lit. g wymienia się „dodatkowe prace zabezpieczające, 
wynikające z zamknięcia jednostek produkcyjnych węgla” – odpowiadające zabezpieczeniu czynnych 
kopalń przed zagrożeniem wodnym, gazowym i pożarowym związanym z likwidacją kopalń. Ww. Decyzja 
nr 2010/787/UE traci moc 31 grudnia 2027 r. 

Decyzja KE z dnia 23 listopada 2011 r. Nr K(2011)8280, oceniająca zgodność programu „Pomocy 
państwa dla polskiego sektora górnictwa węgla kamiennego w latach 2011-2015”, dotyczącego m.in. 
zabezpieczenia przez SRK kopalń czynnych przed zagrożeniami ze strony kopalń zlikwidowanych, 
obowiązuje do końca 2015 r. W dniu 4 marca 2015 r. KE przekazano nowy program pomocowy dla 
sektora górnictwa węgla kamiennego (w tym dla SRK) pn. „Pomoc państwa dla sektora górnictwa węgla 
kamiennego w latach 2015-2018”, celem wydania decyzji o jego zgodności z rynkiem wewnętrznym. Do 
dnia opracowania niniejszej informacji o wynikach kontroli KE nie podjęła ww. decyzji. 

Program pomocy CP Bolko pn. „Odwadnianie Niecki Bytomskiej” został zgłoszony KE w dniu 
30 października 2013 r. z zaznaczeniem, że jest to środek niestanowiący pomocy, zgłaszany dla celów 
pewności prawnej. Komisja Europejska 15 października 2014 r. podjęła decyzję64 w sprawie pomocy dla 
prac odwadniających w szybach zlikwidowanych kopalni rud cynku i ołowiu na terenie Niecki Bytomskiej 
uznając, że przedmiotowy środek nie stanowi pomocy państwa, bowiem nie stanowi on selektywnej 
pomocy dla CP Bolko. 

Załączniki nr 1 i 2 przedstawiają zestawienia wysokości wydatków SRK (BSRK) oraz CPB w latach  
2007-2014 na zadania związane z zabezpieczeniem kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym. 

 

                                                           

62 Dz.Urz.UE L205 z 2.8.2002 s.1. 
63 Dz.Urz.UE L336/24 z 21.12.2010 s.24. 
64 Nr C(2014) 7283 final. 



WAŻNIEJSZE USTALENIA KONTROLI 

22 

4. WAŻNIEJSZE USTALENIA KONTROLI  

4.1. Obowiązujące rozwiązania prawno-organizacyjne odwadniania 

4.1.1. Plany przejęcia zadań CPB przez SRK 

USTALENIA:  

Pompownia należąca do CPB, która rozpoczęła funkcjonowanie w 1988 r., początkowo należała do 
przedsiębiorstwa państwowego Zakłady Górniczo-Hutnicze „Orzeł Biały”. W 1991 r. zostało ono 
przekształcone w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa, a następnie jej akcje wniesiono w 1995 r. do 
Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. W 2003 r. i 2008 r. kolejni inwestorzy prywatni nabywali 
większościowy pakiet akcji ww. spółki. W międzyczasie (w 2001 r.) Zakłady Górniczo-Hutnicze „Orzeł 
Biały” S.A. utworzyły spółkę zależną - Przedsiębiorstwo Usług Mechanicznych „Pumech-Orzeł" Sp.  
z o.o.65, w której skład wchodziła infrastruktura pompowni. Centralna Pompownia „Bolko” Sp. z o.o. 
została utworzona w 2003 r. na bazie zorganizowanej części spółki Pumech, która objęła wszystkie 
udziały w kapitale zakładowym CPB. Wyłączną działalnością CPB było prowadzenie odwadniania 
wyrobisk nieczynnych kopalń rud cynku i ołowiu, na podstawie ustawy o dotacji dla niektórych podmiotów 
oraz umów zawieranych z Ministrem Gospodarki na finansowanie tych działań dotacjami budżetowymi. 

W latach 2007-2014 w ramach realizacji planów ujętych w Programie rządowym dotyczących przejęcia 
przez SRK zadań CPB66, Ministerstwo Gospodarki nie sporządziło biznesplanu, analizy kosztów, 
harmonogramu prac ani żadnego innego dokumentu, który byłby podstawą do przeprowadzenia analizy 
aspektów formalno-prawnych przejęcia zadań CPB przez SRK, jak i możliwości sfinansowania tego 
przedsięwzięcia. Wskutek braku skutecznych działań, w tym także w zakresie wsparcia działań 
podejmowanych przez SRK67, do dnia zakończenia kontroli, nie wypracowano koncepcji skoncentrowania 
zadań związanych z odwadnianiem w jednym podmiocie. 

W 2010 r. oraz 2014 r. na zlecenie CPB sporządzono operat szacunkowy składników rzeczowego majątku 
trwałego spółki, a następnie jego aktualizację, lecz z uwagi, m.in. na upływ czasu dokumenty te będą 
wymagały weryfikacji i uaktualnienia. Nie osiągnięto przy tym porozumienia w kwestiach zakresu 
rzeczowego przejmowanych składników majątkowych CPB oraz wartości, za jaką SRK miałaby 
ewentualnie przejąć infrastrukturę pompowni. W ocenie NIK, prace nad przejęciem przez SRK zadań CPB 
znajdują się na tym samym etapie, co w pierwszych latach obowiązywania Programu,  
a działania podejmowane przez Ministerstwo Gospodarki nie przyniosły oczekiwanych efektów oraz nie 
przybliżyły do zrealizowania powyższego zamierzenia. 

SKUTKI  I  ZAGROŻENIA:  

Zdaniem NIK, podstawowym źródłem problemów z przejęciem przez SRK zadań CPB było 
sprywatyzowanie przed 2007 r. tej części majątku byłych Zakładów Górniczo-Hutniczych „Orzeł Biały”, 
która obejmowała infrastrukturę centralnej pompowni, w miejsce utworzenia na jej bazie osobnej 
jednoosobowej spółki Skarbu Państwa – tak jak to miało miejsce w przypadku SRK.  

W ocenie NIK, przejęcie przez SRK zadań wykonywanych aktualnie przez CPB, umożliwi zmniejszenie 
kosztów ich realizacji, finansowanych dotacjami budżetowymi. Należy zauważyć, że o ile w latach  
2007-2014 obserwowany był spadek kosztów ogólnego zarządu SRK, to w tym samym czasie następował 
wzrost tych kosztów w CPB68. Ponadto odwadnianie wyrobisk nieczynnych kopalń rud cynku i ołowiu, 
prowadzone przy niższych (i zweryfikowanych rynkowo) cenach energii elektrycznej - jakie obowiązywały 
w SRK, mogłoby być tańsze w latach 2007-2014 o ponad 4,3 mln zł (szczegóły w pkcie 4.4.2. Informacji). 

Wydłużanie okresu, w którym CPB, nieposiadająca własnego, wystarczającego personelu zdolnego do 
realizacji nałożonych na spółkę zadań, zleca niemal w całości ich wykonanie firmom zewnętrznym, nie 

                                                           

65 Po zmianie nazwy: „Pumech-Orzeł” Sp. z o.o., obecnie: „Pumech” Sp. z o.o. Spółka ta zwana jest dalej także „Pumech”. 
66 W Programie założono, że: „zostaną podjęte działania mające na celu przejęcie przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A. 

zadań Centralnej Pompowni „Bolko” Sp. z o.o.”, przy czym harmonogram realizacji najważniejszych działań Programu nie 
określał terminu przejęcia tych zadań przez SRK. 

67 Działania SRK zostały pozytywnie ocenione przez NIK. 
68 W badanym okresie, koszty ogólnego zarządu w CPB wzrosły z ok. 0,6 mln zł w 2007 r. do ok. 1,1 mln zł w 2014 r. 
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gwarantuje racjonalnego wydatkowania dotacji, w szczególności biorąc pod uwagę stwierdzone 
nieprawidłowości przy udzielaniu przez CPB zamówień ze środków dotacji (pkt 4.4.2. Informacji).  
W ocenie NIK, udzielanie zamówień publicznych przez spółkę będącą w nadzorze właścicielskim Skarbu 
Państwa (SRK) stworzy warunki do skuteczniejszej kontroli oraz egzekwowania przestrzegania 
prawidłowego stosowania ustawy Pzp. 

Zdaniem NIK, decyzje o przejęciu (zakupie) całości lub części infrastruktury CPB powinny uwzględniać 
skalę wymaganego odwadniania w tym rejonie w najbliższych latach, w szczególności w świetle planów 
likwidacji kolejnych kopalń w obrębie niecki bytomskiej. W tym kontekście celowym byłoby rozważenie 
koncepcji przedstawionej w opracowaniu GIG z listopada 2010 r. „Ocena możliwości zmian w systemach 
odwadniania kopalń zlikwidowanych w warunkach koniecznego zabezpieczenia czynnych zakładów 
górniczych przed zagrożeniem wodnym”, w której zaproponowano alternatywną wobec pompowni 
stacjonarnej CPB metodę odwadniania wyrobisk zlikwidowanych kopalń rud cynku i ołowiu, za pomocą 
pompowni głębinowej, która mogłaby okazać się tańszym rozwiązaniem od zakupu i późniejszego 
funkcjonowania pompowni stacjonarnej CPB. 

Na problem odwadniania prowadzonego w niecce bytomskiej zwrócił także uwagę powołany w 2014 r.  
z inicjatywy Ministra Gospodarki - Zespół ds. Upraszczania Systemów Odwadniania. Zespół ten  
w sprawozdaniu ze swoich prac, w grudniu 2014 r. zasygnalizował, m.in. że przyjmowane rozwiązania 
powinny uwzględniać obecne i przyszłe odwadnianie kopalń niecki bytomskiej po likwidacji aktualnie 
czynnych kopalń oraz że proponowane rozwiązania powinny brać pod uwagę docelowy model 
odwadniania wszystkich kopalń niecki bytomskiej. W dokumencie tym stwierdzono również, że ww. Zespół 
w swoich propozycjach był ograniczony brakiem decyzji odnośnie strategii dla górnictwa węgla 
kamiennego i planowanej restrukturyzacji w obrębie spółek węglowych. 

4.2. Planowanie rzeczowo-finansowe zadań 

4.2.1. Planowanie dotacji ARP 

USTALENIA:  

Ministerstwo Gospodarki ustalało wysokość dotacji dla ARP w latach 2013-2014 na sfinansowanie 
monitoringu górnictwa niewęglowego bez rzetelnego określenia jej podstaw. Kwoty dotacji zostały 
ustalone bez uzyskania od ARP zapotrzebowania na środki budżetowe oraz bez sporządzenia 
uprzedniej, wyceny kosztów realizacji nowych zadań przewidywanych do wykonania69. 
W latach 2013-2014 Ministerstwo Gospodarki określiło wysokość dotacji dla ARP na sfinansowanie 
monitoringu górnictwa niewęglowego w kwocie 220 tys. zł rocznie. Wysokość dotacji w tym okresie 
została ustalona na podstawie wykorzystania środków z lat poprzednich, w których ARP wykonywała 
monitoring w ramach innej formy finansowania tych zadań, tj. na podstawie umowy zlecenia za 
wynagrodzeniem składającym się z kwoty netto oraz podatku VAT. W 2012 r. - w roku poprzedzającym 
ww. zmianę, wynagrodzenie wynosiło 220 000,00 zł brutto, tj. 178 861,78 zł netto oraz 41 138,22 zł VAT. 
Zatem nominalna kwota dotacji na rok 2013 i 2014 powinna zostać ustalona w wysokości wynagrodzenia 
netto, a nie brutto, gdyż udzielona dotacja nie podlegała opodatkowaniu VAT. 

Zwiększenie przyznanej kwoty netto (pomimo iż nominalnie kwota przyznanych środków pozostała 
niezmienna) MG argumentowało rozszerzeniem w 2013 r. zadań ARP o prace związane z notyfikacją 
pomocy dla podmiotów, o których mowa w ustawie z 2006 r. o dotacji dla niektórych podmiotów, natomiast 
w 2014 r. o zadania dotyczące utrzymania, zabezpieczenia i ratowania zabytkowych części zakładu 
górniczego KWK „Guido” w Zabrzu i zakładu górniczego KWK „Królowa Luiza” w Zabrzu, co wynikało  
z ustawy z 2013 r. o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów. 

SKUTKI  I  ZAGROŻENIA:  

Zwiększenie zakresu zadań, realizowanych przez ARP latach 2013-2014, wymagało przeprowadzenia 
kalkulacji mającej na celu wycenę realizacji nowych zadań. Ustalenie wysokości dotacji bez ww. kalkulacji 
oraz bez uzyskania od ARP zapotrzebowania na środki budżetowe w latach 2013-2014 nie gwarantowało 

                                                           

69 Poza ww. nieprawidłowością, w pozostałym zakresie planowanie dotacji dla ARP, m.in. na prowadzenie monitoringu górnictwa 
węglowego, jak również planowanie dotacji dla SRK i CPB, realizowane było prawidłowo. 
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prawidłowości ustalenia kwoty, która w tej sytuacji mogła być nadmierna bądź też mogła nie pokrywać 
rzeczywistych kosztów zadań realizowanych przez ARP. 

4.3. Aktualny sposób i źródła finansowania zadań 

4.3.1. Pośrednie dotowanie wydobycia węgla 

USTALENIA:  

Przed 2007 r. kopalnie węgla kamiennego nie były likwidowane w kolejności uwzględniającej 
racjonalizację kosztów odwadniania, wynikającą z dopływów wód do czynnych kopalń Górnośląskiego 
Zagłębia Węglowego. Na powyższy fakt NIK zwróciła uwagę już w toku kontroli nr P/03/140 
„Funkcjonowania spółek restrukturyzacji kopalń, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania dotacji 
budżetowych otrzymywanych w latach 2000-2003”. Brak systemowego, regionalnego podejścia do 
problemu likwidowania i zatapiania kopalń doprowadził do tego, że w niektórych rejonach eksploatacja 
jednej czynnej kopalni wymagała kosztownego odwadniania kilku sąsiednich zlikwidowanych kopalń. Ww. 
sytuacja dotyczyła w szczególności kopalń „Bobrek-Centrum” i „Piekary”, których funkcjonowanie wiązało 
się z odwadnianiem łącznie ośmiu sąsiednich, zlikwidowanych kopalń70, a wydatki z tym związane  
w latach 2007-2014 pochłaniały ok. 60% dotacji, jakie SRK otrzymywała corocznie na zabezpieczenie 
kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym. Z kolei działanie kopalni „Kazimierz-Juliusz” wymagało 
odwadniania trzech zlikwidowanych kopalń, przy czym kopalnia ta została przejęta w końcu 2014 r. przez 
SRK, a w 2015 r. został rozpoczęty proces jej likwidacji, co stworzy warunki do zakończenia prowadzenia 
ich odwadniania (Załącznik nr 3). Finansowanie ze środków dotacji odwadniania zlikwidowanych kopalń, 
w praktyce stanowiło pośrednią formę dotowania wydobycia węgla w czynnych kopalniach. 

W latach 2001-2013 czynne kopalnie „Bobrek-Centrum” i „Piekary”, należące w badanym okresie do  
KW S.A., prowadziły własnymi urządzeniami odwadnianie dopływów wód ze zlikwidowanych kopalń 
odpowiednio „Miechowice” i „Jowisz”. Koszt realizacji tych zadań (odpowiednio ok. 5 i 1,5 mln zł rocznie) 
SRK pokrywała ze środków dotacji w ramach zawieranych umów na świadczenie usług. W wyniku 
realizacji zadań dotyczących upraszczania systemów odwadniania, SRK dokonywała w badanym okresie 
piętrzenia wody w byłej kopalni „Grodziec”. Efekty tych działań, poparte ekspertyzami i opiniami (w tym 
Wyższego Urzędu Górniczego), wykazały, że dopływy wód ze strony zlikwidowanych kopalń „Miechowice” 
i „Jowisz”, mają charakter dopływu naturalnego i nie stanowią zagrożenia wodnego dla kopalń „Bobrek-
Centrum” i „Piekary”, w efekcie czego zaprzestano w 2014 r. finansowania dotacjami odwadniania, 
prowadzonego w ww. zakresie przez powyższe czynne kopalnie. Łącznie w latach 2001-2013 
wydatkowano na ten cel ok. 85 mln zł.  

Odpompowywanie wód z wyrobisk zlikwidowanych kopalń spowodowane jest przede wszystkim 
koniecznością zabezpieczenia kopalń czynnych przed zagrożeniem wodnym. W obowiązującym 
rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie 
zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych71 w § 2 pkt 28 zdefiniowano pojęcie „zagrożenia wodnego” 
jako: „możliwość wdarcia lub niekontrolowanego dopływu wody, solanki, ługów albo wody z luźnym 
materiałem, do wyrobisk, stwarzającą niebezpieczeństwo dla ruchu zakładu górniczego lub jego 
pracowników”. Z kolei w nowym rozporządzeniu, tj. w § 24 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia  
29 stycznia 2013 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych72, które wejdzie w życie  
z dniem 1 stycznia 2016 r., stwierdzono, że: „Podstawowym kryterium oceny zagrożenia wodnego jest 
możliwość wystąpienia zwiększonego lub niekontrolowanego dopływu albo możliwość wdarcia się do 
istniejącego lub projektowanego wyrobiska lub jego części: wody, solanki, ługów lub wody z luźnym 
materiałem, stwarzającego niebezpieczeństwo dla pracowników lub ruchu zakładu górniczego”. 

SKUTKI  I  ZAGROŻENIA:  

Finansowanie dotacjami budżetowymi wydatków związanych z odwadnianiem zlikwidowanych kopalń 
stanowi pośrednią pomoc dla przedsiębiorców górniczych prowadzących wydobycie węgla, gdyż obok 
ograniczenia ryzyka zagrożenia wodnego ze strony kopalń zlikwidowanych (o ile występuje) pozwala 
                                                           

70 Bez uwzględnienia wyrobisk zlikwidowanych kopalń rud cynku i ołowiu 
71 Dz.U. Nr 94, poz. 841 ze zm. 
72 Dz.U. z 2014, poz. 1129 ze zm. 
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przedsiębiorcom ograniczyć koszty własne prowadzenia odwadniania czynnych kopalń, w wyniku 
zmniejszenia dopływu wód dołowych do własnej infrastruktury odwadniającej. W związku z powyższym 
przedsiębiorcy górniczy często nie są zainteresowani dokonywanymi przez SRK uproszczeniami 
systemów odwadniania, podnosząc argument, iż rozwiązania mające na celu ograniczenie zakresu 
pompowania wód ze zlikwidowanych kopalń zwiększy zagrożenie wodne dla kopalń czynnych.  

Z tych samych względów przedsiębiorcy górniczy są niechętni do przejęcia przez kopalnie czynne części 
zadań polegających na odpompowywaniu wód napływających z obszarów sąsiednich, zlikwidowanych 
kopalń, pomimo że proces ten wymagałby znacznie niższych kosztów od ponoszonych przez SRK, m.in.  
w związku z posiadaniem przez czynne kopalnie stosownej infrastruktury. Powyższe podejście stanowi 
barierę przy podejmowanych działaniach SRK zmierzających do uproszczeń systemów odwadniania oraz 
do zmniejszenia skali prowadzonego pompowania, która zdaniem NIK nie występowałaby w sytuacji 
finansowania odwadniania ze środków własnych kopalń. 

W ocenie NIK, podejmowane decyzje o ewentualnej likwidacji kolejnych czynnych kopalń powinny 
uwzględniać nie tylko uwarunkowania ekonomiczne i geologiczne samej kopalni jako jednostki 
organizacyjnej danego przedsiębiorcy, ale także uwarunkowania zewnętrzne do jakich należy konieczność 
ponoszenia kosztów odwadniania niejednokrotnie kilku sąsiednich kopalń. Wziąwszy pod uwagę, że 
zarówno SRK, jak i większość przedsiębiorców górniczych należy do jednego właściciela (Skarbu 
Państwa), to stwierdzenie czy realizowane w tych warunkach wydobycie węgla jest uzasadnione 
ekonomicznie nabiera szczególnego znaczenia. Ponadto należy zauważyć, że pomoc publiczna na 
realizację zadań odwadniania, ze względów wskazanych m.in. w decyzjach KE, może nie być udzielana 
bezterminowo (o czym mowa w dalszej części Informacji).  

Zdaniem NIK, optymalizacja wykorzystania środków publicznych wymaga ścisłego powiązania 
realizowanej restrukturyzacji górnictwa z procesami odwadniania zlikwidowanych kopalń. W szczególności 
dotyczy to czynnych kopalń, których ochrona przed zagrożeniem wodnym pochłania największe kwoty 
dotacji budżetowych, a które jednocześnie nie rokują perspektyw na osiągnięcie trwałej rentowności. 

NIK zwraca także uwagę, że planowane zastąpienie w obowiązujących przepisach pojęcia „zagrożenia 
wodnego” jako: „możliwości wdarcia lub niekontrolowanego dopływu wody (…)” do wyrobisk, pojęciem 
„możliwości wystąpienia zwiększonego lub niekontrolowanego dopływu albo możliwość wdarcia się wody 
(…)”73, może zaowocować wykorzystywaniem tego nieostrego i rozszerzającego pojęcia zagrożenia 
wodnego do wymuszania przez czynne przedsiębiorstwa górnicze kontynuowania procesu odwadniania 
na dotychczasowych zasadach lub do zwiększania skali obecnie prowadzonego odwadniania również  
w lokalizacjach, w których możliwe byłyby uproszczenia systemów odwadniania. 

4.4. Wykonywanie zadań finansowanych dotacjami 

4.4.1. Realizacja zadań przez CPB 

USTALENIA:  

W latach 2007-2014 spółka CPB, użytkująca 13 pomp odwadniających, zleciła wykonanie łącznie  
19 remontów ww. pomp, w tym 12 remontów kapitalnych i 7 remontów awaryjnych, a wynagrodzenie 
wykonawcy (którym każdorazowo była spółka Pumech74) z powyższego tytułu wyniosło prawie 3,5 mln zł. 
W toku kontroli NIK, zbadano realizację pięciu umów z lat 2009-2012 zawartych z firmą Pumech na 
wykonanie remontów kapitalnych lub awaryjnych pomp OW-250, podpisanych w oparciu o warunki  
i zasady określone w umowie ramowej Nr 3/PN/2008 z 19 stycznia 2009 r. oraz jednej umowy z 2014 r., 
opracowanej w oparciu o umowę ramową Nr 1/PN/2012 z 13 listopada 2012 r. 

Spółka niegospodarnie wydatkowała dotacje budżetowe na usługi remontowe ok. 20-letnich pomp 
odwadniających, zainstalowanych w komorze pomp głównego odwadniania, których koszty 
zbliżone były do cen rynkowych nowych urządzeń, tj. stanowiły ok. 4/5 wartości nowych pomp.  
I tak: 

                                                           

73 Ujętym w nowym rozporządzeniu w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych, które ma wejść w życie 1 stycznia 
2016 r. 

74 Posiadająca 100% udziałów w CPB. 
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• remont kapitalny pompy nr 8 (zabudowanej w pompowni w 1988 r.) został wykonany za kwotę 285,5 
tys. zł, co stanowiło 78% wartości nowej pompy w 2009 r.; 

• remont kapitalny pompy nr 11 (zabudowanej w pompowni w 1993 r.) został wykonany za kwotę 230,0 
tys. zł, co stanowiło 78% wartości nowej pompy w 2012 r.; 

• remont kapitalny pompy nr 13 (zabudowanej w pompowni w 1993 r.) został wykonany za kwotę 237,4 
tys. zł, co stanowiło 81% wartości nowej pompy w 2012 r. 

Wprawdzie CPB przedstawiając Ministerstwu Gospodarki przewidywane zapotrzebowanie na dotacje 
budżetowe na kolejne okresy trzyletnie, uwzględniała zakup nowych pomp odwadniających, jednak  
w składanych później wnioskach o dotację i rocznych planach działań na dany rok kalendarzowy nie 
ujmowano zakupów tych urządzeń, a jedynie koszty remontów kapitalnych i awaryjnych. 

SKUTKI  I  ZAGROŻENIA:  

Parametry starych, wyeksploatowanych pomp odwadniających75, pomimo przeprowadzania kosztownych 
remontów kapitalnych i awaryjnych, nie odpowiadają parametrom nowych urządzeń. Wykorzystywanie 
ponad 20-letnich pomp, w miejsce zakupu nowych urządzeń, prowadzi do wzrostu kosztów ich 
eksploatacji, co w szczególności dotyczy zwiększonego zużycia energii elektrycznej i wysokich kosztów 
remontów. Zwiększona awaryjność starych pomp potencjalnie zwiększa także ryzyko okresowego 
niedysponowania przez system głównego odwadniania wymaganą liczbą urządzeń oraz ich odpowiednią 
wydajnością, co może zwiększać ryzyko nieprawidłowego zabezpieczenia sąsiednich kopalń węgla 
kamiennego przed zagrożeniem wodnym. 

Poniesiony w latach 2007-2014 koszt przeprowadzenia remontów w wysokości ok. 3,5 mln zł był zbliżony 
do kosztów wymiany większości posiadanych przez CPB pomp na nowe urządzenia. Uwzględniając 
bowiem, że cena nowej pompy OW-250 wynosi ok. 300 tys. zł (wraz z demontażem starej pompy  
i montażem nowej), kwota 3,5 mln zł odpowiada prawie 12-stu nowym pompom (pompownia CPB 
wyposażona jest w 13 pomp OW 250).  

Wydatkowanie dotacji na usługi remontowe, dotyczące starych pomp, których koszty zbliżone były do cen 
rynkowych nowych urządzeń (tj. wynosiły ok. 4/5 wartości nowych urządzeń), było w ocenie NIK 
niegospodarnym działaniem CPB76.  

4.4.2. Udzielanie zamówień ze środków dotacji 

USTALENIA:  

1. Kontrolą objęto, m.in. trzy kolejne postępowania o udzielenie przez CPB kluczowych dla Spółki 
zamówień pn.: „Prowadzenie prac odwadniających w wyrobiskach po nieczynnych kopalniach rud cynku 
i ołowiu w rejonie tzw. niecki bytomskiej urządzeniami Centralnej Pompowni »Bolko« wraz 
z oczyszczaniem i zrzutem wód”, przeprowadzonych: w 2008 r. – w trybie z wolnej ręki, w 2009 r. –  
w trybie przetargu ograniczonego oraz w 2013 r. – w trybie przetargu nieograniczonego. Wszystkie ww. 
zamówienia zostały udzielone, spółce Pumech, będącej jedynym udziałowcem CPB. 

Spółka CPB przeprowadzając w 2008 r. postępowanie na usługę odwadniania zastosowała tryb 
z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp, zamiast postępowania w trybie 
konkurencyjnym, naruszając tym samym art. 7 ust. 1 i 3 w związku z art. 10 tej ustawy.  
W uzasadnieniu zastosowania trybu z wolnej ręki CPB wskazała, że spółka Pumech jako jedyny 
wykonawca na rynku dysponuje potencjałem technicznym oraz kadrą pracowniczą zdolną do realizacji 
zamówienia w zakresie prowadzenia prac odwadniających w wyrobiskach po nieczynnych kopalniach rud 
cynku i ołowiu. Prezes UZP, po otrzymaniu informacji z CPB o wszczęciu przedmiotowego postępowania, 

                                                           

75 Np. sprawność, wydajność, awaryjność. Na dzień zakończenia kontroli w CPB, 10 z 13-stu pomp pochodziło z lat 80 i 90-tych 
ubiegłego wieku. 

76 Podobne stanowisko zajęło Ministerstwo Gospodarki po kontroli przeprowadzonej przez ARP w IV kw. 2012 r. w CPB. W piśmie 
MG z 5 lutego 2013 r. skierowanym do CPB, stwierdzono m.in., że ponoszone koszty remontów pomp były na poziomie cen 
nowych urządzeń. Jednocześnie zobowiązano CPB przed zleceniem remontu do pisemnego dokumentowania rynkowych cen 
remontów oraz zakupu nowych urządzeń. W odpowiedzi Prezes CPB poinformował, m.in. że zobowiązał pracowników do Spółki 
do dokonywania analiz opłacalności remontów w kontekście możliwości zakupu nowych urządzeń. 
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zwrócił się w dniu 31 października 2008 r. do MG z prośbą o opinię, czy oprócz spółki Pumech na rynku 
działają inne podmioty będące w stanie zrealizować przedmiotowe zamówienie. W odpowiedzi 
Departament Górnictwa MG poinformował, że na rynku funkcjonują podmioty inne niż Pumech, zdolne do 
zrealizowania ww. usług, w tym m.in. SRK, oraz że CPB nie dokonała właściwego rozeznania rynku77.  

W listopadzie 2008 r. Prezes UZP wszczął kontrolę przedmiotowego postępowania w zakresie legalności 
wyboru zastosowanego trybu udzielenia zamówienia, w wyniku której uznał, że Spółka udzieliła ww. 
zamówienia z naruszeniem przepisów ustawy Pzp, gdyż mimo braku okoliczności determinujących wybór 
wykonawcy zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a Pzp, zastosowała ten przepis do 
przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki.  

Spółka złożyła zastrzeżenia do wyniku kontroli UZP, w których uzasadnieniu wskazywała m.in., że żadna 
ze wskazanych przez Prezesa UZP firm (jako zdolnych do realizacji zamówienia) nie prowadziła 
działalności polegającej na odwadnianiu kopalń górnictwa rud cynku i ołowiu, oraz że niektóre spośród  
z tych firm prowadziły działalność zbliżoną, jednak dotyczącą kopalń węgla kamiennego. Złożone przez 
CPB zastrzeżenia do wyniku ww. kontroli nie zostały uwzględnione przez Prezesa UZP, jak również przez 
Krajową Izbę Odwoławczą. Nieskuteczne były także odwołania oraz skargi CPB do Wojewódzkiego  
i Naczelnego Sądu Administracyjnego od nałożonej przez Prezesa UZP kary pieniężnej z tytułu udzielenia 
zamówienia z naruszeniem przepisów ustawy Pzp. 

Umowa z Pumechem z 29 października 2008 r. zawarta na okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 
2012 r., w wyniku udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki, została rozwiązana porozumieniem  
z 23 marca 2009 r. ze skutkiem na koniec doby poprzedzającej rozpoczęcie wykonywania prac będących 
przedmiotem umowy przez wykonawcę wybranego w wyniku rozstrzygnięcia nowego postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego. W ramach realizacji umowy, której łączna wartość netto wynosiła 
15 840,0 tys. zł, z naruszeniem ustawy Pzp CPB wydatkowała kwotę w wysokości 1 471,3 tys. zł brutto. 

Spółka CPB, przeprowadzając w 2009 i 2013 r. kolejne postępowania na usługę odwadniania 
odpowiednio w trybie przetargu ograniczonego oraz nieograniczonego sformułowała wymagania 
wobec oferentów naruszające zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania 
wykonawców, określone w art. 7 ust. 1, w związku z art. 29 ust. 2 ustawy Pzp. Jednocześnie 
bezpodstawnie skróciła termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w ww. 
postępowaniu z 2009 r. 
W obu ww. postępowaniach CPB postawiła potencjalnym wykonawcom warunki, które w praktyce spełniał 
w pełnym zakresie wyłącznie jeden podmiot, tj. spółka będąca całościowym udziałowcem CPB. Dotyczyły 
one obowiązku wykazania się doświadczeniem z odwadniania wyłącznie wyrobisk porudnych oraz 
zatrudniania osób posiadających doświadczenie na stanowisku kierowniczym w okresie eksploatacji 
rudnej. Jednocześnie ww. doświadczenie miało dotyczyć okresu bezpośrednio poprzedzającego dzień 
wszczęcia postępowania.  

NIK zwraca uwagę, że odwadnianie podziemnego zakładu górniczego, zarówno węglowego jak i rudnego, 
jest prowadzone w sposób analogiczny, a wyposażenie w urządzenia odwadniające jest identyczne dla 
kopalń węgla kamiennego i kopalń rud cynku i ołowiu (czynnych i zlikwidowanych). Działalność tę regulują 
te same przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki z 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w 
podziemnych zakładach górniczych78. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pgg, działalność CPB podlega 
identycznym uwarunkowaniom prawnym co SRK CZOK. 

Istotną okolicznością jest także to, iż odwadnianie wyrobisk prowadzone przez CPB jest prostsze  
w porównaniu z odwadnianiem kopalń węgla kamiennego (czynnych i zlikwidowanych), a zagrożenie 
wodne dla ruchu CPB jest mniejsze. Wynika to m.in. z niewielkiej głębokości, z jakiej prowadzone jest 
odwadnianie przy pomocy jednej pompowni głównego odwadniania, a także z jednego źródła 
napływającej wody (infiltracja wody z powierzchni) i przewidywalnego dopływu wody.  

                                                           

77 W uprzedniej opinii wydanej Prezesowi UZP w 2005 r. przez Departament Polityki Przemysłowej MG uznano, że zgodnie ze 
stanowiskiem CPB, firma Pumech jest jedynym wykonawcą zdolnym do zrealizowania takich usług, co było podstawą wydania 
przez Prezesa UZP zgody na zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki oraz zawarcia w 2006 r. umowy z Pumechem, która 
obowiązywała do czasu zawarcia nowej umowy w 2008 r. 

78 Dz.U. Nr 139, poz. 1169 ze zm. - m.in. rozdział 3, § 445-449. 
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Ponadto, zdaniem NIK, CPB nie powinna warunkować udziału w postępowaniu dysponowaniem przez 
potencjalnych wykonawców osobami posiadającymi doświadczenie w utrzymaniu ruchu lub nadzorze 
ruchu zakładu górniczego w okresie eksploatacji rud cynku i ołowiu. Posiadane kwalifikacje i uprawnienia 
osób dozoru oraz pracowników fizycznych do wykonywania określonych funkcji w podziemnych zakładach 
górniczych, pozwalają na wykonywanie tych czynności niezależnie od rodzaju zakładu (czynnego lub 
prowadzącego odwadnianie zlikwidowanych kopalń węgla kamiennego lub rud cynku i ołowiu). Należy 
zauważyć, że w odniesieniu do kwalifikacji osób wykonujących czynności kierownictwa ruchu, 
zastosowanie ma, w przypadku CPB, jak i SRK CZOK, ten sam przepis art. 53 ust. 1 pkt n ustawy Pgg. 

CPB bezpodstawnie skróciła z 30 do 10 dni - termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia na świadczenie usług odwadniania, przeprowadzonym  
w 2009 r. w trybie przetargu ograniczonego. Uzasadnieniem skrócenia miały być wyniki kontroli doraźnej 
Prezesa UZP dotyczące poprzedniego postępowania, które miały rzekomo skutkować zagrożeniem 
nieważności wykonywanej umowy i „możliwością zaprzestania świadczenia usług przez dotychczasowego 
wykonawcę”. NIK nie podzieliła powyższego stanowiska, gdyż w porozumieniu z 23 marca 2009 r.  
z Pumechem CPB zawarła zapis, iż strony rozwiązują umowę z 29 października 2008 r. na prowadzenie 
prac odwadniających, ze skutkiem na koniec doby poprzedzającej rozpoczęcie wykonywania prac 
będących przedmiotem umowy przez wykonawcę wyłonionego w nowym postępowaniu. Poprzez 
powyższy zapis Spółka zabezpieczyła nieprzerwaną pracę pompowni na wypadek konieczności 
wyłonienia nowego wykonawcy. Nie zachodziła zatem pilna potrzeba udzielenia zamówienia. 

W ramach realizacji umowy z 5 maja 2009 r. (o wartości wynagrodzenia netto 15 840,0 tys. zł), zawartej  
w wyniku postępowania w trybie przetargu ograniczonego, obowiązującej od 6 maja 2009 r. do 6 maja 
2013 r., CPB wydatkowała kwotę 18 112,1 tys. zł brutto. Natomiast w ramach realizacji kolejnej umowy  
z 29 marca 2013 r. (o wartości wynagrodzenia netto 18 000,0 tys. zł), zawartej w wyniku postępowania  
w trybie przetargu nieograniczonego, obowiązującej od 7 maja 2013 r. do 7 maja 2017 r., CPB do końca 
2014 r. wydatkowała kwotę 8 062,7 tys. zł brutto. 

2. Kontrolą objęto, m.in. dwa kolejne postępowania o udzielenie przez CPB zamówień pn.: „Świadczenie 
usług w zakresie prac remontowo-naprawczych w obrębie całego kompleksu budynków, budowli, maszyn 
i urządzeń Centralnej Pompowni Bolko”, przeprowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego  
w 2008 r. oraz w 2012 r. Również ww. zamówienia zostały udzielone spółce Pumech. Kontrola 
postępowania z 2008 r. nie wykazała nieprawidłowości. 

Prezes CPB, działający jako Kierownik Zamawiającego, nie wyłączył się w 2012 r. z postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług remontowych, pomimo zaistnienia 
okoliczności powodujących konieczność wyłączenia go z przedmiotowego postępowania, czym 
naruszono art. 17 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp. Jednocześnie Prezes Spółki nie złożył oświadczenia  
o istnieniu ww. okoliczności, wymaganego art. 17 ust. 2 ustawy Pzp. 
Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia zostało wszczęte 23 września 2012 r., natomiast 
oświadczenie Prezesa Spółki o braku okoliczności powodujących konieczność jego wyłączenia z ww. 
postępowania zostało złożone na blisko miesiąc79 przed jego wszczęciem. Tymczasem 2 listopada 2012 r. 
wpłynęła do CPB oferta Pumechu, którego Prezes Zarządu podpisał uchwałę Nadzwyczajnego 
Zgromadzenia Wspólników CPB o powołaniu Prezesa Zarządu CPB oraz zawarł z nim w dniu 12 sierpnia 
2008 r. umowę o pracę. Spółka Pumech zarówno wówczas jak i obecnie jest wyłącznym udziałowcem 
CPB. Zdaniem NIK, pozostawanie Prezesa CPB z wykonawcą w ww. stosunku prawnym budzi 
uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności w przedmiotowym postępowaniu. 

Pomimo ww. okoliczności, Prezes CPB, działający jako Kierownik Zamawiającego, w postępowaniu  
z 2012 r. na usługi remontowe, nie złożył oświadczenia o zaistnieniu okoliczności powodujących 
konieczność wyłączenia go z przedmiotowego postępowania, który to obowiązek powstaje w toku 
wszczętego postępowania, a w szczególności po otwarciu ofert lub po złożeniu wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu. Ponadto, należy także zauważyć, że Prezes CPB niewątpliwie posiadał 
wiedzę o swoich powiązaniach z potencjalnym wykonawcą (Pumechem), jeszcze przed wszczęciem ww. 

                                                           

79 W dniu 28 sierpnia 2012 r. Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy Pzp osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia składają pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1. 
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postępowania, wziąwszy pod uwagę, że podmiot ten w przeszłości wielokrotnie świadczył przedmiotowe 
usługi remontowe na rzecz CPB. 

W ramach realizacji umowy z 13 listopada 2012 r. (o wartości wynagrodzenia brutto do 7 100,0 tys. zł), 
zawartej w wyniku postępowania w trybie przetargu ograniczonego, obowiązującej od 20 stycznia 2013 r. 
do 19 stycznia 2017 r., CPB wydatkowała do końca 2014 r. kwotę 4 007,3 tys. zł brutto. 

3. Kontrolą objęto także sposób wyłonienia przez CPB dostawcy energii elektrycznej oraz zakupów usług 
jej przesyłu, w wyniku czego ustalono, że: 

CPB nabywała energię elektryczną oraz usługi jej przesyłu z pominięciem obowiązku uprzedniego 
udzielenia zamówienia publicznego przy zastosowaniu przepisów ustawy Pzp. 

Zakup energii elektrycznej oraz usług przesyłowych dokonywany był na podstawie umów zawartych  
1 stycznia 2004 r. wraz późniejszymi aneksami, z pominięciem procedur określonych w ustawie Pzp. 
Umowy te zostały zawarte na okres do dnia 31 grudnia 2004 r., z jednoczesnym postanowieniem, iż jeżeli 
żadna ze stron nie wypowie umowy, na co najmniej jeden miesiąc przed jej wygaśnięciem, umowę 
przedłuża się na kolejny rok kalendarzowy. 

Obowiązek stosowania ustawy Pzp wynikał bezpośrednio z samej ustawy80, a ponadto od 1 lutego 2013 r. 
także z treści umów o finansowaniu zadań wykonywanych przez CPB ze środków dotacji81.Podkreślić przy 
tym należy, że w okresie objętym kontrolą Zarząd CPB posiadał wiedzę82 co do ww. obowiązków Spółki 
wynikających z ustawy Pzp, mając jednocześnie zapewnioną w umowach z firmą dostarczającą energię 
oraz świadczącą usługi jej przesyłu możliwość ich wypowiedzenia.  

Łączna kwota wydatków CPB na zakup energii elektrycznej i usług przesyłowych w latach 2007-2014,  
z pominięciem obowiązku uprzedniego udzielenia zamówienia przy zastosowaniu przepisów ustawy Pzp, 
wyniosła 35 679,6 tys. zł. 

SKUTKI  I  ZAGROŻENIA:  

Ad. 1. i 2. Spółka CPB, m.in. z uwagi na niedysponowanie własnym personelem o odpowiednich 
kwalifikacjach, w celu realizacji swoich podstawowych zadań zlecała realizację kluczowych usług 
odwadniania oraz remontów firmie zewnętrznej, którą każdorazowo była firma Pumech – jedyny 
udziałowiec CPB. Łącznie w latach 2007-2014 firma Pumech wykonywała na rzecz CPB usługi  
o wartości brutto ok. 50 mln zł83, co stanowiło 44% wszystkich wydatków CPB ze środków dotacji 
budżetowych w tym okresie. 

Dokonywany przez CPB do 2009 r. wybór trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki oraz późniejszy 
sposób formułowania wymagań stawianych oferentom, w postępowaniach o udzielenie zamówień na 
prace odwadniające w trybach przetargu ograniczonego i nieograniczonego, powodowały że jedynym 
podmiotem, który je spełniał i jako jedyny przystępował do ww. przetargów, była firma Pumech. Skutkiem 
takiego postępowania było dokonywanie zakupów usług za cenę oferowaną przez jedynego w tych 
warunkach kontrahenta. Stosowany mechanizm nie dawał możliwości uzyskania efektu wynikającego  
z konkurencji pomiędzy wykonawcami, czyli optymalizacji ponoszonych przez CPB kosztów, poprzez 
rynkową weryfikację cen nabywanych usług, finansowanych w całości ze środków publicznych. 

Zdaniem NIK, także bezpodstawne skrócenie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału  
w jednym z ww. postępowań mogło wpłynąć na ograniczenie konkurencyjności wyboru wykonawcy prac 
odwadniających, co w konsekwencji nie służyło obniżeniu kosztów prowadzonej działalności. 

                                                           

80 Tj. z art. 3 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp. 
81 Umowy z 1 lutego 2013 r. i z 11 lutego 2014 r. W treści wcześniejszej umowy z 28 kwietnia 2006 r. wraz z późniejszymi 

aneksami nie odnoszono się do obowiązku stosowania ustawy Pzp. 
82 M.in. wynikającą z wystąpienia pokontrolnego NIK nr P/04/031 KGP/41023-3/04 z 18 stycznia 2005 r. Ponadto CPB w aneksie 

nr 2 do rocznego planu działań na 2014 r. wniosła o możliwość przeznaczenia kwoty 22 tys. zł na przygotowanie  
i przeprowadzenie przez podmiot zewnętrzny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór dostawcy energii 
elektrycznej, co zostało zaakceptowane przez Ministra Gospodarki. 

83 Uwzględniając w tym także usługi odwadniania oraz remontowe świadczone w latach 2007-2008 w ramach wcześniejszych 
umów, tj. do czasu przeprowadzenia kontrolowanego przez UZP i NIK postępowania w trybie z wolnej ręki w 2008 r. na usługi 
odwadniania oraz badanego przez NIK postępowania na usługi remontowe w 2008 r. w trybie przetargu nieograniczonego. 
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Ad. 3. Biorąc pod uwagę otwarcie rynku energii elektrycznej84, zapewniające wszystkim odbiorcom prawo 
wyboru sprzedawcy energii, spośród funkcjonujących na rynku podmiotów zajmujących się jej sprzedażą 
na zasadach konkurencyjnych oraz fakt, iż wydatki na energię elektryczną i usługi przesyłowe stanowiły  
w badanym okresie ponad 31% wydatków CPB, w ocenie NIK, udzielenie zamówienia z zastosowaniem 
przepisów ustawy Pzp sprzyjałoby obniżeniu kosztów działalności CPB. Wobec braku ich zastosowania 
cena świadczonych usług nie została zweryfikowana rynkowo, co mogło doprowadzić do braku 
konkurencyjności ekonomicznej stawek, jakimi obciążana była CPB.  

Skalę potencjalnych oszczędności z tytułu nabywania energii elektrycznej przy zastosowaniu przepisów 
ustawy Pzp, obrazują średnie ceny energii elektrycznej, po jakich kupowała ją CPB oraz SRK – gdzie 
energia kupowana jest na zasadach konkurencyjnych. I tak, uśredniona dla okresu 2007-2014 cena 
energii elektrycznej dla CPB wynosiła 409,6 zł/MWh, tj. była o prawie 14% wyższa niż dla SRK, gdzie 
wynosiła ona 359,7 zł/MWh. Jeszcze wyższe różnice cen dotyczą ostatniego roku badanego okresu,  
gdzie w 2014 r. dla CPB cena ta wynosiła 434,6 zł/MWh, tj. była o prawie 32% wyższa niż dla SRK, gdzie 
cena ta wynosiła 329,7 zł/MWh (porównanie cen energii – wykres nr 1 poniżej). Oznacza to, że 
odwadnianie wyrobisk nieczynnych kopalń rud cynku i ołowiu, prowadzone w latach 2007-2014 przy 
cenach energii elektrycznej obowiązujących w SRK (359,7 zł/MWh) oraz przy zużyciu energii elektrycznej 
w CPB (87 101 MWh), mogłoby być tańsze w ww. okresie o ponad 4,3 mln zł, a przy uwzględnieniu różnic 
cen z 2014 r. skala potencjalnych oszczędności w następnych latach byłaby jeszcze wyższa.  

 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Średnia dla okresu 

2007-2014 

SRK [zł/MWh] 254,4 313,4 393,9 386,8 399,9 400,2 400,1 329,7 359,7 

N-ty rok  do 2007 r. 100,0% 123,2% 154,8% 152,0% 157,2% 157,3% 157,2% 129,6% X 

CPB [zł/MWh] 286,0 361,0 432,1 409,9 448,0 472,7 421,7 434,6 409,6 

N-ty rok do 2007 r. 100,0% 126,2% 151,1% 143,3% 156,7% 165,3% 147,5% 152,0% X 

Wykres 1. Porównanie średnich cen energii elektrycznej SRK i CPB w latach 2007-2014. 

                                                           

84 Na skutek wejścia w życie nowelizacji ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r., poz. 1059 ze 
zm.) dokonanej ustawą z dnia 4 marca 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz o zmianie ustawy – Prawo ochrony 
środowiska (Dz.U. nr 62, poz. 552 ze zm.). 
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Należy pokreślić, że ceny energii elektrycznej uzyskiwane przez SRK są konsekwencją nie tylko 
udzielania zamówień przy zastosowaniu przepisów ustawy Pzp, ale także wynikają z pozycji rynkowej 
SRK jako podmiotu o znacznym zużyciu energii (1 550 426 MWh - w latach 2007-2014, wobec zużycia  
w tym okresie w CPB - 87 101 MWh). Zdaniem NIK, jest to jedna z przesłanek wskazujących na 
zasadność przejęcia realizacji zadań CPB przez SRK. 

Ad. 1., 2. i 3. Na podstawie wniosku UOKiK85, Komisja Europejska 15 października 2014 r. podjęła 
decyzję86 w sprawie pomocy dla prac odwadniających w zlikwidowanych kopalniach rud cynku i ołowiu na 
terenie niecki bytomskiej uznając, że przedmiotowy środek spełnia łącznie cztery kryteria Altmark oraz  
nie stanowi pomocy państwa. Spełnianie tzw. czwartego kryterium Altmark87 oparto m.in. na ujętym  
w treści ww. decyzji stwierdzeniu iż: „Prace powierzone CP Bolko wykonywane są bezpośrednio przez to 
przedsiębiorstwo lub (…) w drodze procedury przetargowej. Co się tyczy kosztów prac realizowanych  
w drodze procedury przetargowej, ponieważ przetargi są organizowane zgodnie z przepisami UE 
dotyczącymi zamówień publicznych, Komisja nie ma powodu, aby wątpić, że stanowią one wynagrodzenia 
rynkowe za odpowiednie usługi”. Nieprawidłowości w zakresie stosowania przez CPB ustawy Pzp mogą  
w konsekwencji doprowadzić do zmiany kwalifikacji środków przyznawanych CPB. 

4.5. Sprawowany nadzór i kontrola nad wykorzystaniem dotacji 

4.5.1. Nadzór sprawowany przez Ministra Gospodarki 

USTALENIA:  

Minister Gospodarki nieskutecznie egzekwował stosowanie przez CPB ustawy Pzp przy nabywaniu 
energii elektrycznej, a zalecenie pokontrolne w tym zakresie skierowane przez MG do CPB po 
kontroli ARP zostało sformułowane w sposób nierzetelny88.  

Jak przedstawiono wyżej (pkt 4.4.2. Informacji - ustalenie nr 3), zakup energii elektrycznej oraz usług 
przesyłowych przez CPB dokonywany był na podstawie umów zawartych 1 stycznia 2004 r. (wraz  
z aneksami), z pominięciem procedur określonych w ustawie Pzp. W protokole z kontroli przeprowadzonej 
przez ARP w 2012 r. w CPB, w zakresie prawidłowości wydatkowania środków dotacji budżetowej, ARP 
podała m.in. że: „Z kontroli wynika, że Spółka powinna rozważyć możliwość renegocjowania umowy 
zawartej z dostawcą energii elektrycznej (…), w celu ograniczenia ilości wystawianych faktur częściowych 
w ciągu każdego miesiąca oraz terminu zapłaty. Ponadto, z uwagi na fakt, że udział kosztów z tytułu 
zużycia energii elektrycznej w stosunku do otrzymanej dotacji budżetowej w 2011 r. i 9 miesiącach 2012 
r., stanowi około 30%, Spółka powinna rozważyć możliwość przeprowadzenia negocjacji z różnymi 
dostawcami w celu ustalenia niższych cen energii elektrycznej”. 

Po przeprowadzeniu ww. kontroli, Departament Górnictwa MG w lutym 2013 r. przekazał CPB zalecenia 
pokontrolne, którymi zobowiązano, m.in. do: „rozważenia możliwości przeprowadzenia negocjacji  
z różnymi dostawcami (energii elektrycznej89) w celu ustalenia niższych cen energii elektrycznej”. Zdaniem 
NIK, ww. zalecenie pokontrolne było nieadekwatne do stanu faktycznego i prawnego, polegającego na 
udzielaniu przez CPB zamówień na dostawy i usługi przesyłu energii elektrycznej z pominięciem 
obowiązku stosowania przepisów ustawy Pzp. Wymóg stosowania ustawy Pzp wynikał nie tylko  
z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, ale także (od 1 lutego 2013 r.) z treści umów  
o finansowaniu zadań wykonywanych przez CPB ze środków dotacji.  

                                                           

85 UOKiK zgłosił KE w dniu 30 października 2013 r. program pomocy CPB pn. Odwadnianie Niecki Bytomskiej, zaznaczając  
w formularzu notyfikacyjnym, że jest to środek niestanowiący pomocy, zgłaszany Komisji dla celów pewności prawnej. 

86 Nr C(2014) 7283 final. 
87 Zgodnie z czwartym kryterium Altmark: „oferowana rekompensata musi być albo wynikiem procedury zamówienia publicznego 

umożliwiającej wybór oferenta zdolnego świadczyć odnośne usługi po najniższym koszcie dla danej społeczności, albo 
wynikiem analizy porównawczej z typowym przedsiębiorstwem, dobrze zarządzanym i odpowiednio zaopatrzonym w niezbędne 
środki”. W przypadku spełnienia wszystkich kryteriów Altmark, rekompensata z tytułu świadczenia usług publicznych nie 
stanowi pomocy państwa. 

88 Poza ww. nieprawidłowością, w pozostałym zakresie nadzór Ministra Gospodarki nad realizacją przez CPB i SRK zadań 
finansowanych dotacjami sprawowany był prawidłowo. 

89 Przypis NIK. 
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Należy zauważyć, że zgodnie z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, podstawowymi trybami udzielania 
zamówienia są przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony, a inne tryby, w tym negocjacje  
(z ogłoszeniem lub bez ogłoszenia) mogą zostać zastosowane tylko w sytuacjach określonych w ustawie, 
które w przypadku dostaw energii elektrycznej dla CPB nie wystąpiły. Natomiast wykonawca usług 
przesyłu może zostać wyłoniony w trybie zamówienia z wolnej ręki, przy czym zastosowanie ww. trybu 
także wymaga sporządzenia dokumentacji postępowania (co nie zostało spełnione przez CPB), gdyż 
zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy Pzp, postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków 
określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 

W odpowiedzi z kwietnia 2013 r., na zalecenia pokontrolne MG, Prezes CPB poinformował, m.in. że  
w świetle przepisów ustawy Pzp CPB nie ma możliwości przeprowadzenia negocjacji z dostawcami  
w celu ustalenia niższych cen energii elektrycznej, gdyż zastosowanie trybu negocjacji z ogłoszeniem,  
w przypadku niewystąpienia przesłanek do jego zastosowania, stanowiłoby naruszenie przepisów ustawy 
Pzp. Poinformował także, iż przeprowadzenie przetargu nieograniczonego w celu wyłonienia dostawcy 
energii elektrycznej musi być poprzedzone „szczegółowymi i dogłębnymi analizami”. Jedynym 
późniejszym działaniem MG była akceptacja w 2014 r. aneksu do rocznego planu CPB, którym Minister 
Gospodarki przyznał CPB możliwość przeznaczenia środków na przygotowanie i przeprowadzenie przez 
podmiot zewnętrzny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór dostawcy energii.  

Zdaniem NIK, pomimo udzielenia przez Prezesa CPB odpowiedzi wskazującej na brak gotowości do 
niezwłocznego usunięcia nieprawidłowości, MG nie podejmowało późniejszych, skutecznych działań 
celem zapewnienia realizacji obowiązku stosowania przepisów ustawy Pzp przy udzielaniu zamówień na 
dostawy oraz usługi przesyłu energii elektrycznej, co było działaniem nierzetelnym.  

SKUTKI  I  ZAGROŻENIA:  

Do zakończenia kontroli NIK, zamówienia na dostawy energii elektrycznej były wykonywane na rzecz CPB 
w oparciu o umowę zawartą w dniu 1 stycznia 2004 r. z pominięciem stosowania ustawy Pzp. Skutki  
i zagrożenia z tym związane przedstawiono w punkcie 4.4.2 Informacji - ustalenie nr 3. 

4.6. Działania zmierzające do ograniczenia lub rezygnacji z udzielanej 
pomocy 

4.6.1. Działania w celu zmiany źródeł finansowania 

USTALENIA:  

Ministerstwo Gospodarki, w latach 2007-2014, w tym również w trakcie prac nad nowymi 
regulacjami oraz nowym dokumentem programowym dla górnictwa90, nie przygotowywało, ani nie 
zlecało opracowania koncepcji, analiz, opinii prawnych, dotyczących innego niż obowiązującego 
obecnie modelu finansowania odwadniania nieczynnych kopalń, w szczególności modelu 
uwzględniającego moment, od którego dalsze finansowanie tych zadań ze środków publicznych 
może być ograniczone lub nie będzie możliwe. 
Prace nad założeniami nowego, rządowego dokumentu programowego, określającego kierunki 
funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego po 2015 r., ARP rozpoczęła w 2013 r. W maju tego roku 
zostało zorganizowane w ARP spotkanie z udziałem przedstawicieli, m.in. spółek węglowych, SRK, 
Wyższego Urzędu Górniczego i Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego, którego celem było określenie 
problemów, które winny zostać ujęte w nowych rozwiązaniach. W trakcie spotkania dyskutowano, m.in. 
kwestię ewentualnego przekazania spółkom węglowym obowiązku finansowania lub współfinansowania 
działań mających na celu ochronę kopalń czynnych przed zagrożeniem wodnym ze strony kopalń 
zlikwidowanych. Uznano, że w nowym programie i nowych przepisach, należy uwzględnić rozwiązania 
przenoszące odpowiedzialność za odwadnianie na podmiot prowadzący wydobycie w oparciu o nową 
koncesję na terenach po zlikwidowanych kopalniach91. W styczniu 2014 r. ARP przekazała do MG projekt 
założeń do projektu nowej ustawy regulującej działalność sektora gwk, zakładający m.in., że źródłami 

                                                           

90 Do dnia zakończenia czynności kontrolnych w MG, tj. do 20 marca 2015 r. 
91 Gdyż jak podano: „Aktualnie, nowy podmiot rozpoczynający wydobycie oczekuje, że SRK będzie w dalszym ciągu realizować 

odwadnianie, chroniąc wyrobiska należące do nowego podmiotu”. 
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finansowania działań likwidacyjnych i polikwidacyjnych będą: środki budżetowe, środki pochodzące  
z części opłaty eksploatacyjnej, środki NFOŚiGW, środki własne SRK oraz inne źródła.  

Według przygotowanego przez Departament Górnictwa MG projektu założeń do projektu ustawy  
o działalności górnictwa węgla kamiennego i zasadach polityki węglowej w latach 2016-2027  
(z 31 stycznia 2014 r.) - termin obowiązywania projektowanej regulacji wynikał z decyzji Rady z dnia  
10 grudnia 2010 r. w sprawie pomocy państwa ułatwiającej zamykanie niekonkurencyjnych kopalń, która 
umożliwia pomoc państwa dla sektora węglowego do 31 grudnia 2027 r. Projekt ustawy przewidywał, że 
zabezpieczenie kopalń czynnych przed zagrożeniem wodnym ze strony kopalń zlikwidowanych przed  
1 stycznia 2007 r. będzie finansowane „z dotacji oraz innych źródeł finansowania”, przy czym projekt nie 
precyzował innych niż dotacje źródeł finansowania tych zadań. Ponadto przewidywano, że w odniesieniu 
do kopalń likwidowanych po 31 grudnia 2006 r., wykorzystanie środków zgromadzonych na funduszu 
likwidacji zakładu górniczego będzie mogło dotyczyć także zabezpieczenia kopalń sąsiednich przed 
zagrożeniem wodnym. 

Powyższy projekt założeń, stał się podstawą prac w II i III kwartale 2014 r. zespołu reprezentującego 
stronę rządową, społeczną i pracodawców, obejmujących założenia do ustawy o działalności górnictwa  
w latach 2016-2027 oraz założenia nowego, rządowego dokumentu programowego, który miałby 
obowiązywać od 2016 r.92 W związku z poważnym pogorszeniem się sytuacji w sektorze węglowym,  
w szczególności w KW S.A., dalsze prace nad dokumentem programowym w 2014 r. nie były 
prowadzone, jednocześnie zaniechano prac nad przygotowaniem nowej „ustawy górniczej”, a w to miejsce 
dokonano jedynie zmian dotychczas obowiązującej ustawy o funkcjonowaniu gwk (przedstawionych  
w punkcie 4.6.2. Informacji).  

Odnosząc się do zagadnienia ograniczania i docelowej rezygnacji z finansowania dotacjami budżetowymi 
zabezpieczenia kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym w trakcie i po zakończeniu likwidacji oraz 
ewentualnej zmiany obowiązujących przepisów, Kierujący pracami Departamentu Górnictwa MG, 
stwierdził, m.in. że: „Sprawa finansowania dotacjami budżetowymi zabezpieczenia kopalń sąsiednich 
przed zagrożeniem wodnym w trakcie i po zakończeniu likwidacji będzie podejmowana zarówno na etapie 
tworzenia projektu dokumentu programowego (…) jak i jego późniejszych uzgodnień (…). Ewentualna 
redukcja lub rezygnacja z finansowania ww. działań wymagałaby systemowej zmiany podejścia do kwestii 
odwadniania w obszarze technicznym, organizacyjnym, finansowym i prawnym. Wypracowanie sprawnie 
funkcjonującego systemu odwadniania kopalń w formie innej niż obecna będzie wymagało zatem 
wieloczynnikowych analiz i szerokiej dyskusji. Ze względu na znaczenie odwadniania kopalń dla 
bezpieczeństwa ruchu zakładów górniczych i zatrudnionych w nich ludzi oraz dla bezpieczeństwa 
powszechnego, zmiana taka musi mieć gruntowne uzasadnienie, a jej potencjalne przeprowadzenie musi 
pozwolić na utrzymywanie w sposób ciągły kontroli nad zagrożeniem wodnym”. 

SKUTKI  I  ZAGROŻENIA:  

W ostatnich ośmiu latach funkcjonowania górnictwa, MG nie podjęło, systemowych działań 
ukierunkowanych na zmianę dotychczasowych źródeł finansowania odwadniania, którymi niemal w całości 
są dotacje, stanowiące znaczne obciążenie dla budżetu państwa. Zdaniem NIK, relatywnie nieodległa 
perspektywa wygaśnięcia uregulowań unijnych (z końcem 2027 r.), może w przyszłości stanowić 
przyczynę zagrożenia dostępności źródeł finansowania procesów odwadniania. Izba zwraca uwagę, że 
systemowe rozwiązanie finansowania odwadniania nieczynnych kopalń, ze środków innych niż środki 
budżetowe, wymagać będzie czasochłonnych prac legislacyjnych (w tym uzgodnień), zmian prawno-
organizacyjnych oraz konieczności zgromadzenia znacznych, pochodzących z innych źródeł środków 
finansowych.  

Problem, ze zgromadzeniem alternatywnych funduszy, można zobrazować na przykładzie funduszu 
likwidacji zakładu górniczego, który to fundusz był wstępnie rozważany, jako źródło finansowania 
procesów odwadniania. I tak, np. na dzień rozpoczęcia likwidacji KWK „Kazimierz-Juliusz”, tj. na 1 grudnia 
2014 r. stan środków funduszu likwidacji tego zakładu górniczego wynosił 0,00 zł, co było związane z tym, 

                                                           

92 Równolegle z ww. pracami w maju 2014 r. Prezes RM powołał Międzyresortowy Zespół ds. Funkcjonowania Górnictwa Węgla 
Kamiennego w Polsce, którego celem było m.in. przygotowanie rekomendacji dla dalszych działań służących poprawie 
funkcjonowania sektora gwk, w tym jego restrukturyzacji, a w listopadzie 2014 r. powołał Zespół Pełnomocnika Rządu ds. 
restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego. 
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że od 2012 r. prowadzono likwidację oznaczonej części zakładu górniczego, wykorzystując w całości na 
ten cel środki tego funduszu. A zatem, na dzień rozpoczęcia likwidacji, kopalnia nie tylko nie dysponowała 
żadnymi środkami na prowadzenie ewentualnego odwadniania, ale nawet na swoją likwidację.  

Na negatywne skutki wykorzystywania środków funduszu likwidacji zakładu górniczego, na potrzeby 
bieżącej działalności NIK zwracała już uwagę w Informacji o wynikach kontroli „Tworzenia funduszy 
likwidacji kopalń i zakładów górniczych oraz gospodarowanie ich środkami przez spółki górnictwa węgla 
kamiennego”93, gdzie podkreślono, m.in. że: utworzenie funduszu miało na celu zabezpieczenie środków 
finansowych na przyszłą likwidację zakładu górniczego, a tym samym odciążenie budżetu państwa 
od ponoszenia kosztów likwidacji. Wskazano również, że wprowadzony ustawą o funkcjonowaniu gwk 
przepis (art. 11) umożliwiający wykorzystywanie środków tego funduszu na bieżącą likwidację obiektów, 
urządzeń lub wyrobisk górniczych, pozostaje w sprzeczności z pierwotnym celem utworzenia tego 
funduszu, tj. zapewnieniem środków finansowych na końcową likwidację zakładu górniczego94.  

Należy także zwrócić uwagę, na zagrożenie wynikające z nierzetelnego i nadmiernie optymistycznego 
szacowania przez kopalnie, m.in. przewidywanej żywotności kopalni, przyszłych kosztów likwidacji  
(lub ewentualnie także odwadniania), w tym także czasu trwania samej likwidacji. I tak, w styczniu 2007 r. 
w KWK „Kazimierz-Juliusz” sp. z o.o. sporządzona została „Aktualizacja szacunkowych kosztów likwidacji 
kopalni przy założonym czasie likwidacji wynoszącym 6 miesięcy”, która była jednym z elementów 
stanowiących podstawę do określenia wysokości odpisu na fundusz likwidacji zakładu górniczego. Łączny 
koszt likwidacji kopalni, bez uwzględnienia kosztów naprawy szkód górniczych oraz rekultywacji terenów 
pogórniczych określono na 22 625,2 tys. zł. 

Tymczasem, zgodnie z danymi ujętymi w Programie likwidacji zakładu górniczego Kazimierz-Juliusz  
z 2014 r., łączne koszty likwidacji i działań polikwidacyjnych, sfinansowane dotacją budżetową, w latach 
2015-2018 (tj. w 8-krotnie dłuższym okresie likwidacji od zakładanego w 2007 r.) mają wynieść 126 590,8 
tys. zł. Bez kosztów rekultywacji terenów pogórniczych oraz naprawy szkód górniczych koszty likwidacji 
mają wynieść 100 670,8 tys. zł, tj. ponad 4-krotnie więcej od pierwotnie przyjętych szacunków. 

4.6.2. Uregulowania dotyczące odwadniania 

USTALENIA:  

Ustawy: o restrukturyzacji gwk95 (obowiązująca w 2007 r.), oraz późniejsza o funkcjonowaniu gwk  
(obowiązująca w latach 2008-2014), określały że źródłem finansowania zadań związanych  
z zabezpieczeniem kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym w trakcie i po zakończeniu likwidacji 
kopalni wykonywanych przez SRK (BSRK) są dotacje budżetowe. Rozwiązanie to zdejmowało  
z przedsiębiorców górniczych likwidujących swoje kopalnie znaczną część ciężaru finansowego, 
związanego z realizacją obowiązku, o którym mowa w art. 129 ust. 1 ustawy Pgg (we wcześniejszej 
ustawie Pgg art. 80), iż w razie likwidacji zakładu górniczego przedsiębiorca jest obowiązany, m.in.: 
„przedsięwziąć niezbędne środki chroniące wyrobiska sąsiednich zakładów górniczych”, do których należy 
zabezpieczenie przed zagrożeniem wodnym. 

W związku z trudną sytuacją górnictwa węgla kamiennego, w IV kw. 2014 r. i I kw. 2015 r. wprowadzono 
do ustawy o funkcjonowaniu gwk zmiany, m.in. w części związane z problematyką odwadniania 
zlikwidowanych kopalń. Nowe regulacje nie zmieniły jednak zasadniczo dotychczasowego modelu 
finansowania odwadniania kopalń. I tak, dodano96 art. 9a, wg którego przedsiębiorca podejmujący 
działalność górniczą w obszarze likwidowanej albo zlikwidowanej kopalni przejmuje zadania, o których 
mowa w art. 9 ust. 1, wraz z obowiązkiem ich finansowania, z chwilą uzyskania w zakresie niezbędnym do 
prowadzenia działalności górniczej, tytułu prawnego do mienia likwidowanej albo zlikwidowanej kopalni, tj. 
zadania związane m.in. z zabezpieczeniem kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, wykonywane 
dotychczas przez SRK. Dodano także art. 30a, zgodnie z którym zadania związane z zabezpieczeniem 

                                                           

93  Kontrola nr P/10/135, Katowice grudzień 2011 r. 
94 Również obowiązująca ustawa Pgg (art. 128 ust. 9) przewiduje możliwość wykorzystywania środków funduszu na bieżącą 

działalność (np. na likwidację urządzeń zbędnych ze względów technicznych i technologicznych). 
95 Uchylona z dniem 1 stycznia 2008 r. 
96 Ustawą z dnia 22 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U z 2015 r. poz. 143). 
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kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, w trakcie i po zakończeniu likwidacji kopalni są 
finansowane z dotacji budżetowej do dnia 31 grudnia 2027 r. (wcześniej termin ten – podobnie jak 
obowiązywania samej ustawy określony był na 31 grudnia 2015 r.). 

Powyższa data 31 grudnia 2027 r. koresponduje z okresem obowiązywania przepisów UE - Decyzji Rady 
z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie pomocy państwa ułatwiającej zamykanie niekonkurencyjnych kopalń 
węgla kamiennego (2010/787/UE)97. Przedmiotowa Decyzja przewiduje, m.in. pomoc na pokrycie kosztów 
nadzwyczajnych, wśród których w zał. do ww. Decyzji (pkt 1 lit. g) wymienione zostały tzw. „dodatkowe 
prace zabezpieczające, wynikające z zamknięcia jednostek produkcyjnych węgla” – odpowiadające 
zabezpieczeniu czynnych kopalń przed zagrożeniem wodnym, gazowym i pożarowym w związku  
z likwidacją kopalń. Ww. Decyzja traci moc 31 grudnia 2027 r. 

Należy także zauważyć, iż niektóre ze zmian wprowadzonych na przełomie 2014 r. i 2015 r. do ustawy  
o funkcjonowaniu gwk zwiększały zakres finansowania zadań dotacjami, co w szczególności dotyczy 
wydłużenia czasu finansowania dotacjami budżetowymi zadań związanych z likwidacją kopalń. Pierwotnie 
bowiem, ustawa o funkcjonowaniu gwk przewidywała, że przedsiębiorca górniczy finansuje likwidację 
kopalni z funduszu likwidacji zakładu górniczego, gdy likwidację kopalni rozpoczęto po dniu 31 grudnia 
2006 r., po zmianie ww. ustawy98 (od 14 listopada 2014 r.) - gdy likwidację rozpoczęto po 1 stycznia 2015 
r., a po kolejnej zmianie99 (od 4 lutego 2015 r.) - gdy likwidację rozpoczęto po 1 stycznia 2016 r.  

SKUTKI  I  ZAGROŻENIA:  

Zmiany wprowadzane do przepisów prawa w badanym okresie utrwaliły dotychczasowy model 
finansowania odwadniania dotacjami budżetowymi, wydłużając okres obowiązywania tych rozwiązań na 
kolejnych 12 lat, tj. do czasu utraty mocy uregulowań UE, dopuszczających udzielanie pomocy publicznej, 
m.in. na zadania związane z zabezpieczeniem kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym. 

Poza etapem prac analitycznych, związanych z wypracowaniem nowego - docelowego modelu 
finansowania odwadniania zlikwidowanych kopalń, ze środków innych niż dotacje budżetowe, kolejnym 
etapem działań będzie zaimplementowanie tych rozwiązań do krajowych przepisów prawa. Zdaniem NIK, 
proces ten, łącznie ze zgromadzeniem stosowanych funduszy, potencjalnie może przekroczyć ramy 
czasowe, jakie zostały nakreślone obecnie obowiązującą ustawą o funkcjonowaniu gwk. 

 

                                                           

97 Dz.Urz.UE L336/24 z 21.12.2010 s.24. 
98 Ustawą z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1395). 
99 Ustawą z dnia 22 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U z 2015 r. poz. 143). 
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5. INFORMACJE DODATKOWE 

5.1. Przygotowanie i organizacja kontroli  
Kontrola została podjęta z inicjatywy własnej NIK, w oparciu o przesłanki i okoliczności wskazane  
w punkcie 1.1. niniejszej Informacji. Kontrolę zaplanowano jako kontrolę wykonania zadań, związanych  
z realizowanym procesem odwadniania wyrobisk nieczynnych zakładów górniczych, wynikającym  
z likwidacji kopalń węgla kamiennego oraz rud cynku i ołowiu a także z wymaganego zabezpieczenia 
kopalń czynnych przed zagrożeniem wodnym. Przyjęty 8-letni okres objęty kontrolą, obejmujący lata 
2007-2014, pokrywał się w zasadniczej części z horyzontem realizowanego w tym czasie programu 
rządowego pt. „Strategia działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015”. 
Program ten wskazywał, m.in. wybrane kierunki działań związane z odwadnianiem prowadzonym przez 
SRK, BSRK i CPB. Jednocześnie objęcie kontrolą ww. lat, umożliwiło zbadanie stanu realizacji wniosków 
pokontrolnych, dotyczących odwadniania prowadzonego przez SRK i BSRK, jakie zostały sformułowane 
po przeprowadzonych kontrolach NIK, obejmujących lata 2000-2006.  

Ważniejsze wyniki kontroli z lat ubiegłych, obejmujące zagadnienia odwadniania nieczynnych kopalń: 

►Przeprowadzona w 2004 r. kontrola nr P/03/140: „Funkcjonowanie spółek restrukturyzacji kopalń ze 
szczególnym uwzględnieniem wykorzystania dotacji budżetowych otrzymywanych w latach 2000-2003”, 
stanowiła w głównej mierze kontrolę wykonania zadań. W podsumowaniu wyników kontroli, NIK 
negatywnie oceniła istniejącą w gwk w latach 2000-2003 organizację procesu likwidacji kopalń oraz 
realizację zadań po zakończeniu likwidacji, m.in. z uwagi na poniższe nieprawidłowości: 

• W latach 2000-2003 procesami likwidacji kopalń zajmowało się pięć podmiotów, tj. SRK i BSRK 
oraz trzy likwidowane kopalnie, które nie zostały włączone w struktury tych spółek, prowadząc 
swoje likwidacje jako samodzielne podmioty. Funkcjonowanie wielu podmiotów realizujących ten 
sam cel generowało wyższe (w części zbędne) koszty ogólnego zarządu tych jednostek oraz nie 
sprzyjało właściwej organizacji procesów likwidacji.  

• Dla obszaru Górnego Śląska i Zagłębia nie przeprowadzono regionalnej analizy połączeń 
hydrogeologicznych i bezpośrednich pomiędzy kopalniami – co nie zapewniało właściwej kolejności 
ich zamykania oraz określenia niezbędnego zakresu pompowania wód podziemnych, 
pochodzących z obszarów likwidowanych zakładów górniczych. W efekcie braku ww. analizy,  
w niektórych rejonach eksploatacja jednej czynnej kopalni pociągała za sobą kosztowne 
odwadnianie kilku sąsiednich, likwidowanych kopalń.  

• SRK niegospodarnie wydatkowała dotacje budżetowe na najem agregatów pompowych od 
pośrednika, który wynajmowane urządzenia wziął w leasing, podczas gdy bezpośrednią, finansową 
obsługę leasingu przejęła SRK. Na odpłatne korzystanie z urządzeń pośrednika SRK wydatkowała 
środki wielokrotnie przewyższające wartość najmowanych urządzeń. Spółka niegospodarnie 
wydatkowała kwotę blisko 18 mln zł netto, obejmującą nadwyżkę wydatków SRK ponad wartość 
ww. urządzeń, a także regulowanie płatności za najem niesprawnych bądź nie zainstalowanych 
urządzeń. 

►W latach 2005-2007 przeprowadzono trzy kolejne kontrole (P/05/128, P/06/128, P/07/136) procesów 
likwidacji kopalń, współfinansowanych pożyczkami Banku Światowego (w okresie 2004-2006).  
W kontrolach tych, mających charakter kontroli poświadczających, NIK występowała w roli audytora 
Banku Światowego. Zasadniczymi celami ww. kontroli było badanie prawidłowości wydatkowania dotacji 
oraz prawidłowości wykonywania zadań finansowanych z tych środków przez podmioty górnicze będące 
beneficjentami pomocy państwa w restrukturyzacji sektora górnictwa. Ważniejsze nieprawidłowości 
stwierdzone w toku ww. kontroli obejmowały: 

• W 2005 r. brak dysponowania przez SRK odpowiednią liczbą głębinowych agregatów pompowych 
doprowadził do wzrostu ryzyka powstania realnego zagrożenia wodnego w niektórych czynnych 
kopalniach oraz stanowił barierę realizacji części zadań w zakresie upraszczania systemów 
odwadniania. Z pierwotnie najmowanych 19 agregatów pompowych na koniec 2005 r. pozostało  
10 sprawnych urządzeń o łącznej wydajności stanowiącej niecałe 70 % wydajności wynikającej  
z decyzji nadzoru górniczego.  
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• Brak własnych głębinowych agregatów pompowych powodował konieczność kontynuowania 
niekorzystnych dla SRK umów o udostępnianie jej agregatów pompowych przez podmiot 
zewnętrzny. Przeprowadzone przez SRK w 2005 r. i w 2006 r. postępowania przetargowe nie 
doprowadziły do wyłonienia dostawcy agregatów, gdyż postawione potencjalnym dostawcom 
warunki kolejnych przetargów nakładały na nich trudne do spełnienia wymagania i obowiązki. 
Pierwszy przetarg unieważniono ze względu na fakt, że żaden z 4 oferentów nie złożył oferty 
zgodnej z dokumentacją przetargową, a drugi – ze względu na brak jakichkolwiek ofert. 

• W 2006 r. SRK nadal nie rozwiązała w sposób prawidłowy realizacji jednego ze swoich 
podstawowych zadań, tj. zabezpieczenia kopalń czynnych przed zagrożeniem wodnym, na co NIK 
zwracała uwagę we wcześniejszych kontrolach. Kontynuowano odwadnianie przy pomocy 
niewystarczającej liczby głębinowych agregatów pompowych, a także niekorzystne dla Spółki 
umowy dzierżawy tych urządzeń. W wyniku postępowań przetargowych wyłoniono dostawcę 
agregatów jedynie dla dwóch rejonów odwadniania. W pozostałych rejonach SRK ich nie wyłoniła  
z powodu unieważnienia postępowań lub ich niewszczęcia. 

• Do czasu zakończenia ww. kontroli nie podjęto działań zmierzających do utworzenia na bazie SRK 
i BSRK jednego podmiotu zajmującego się działaniami likwidacyjnymi i polikwidacyjnymi. Wstępne 
oceny możliwych form zarządzania majątkiem BSRK przez SRK zostały wykonane w grudniu 
2006 r., a zaplanowanych do wykonania analiz skutków połączenia tych spółek nie wykonano do 
końca kwietnia 2007 r. Realizacja zadań likwidacyjnych i polikwidacyjnych przez wiele podmiotów 
nie sprzyjała właściwej koordynacji działań oraz obniżeniu kosztów. 

Doboru podmiotów objętych kontrolą dokonano w sposób celowy, uwzględniając ich udział i rolę  
w wykonywaniu zadań związanych z procesami odwadniania nieczynnych zakładów górniczych, co 
przedstawiono, w punkcie 1.4. niniejszej Informacji. Kontrola, stanowiąca w głównej mierze kontrolę 
wykonania zadań, została przeprowadzona w oparciu o bezpośrednie badania kontrolne. Część badań 
została przeprowadzona na pełnej populacji kontrolowanych danych (np. zakres rzeczowy i finansowy 
wykonywanych zadań), a niektóre na podstawie przyjętej próby. Przykładowo, w SRK przyjęto zbadanie  
w okresie objętym kontrolą prawidłowości postępowań przetargowych odnoszących się do zakupu 
wszystkich głębinowych agregatów pompowych, a w CPB wszystkich pomp stacjonarnych. Dobór 
wybranych spraw do pogłębionych badań, opierał się na osądzie kontrolerów, a w jednym przypadku 
obejmował sprawę będącą przedmiotem skargi skierowanej do NIK, dotyczącą realizacji odwodnienia 
powierzchni terenu w rejonie zwałowiska w Krostoszowicach. 

Przyjęto, że kontrolą zostaną objęte zagadnienia odwadniania nieczynnych zakładów górniczych w dwu 
zasadniczych aspektach: 

� należytego zarządzania środkami publicznymi przy obowiązujących uwarunkowaniach prawno-
organizacyjnych, tj. dla obecnie funkcjonującego modelu odwadniania, finansowanego prawie  
w całości ze środków dotacji budżetowych oraz realizowanego przez podmioty nieprowadzące 
eksploatacji węgla kamiennego; 

� podejmowanych działań, w tym prawno-organizacyjnych, przygotowujących do ograniczenia lub 
rezygnacji z pomocy państwa dla sektora górnictwa w zakresie odwadniania, tj. odnoszących się 
do docelowego modelu odwadniania, finansowanego, np. ze środków czynnych kopalń węgla 
kamiennego, z chwilą gdy dalsze udzielanie pomocy publicznej nie będzie kontynuowane. 

5.2. Postępowanie kontrolne i działania podjęte po zakończeniu kontroli 
Czynności kontrolne prowadzone były od 2 grudnia 2014 r. do 22 lipca 2015 r. W ich wyniku 
sformułowano cztery wystąpienia pokontrolne, obejmujące łącznie sześć wniosków pokontrolnych, które 
zostały przez kontrolowane podmioty przyjęte do realizacji.  

W wyniku przeprowadzonych kontroli, NIK wnioskowała o podjęcie następujących działań  
w wystąpieniach pokontrolnych skierowanych do: 

MG: 
1. Zapewnienie przyznawania dotacji na prowadzenie monitoringu górnictwa niewęglowego w oparciu  

o kalkulację, w tym wycenę realizacji zadań przewidywanych do wykonania. 
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2. Podjęcie działań w celu zapewnienia stosowania przez CPB przepisów ustawy Pzp, przy udzielaniu 
zamówień na dostawy i usługi przesyłu energii elektrycznej. 

CPB: 
1. Zapewnienie przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych na prace 

odwadniające z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowana wykonawców, tj. 
zgodnie z ustawą Pzp. 

2. Dokonywanie zakupu energii elektrycznej i usług przesyłowych z zastosowaniem trybów określonych 
w ustawie Pzp. 

3. Zapewnienie wyłączenia osoby wykonującej czynności w postępowaniu o zamówienie publiczne  
w sytuacji zaistnienia okoliczności wymienionych w art. 17 ust. 1 ustawy Pzp oraz składanie 
oświadczeń, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy Pzp, po otwarciu ofert lub po złożeniu przez 
oferentów wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.  

4. Zapewnienie dokonywania analiz gospodarności przeprowadzania remontów pomp odwadniających 
uwzględniających, m.in. aktualne rynkowe ceny nowych urządzeń. 

Jednocześnie NIK zwróciła uwagę, że koszty wykonanego przez CPB zakresu rzeczowego działań 
mogłyby być niższe, w sytuacji zapewnienia przez Spółkę prawidłowego udzielania zamówień publicznych 
oraz zachowania zasad gospodarności przy zlecaniu usług remontowych pomp. 

Z przekazanych informacji jednostek o sposobie wykonania ww. wniosków, o działaniach podjętych w celu 
ich realizacji oraz o sposobie wykorzystania powyższej uwagi, wynika m.in. że: 

MG: 

Ad. 1. Minister Gospodarki zapewnił, że w ramach prac planistycznych nad ustawą budżetową na 2016 
rok jak również na lata następne, będzie występował do ARP Oddział w Katowicach o kalkulacje 
zapotrzebowania na środki budżetowe na realizację monitorowania procesu, o którym mowa w art. 12 
ustawy o dotacji dla niektórych podmiotów. Ponadto przed zawarciem umowy zostaną przeprowadzone 
negocjacje jej postanowień, w tym kwoty dotacji, w oparciu o wycenę realizacji zadań przewidzianych do 
wykonania w danym roku. 

Ad. 2. Minister Gospodarki zobowiązał się wystąpić do CPB o przygotowanie i przeprowadzenie, zgodnie 
z ustawą Pzp, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i przesył energii elektrycznej. 

Jednocześnie poinformował, że podziela stanowisko NIK, iż realizacja odwadniania wyrobisk nieczynnych 
kopalń rud cynku i ołowiu przez SRK umożliwi obniżenie kosztów tej działalności i stworzy warunki do 
skuteczniejszej kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji budżetowej. Ponadto zwrócił uwagę, m.in. na 
przejęcie przez Ministra Skarbu Państwa w 2015 r. nadzoru właścicielskiego nad SRK, w związku z czym 
istnieje potrzeba skoordynowania działań Ministra Gospodarki, Ministra Skarbu Państwa oraz Ministra 
Finansów celem sfinalizowania i sfinansowania procesu przejęcia przez SRK ww. zadań. Zadeklarował 
przy tym ponowne zasygnalizowanie problemu ww. Ministrom. 

CPB:  
Ad. 1. Prezes CPB zobowiązał się do prowadzenia postępowań o udzielanie zamówień publicznych 
na prace odwadniające z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowana 
wykonawców. Poinformował, że Zarząd Spółki będzie zwracał uwagę podmiotom zewnętrznym 
przygotowującym przedmiotowe postępowania (gdyż Spółka nie posiada personelu dysponującego 
właściwymi ku temu kwalifikacjami) na konieczność zachowania ww. zasad, zgodnie z ustawą Pzp. 
Ponadto Prezes CPB zadeklarował, przeszkolenie wybranych pracowników Spółki w zakresie udzielania 
zamówień publicznych. 

Ad. 2. Prezes Spółki poinformował, że CPB podjęła wstępne działania w celu przygotowania  
i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na dostawy i przesył energii elektrycznej.  
W ramach tych działań przesłano w dniu 10 lipca 2015 r. Ministrowi Gospodarki celem akceptacji aneks 
do rocznego planu działań na 2015 r., w którym przewidziano środki finansowe na przygotowanie  
i przeprowadzenie przez podmiot zewnętrzny ww. postępowania, a ponadto podjęto opracowanie 
harmonogramu działań związanych z realizacją tego postępowania. 
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Ad. 3. Prezes CPB zadeklarował wyłączanie osób wykonujących czynności w postępowaniach  
o zamówień publicznych w przypadkach zaistnienia okoliczności wymienionych w art. 17 ust. 1 ustawy 
Pzp oraz składanie oświadczeń, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy Pzp, po otwarciu ofert lub po 
złożeniu przez oferentów wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

Ad. 4. Prezes Spółki poinformował, że CPB zlecając remonty pomp odwadniających kieruje się m.in. 
zasadnością i opłacalnością wykonawstwa takich prac oraz, że będzie dokonywać analiz gospodarności 
przeprowadzania tych remontów, mając na uwadze aktualne ceny rynkowe nowych urządzeń. 

5.3. Finansowe rezultaty kontroli 
Finansowe skutki nieprawidłowości wyniosły łącznie 64 078,6 tys. zł, w tym kwoty wydatkowane  
z naruszeniem prawa stanowiły 63 325,7 tys. zł (kwoty wydatkowane z pominięciem obowiązku 
udzielenia zamówienia publicznego przy zastosowaniu przepisów ustawy Pzp, bądź z naruszeniem 
przepisów tej ustawy, w tym z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji), a kwoty wydatkowane  
z naruszeniem zasad należytego zarządzania finansami stanowiły 752,9 tys. zł (kwoty wydatkowane 
niegospodarnie na zlecanie niektórych usług remontowych). 
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Załącznik nr 1  

Zakres rzeczowo-finansowy wykonanych zadań – Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. 

Nakłady na realizację zadań SRK100 

l.p. 
Rodzaje zadań / źródeł 

finansowania 

Nakłady w latach, tys. zł Nakłady 
razem 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1. 

Zadania wykonywane  
w trakcie likwidacji 

0 69 55 50 204 1 908 478 3 518 6 282 

Źródła finansowania, w tym: 
- dotacje budżetowe 
- środki własne 

 
0 
0 

 
49 
20 

 
55 

0 

 
50 

0 

 
204 

0 

 
1 908 

0 

 
478 

0 

 
3 421 

97 

 
6 165 

117 

2. 

Zadania wykonywane po 
zakończeniu likwidacji101 

209 873 185 699 182 203 209 306 221 689 217 908 223 604 220 446 1 670 728 

Źródła finansowania, w tym: 
- dotacje budżetowe 
- dotacje NFOŚiGW 
- środki UE 
- przychody z likwidacji 
- środki własne 
- zobowiązania 

 
204 837 

0 
0 

1 363 
3 435 

238 

 
178 940 

0 
0 

2 473 
4 286 

0 

 
170 726 

0 
0 

1 658 
9 783 

36 

 
193 868 

12 543 
0 

1 941 
841 
113 

 
208 002 

8 790 
0 

4 228 
458 
211 

 
210 075 

951 
477 

3 882 
2 472 

51 

 
216 723 

189 
0 

3 885 
2 797 

10 

 
206 152 

8 378 
0 

4 178 
1 730 

7 

 
1 589 323 

30 851 
477 

23 608 
25 802 

666 

2.1. 

Zabezpieczenie przed 
zagrożeniem wodnym102 

165 792 159 898 163 514 187 402 198 706 200 039 207 173 194 508 1 477 032 

Źródła finansowania, w tym: 
- dotacje budżetowe 
- dotacje NFOŚiGW 
- środki UE 
- przychody z likwidacji 
- środki własne 
- zobowiązania 

 
164 282 

0 
0 

800 
642 
68 

 
157 107 

0 
0 

2 156 
635 

0 

 
161 355 

0 
0 

805 
1 318 

36 

 
179 754 

5 825 
0 

1 477 
273 
73 

 
186 371 

7 979 
0 

4 188 
163 

5 

 
193 137 

331 
477 

3 868 
2 226 

0 

 
200 682 

0 
0 

3 869 
2 622 

0 

 
190 274 

0 
0 

4 160 
70 

4 

 
1 432 962 

14 135 
477 

21 323 
7 949 

186 

3. 

Pokrywanie kosztów 
ogólnego zarządu103 

12 968 13 996 12 922 13 874 13 711 10 324 10 094 9 893 97 782 

Źródła finansowania, w tym: 
- dotacje budżetowe 
- środki własne 
- zobowiązania 

 
8 073 
4 895 

0 

 
7 721 
6 275 

0 

 
1 798 

11 124 
0 

 
778 

13 042 
54 

 
5 482 
8 137 

92 

 
6 964 
3 349 

11 

 
5 695 
4 399 

0 

 
8 128 
1 765 

0 

 
44 639 
52 986 

157 

4. 

Usuwanie szkód 
górniczych 

9 257 12 540 5 897 7 487 8 609 11 832 4 867 4 417 64 906 

Źródła finansowania, w tym: 
- dotacje budżetowe 
- środki własne 

 
9 210 

47 

 
11 561 

979 

 
5 631 

266 

 
7 329 

158 

 
8 598 

11 

 
11 810 

22 

 
4 699 

168 

 
4 327 

90 

 
63 165 
1 741 

5. 

Razem (1÷4) 232 098 212 305 201 077 230 717 244 213 241 973 239 042 238 274 1 839 699 

Razem (1÷4 wg źródeł) 
- dotacje budżetowe 
- dotacje NFOŚiGW 
- środki UE 
- przychody z likwidacji 
- środki własne 
- zobowiązania 

 
222 120 

0 
0 

1 363 
8 377 

238 

 
198 271 

0 
0 

2 473 
11 560 

0 

 
178 210 

0 
0 

1 658 
21 173 

36 

 
202 025 

12 543 
0 

1 941 
14 041 

167 

 
222 286 

8 790 
0 

4 228 
8 606 

303 

 
230 758 

951 
477 

3 882 
5 843 

62 

 
227 594 

189 
0 

3 885 
7 364 

10 

 
222 028 

8 378 
0 

4 178 
3 682 

7 

 
1 703 292 

30 851 
477 

23 608 
80 646 

823 

 

                                                           

100 Wykaz obejmuje także nakłady poniesione przez BSRK w latach 2007-2009 (do dnia przejęcia spółki BSRK przez SRK). 
101 Nakłady na zadania wykonywane po zakończeniu likwidacji obejmują także koszty ogólnego zarządu zakładów SRK. 
102 Pozycja obejmuje nakłady na wszystkie zadania wykonywane przez CZOK SRK, ujęte w sprawozdaniach z realizacji rocznych 

planów działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalń, związane z odwadnianiem wyrobisk, w tym: zabezpieczenie 
kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym (eksploatacja pompowni – 1620 zadań), uproszczenia systemów odwadniania 
oraz likwidacja zbędnej infrastruktury, koszty ogólnego zarządu zakładu CZOK, a także opracowywanie wymaganych 
przepisami projektów, opinii, ekspertyz i analiz związanych z ww. działaniami. Ponadto ujęto zadania drugiego z zakładów SRK, 
tj. KWK CL (dwa zadania na łączną kwotę dotacji 112 tys. zł) oraz BSRK (sześć zadań na łączną kwotę 11 632 tys. zł, w tym  
z dotacji 11 622 tys. zł), dotyczące zabezpieczenia kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym. Pozycja obejmuje realizację 
w latach 2007-2014 łącznie 1842 zadań w ramach prowadzonego odwadniania przez SRK, a wcześniej także przez BSRK. 

103 Obejmują koszty ogólnego zarządu SRK oraz BSRK (w 2007 r. - 3 336 tys. zł, w 2008 r. - 3 698 tys. zł i w 2009 r. - do 31 
marca - 913 tys. zł). Koszty ogólnego zarządu BSRK zostały sfinansowane w całości ze środków własnych BSRK. 
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Skala prowadzonego przez SRK odwadniania 

Odwadnianie 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Średnio  
w latach 

2007-2014 

Średni dopływ wody latach, 
[m3/min] 

169,9 162,1 158,0 177,2 167,7 153,0 148,9 143,7 159,4 

Odpompowana woda  
w latach, [mln m3] 

83,8 82,7 80,8 89,1 79,0 75,8 70,7 71,2 79,1 

Uwagi: 

− Wzrost wartości dopływów wód do odwadnianych wyrobisk w latach 2010-2011 spowodowany był intensywnymi opadami 
atmosferycznymi w tym okresie. 

− SRK ochraniała następujące czynne kopalnie węgla kamiennego: KWK „Kazimierz-Juliusz” (samodzielna kopalnia –  
Sp. z o.o., w której 100% udziałów posiadał KHW S.A., a od 6 listopada 2014 r. 100% udziałów posiadała SRK – kopalnia 
przeznaczona do likwidacji), KWK „Mysłowice-Wesoła” (kopalnia należąca do KHW S.A., której część – Ruch „Mysłowice” 
została przejęta 31 maja 2015 r. przez SRK), KWK „Murcki-Staszic” (kopalnia należąca do KHW S.A., której część – część 
Ruchu „Boże Dary” została przejęta 30 czerwca 2015 r. przez SRK), KWK „Wujek” (KHW S.A.), KWK „Bobrek-Centrum” 
oraz KWK „Piekary” (kopalnie te do 8 maja 2015 r. wchodziły w skład KW S.A., obecnie należą do Węglokoks Kraj  
Sp. z o.o., przy czym część KWK „Bobrek-Centrum” – Ruch „Centrum” została przejęta przez SRK), KWK „Sośnica-
Makoszowy” (kopalnia należąca do KW S.A., której część – Ruch „Makoszowy” została przejęta 30 kwietnia 2015 r. przez 
SRK), KWK „Knurów-Szczygłowice” (kopalnia należąca od 1 sierpnia 2014 r. do JSW S.A., uprzednio do KW S.A.),  
Zakład Górniczy „Sobieski” (należący do TAURON Wydobycie S.A. – uprzednio, do 24 lutego 2014 r., PKW S.A.). 
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Zakres rzeczowo-finansowy wykonanych zadań – Centralna Pompownia „Bolko” Sp. z o.o. 

 

Nakłady na realizację zadań CPB 

Rodzaje zadań (liczba 
zadań w latach 2007-2014) 

Nakłady w latach [tys. zł] Nakłady 
razem 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Zabezpieczenie kopalń 
sąsiednich przed 
zagrożeniem wodnym (24) 

11 206 11 165 11 199 13 655 17 324 14 343 13 397 13 328 105 617 

Opracowanie wymaganych 
projektów, dokumentacji, 
opinii, ekspertyz, itp. (170) 

132 116 83 61 264 213 414 482 1 765 

Koszty ogólnego zarządu 
CPB (8) 

581 682 623 622 743 928 851 1087 6 117 

Łączne nakłady na 
prowadzenie odwadniania 

11 919 11 963 11 905 14 338 18 331 15 484 14 662 14 897 113 499 

Uwagi: 

− Podział na rodzaje zadań został dokonany wg działań wskazanych w art. 3 ust. 4 ustawy o dotacji dla niektórych podmiotów. 
− Realizacja zadań w całości była finansowana środkami dotacji budżetowych (udział środków własnych CPB nie przekroczył 

łącznie w latach 2007-2014 kwoty 1 tys. zł). 
− Nakłady na zabezpieczenie kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, obejmowały m.in. zakup energii elektrycznej – 

stanowiący ok. 31% nakładów CPB ogółem oraz usługi obce – stanowiące ok. 57% nakładów CPB ogółem. 

 

 

Skala prowadzonego przez CPB odwadniania 

Odwadnianie 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Średnio  
w latach 

2007-2014 

Średni dopływ wody latach, 
[m3/min] 

18,6 15,3 18,7 28,5 23,2 15,7 17,7 14,2 19,0 

Odpompowana woda  
w latach, [mln m3] 

9,8 8,1 9,8 15,0 12,2 8,3 9,3 7,5 10,0 

Uwagi: 

− Wzrost wartości dopływów wód do odwadnianych wyrobisk w latach 2010-2011 spowodowany był intensywnymi opadami 
atmosferycznymi w tym okresie. 

− Pompownia ochraniała czynne kopalnie węgla kamiennego zlokalizowane na terenie niecki bytomskiej KWK „Bobrek-
Centrum” i KWK „Piekary”. Kopalnie te do 8 maja 2015 r. wchodziły w skład KW S.A., obecnie należą do Węglokoks Kraj Sp.  
z o.o., przy czym część KWK „Bobrek-Centrum” – tj. Ruch „Centrum” została przejęta przez SRK. 
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Nakłady Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. na ochronę poszczególnych czynnych kopalń 

l.p. 
Ochraniana czynna 

kopalnia 

Odwadniana przez 
SRK zlikwidowana 

kopalnia 

(Rejony pompowania) 

Poniesione 
nakłady104  
w latach  

2007-2014  

[mln zł] 

Średni 
roczne 

nakłady na 
odwadnianie 
ochranianej 

kopalni  

[mln zł] 

Roczne 
wydobycie 
ochranianej 

kopalni 

[mln ton] 

Dotacja 
przypadająca na 

tonę węgla 
wydobywanego 
w ochranianej 

kopalni 

[zł/tonę] 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Piekary 

Saturn 

402,2 50,3 1,3 38,7 
Grodziec 
Siemianowice 
Jowisz 

2 Bobrek-Centrum105 

Pstrowski 

457,4 57,2 2,0 28,6 
Szombierki 
Powstańców Śl.-Bytom I 
Miechowice 

3 Kazimierz-Juliusz106 
Sosnowiec 

65,3 8,2 0,5 16,3 Paryż 
Porąbka-Klimontów 

4 Knurów-Szczygłowice Dębieńsko 177,0 22,1 3,8 5,8 

5 Sobieski Jan-Kanty 121,9 15,2 2,7 5,6 

6 Wujek Kleofas 46,6 5,8 2,7 2,2 

7 Mysłowice-Wesoła107 Niwka-Modrzejów 58,0 7,3 3,6 2,0 

8 
Sośnica-
Makoszowy108 

Gliwice 30,8 3,9 3,5 1,1 

9 Murcki-Staszic109 Katowice 30,1 3,8 4,2 0,9 

 

 

                                                           

104 Obejmują wydatki ze środków dotacji związane z bieżącym funkcjonowaniem wskazanych rejonów pompowania. 
105 Część kopalni - Ruch „Centrum” w 2015 r. została przejęta przez SRK. 
106 Kopalnia przeznaczona do likwidacji - w 2015 r. zakończyła wydobycie. 
107 Część kopalni -  Ruch „Mysłowice” w 2015 r. została przejęta przez SRK. 
108 Część kopalni - Ruch „Makoszowy” w 2015 r. została przejęta przez SRK. 
109 Część kopalni – część Ruchu „Boże Dary” w 2015 r. została przejęta przez SRK. 
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Schematy systemów odwadniania zlikwidowanych kopalń 

 

 

Układy odwadniania zlikwidowanych kopalń systemami:  
głębinowym, stacjonarnym oraz mieszanym110 

 

 

                                                           

110 Wg Kropka J., Janson E., Czapnik A. - Changes of hydrogeological conditions in the area of liquidated hard coal mines in 
the north-eastern part of Upper Silesia Coal Basin (southern Poland). Proceedings of the 9th International Mine Water 
Congress, Oviedo, Spain 2005. 
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Mapa pompowni Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń SRK111 

 

 

                                                           

111 Źródło: materiały CZOK SRK. 
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Wykaz aktów prawnych dotyczących kontrolowanej działalności 

1. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (Dz.U. z 2015 r.,  
poz. 410). 

2. Ustawa z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania 
jakości paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1395). 

3. Ustawa z dnia 22 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego  
w latach 2008-2015 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 143). 

4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie dotacji budżetowej 
przeznaczonej na finansowanie likwidacji kopalń, działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalń 
oraz naprawiania szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego (Dz.U. Nr 118, poz. 751) – uchylone  
z dniem 8 maja 2015 r. 

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie dotacji budżetowej na 
finansowanie zabezpieczenia kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym 
(Dz.U. Nr 118, poz. 752) – uchylone z dniem 8 maja 2015 r. 

6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie dotacji budżetowej 
przeznaczonej na finansowanie likwidacji kopalń, działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji 
kopalń, naprawiania szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego oraz zabezpieczenia kopalń 
sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym (Dz.U. z 2015 r., poz. 627). 

7. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006 
(Dz.U. Nr 210, poz. 2037 ze zm.) - utraciła moc z dniem 1 stycznia 2008 r. 

8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 stycznia 2004 r. w sprawie 
dotacji na finansowanie likwidacji kopalń (Dz.U. Nr 18, poz. 171) – uchylone z dniem 2 lipca 2008 r. 

9. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów (Dz.U. z 2013 r., poz. 
1160) – weszła w życie 1 stycznia 2014 r. 

10. Ustawa z dnia 17 lutego 2006 r. o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów (Dz.U. Nr 64, poz. 446 
ze zm.) – wygasła z dniem 31 grudnia 2013 r. 

11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie 
zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz.U. Nr 94, poz. 841 ze zm.).  

12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zagrożeń naturalnych  
w zakładach górniczych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1129 ze zm.) - wchodzi w życie 1 stycznia 2016 r. 

13. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2015 r., poz. 196). 

14. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 ze zm.) – 
utraciła moc z dniem 1 stycznia 2012 r. 

15. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych 
zakładach górniczych (Dz.U. Nr 139, poz. 1169 ze zm.). 

16. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.). 

17. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków 
udzielania pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska wynikające z zamknięcia jednostek 
produkcyjnych węgla (Dz.U. z 2013 r., poz. 580). 

18. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.). 

19. Ustawy budżetowe na lata 2007-2014. 

20. Decyzja Rady z 10 grudnia 2010 r. w sprawie pomocy państwa ułatwiającej zamykanie 
niekonkurencyjnych kopalń węgla kamiennego - 2010/787/UE (Dz.Urz. UE L336/24 z 21.12.2010 s.24). 

21. Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie pomocy państwa dla 
przemysłu węglowego (Dz.Urz. UE L205 z 2.8.2002 s.1) – wygasło z dniem 31 grudnia 2010 r. 
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Wykaz organów, którym przekazano informację o wynikach kontroli 

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

4. Prezes Rady Ministrów 

5. Wiceprezes Rady Ministrów Minister Gospodarki 

6. Prezes Trybunału Konstytucyjnego 

7. Rzecznik Praw Obywatelskich 

8. Szef Kancelarii Prezydenta RP 

9. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 

10. Szef Kancelarii Sejmu 

11. Szef Kancelarii Senatu 

12. Minister Skarbu Państwa 

13. Minister Finansów 

14. Minister Środowiska 

15. Pełnomocnik Rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego 

16. Komisja do Spraw Kontroli Państwowej Sejmu RP 

17. Komisja Gospodarki Sejmu RP 

18. Komisja Finansów Publicznych Sejmu RP 

19. Komisja Skarbu Państwa Sejmu RP 

20. Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Sejmu RP 

21. Komisja Gospodarki Narodowej Senatu RP 

22. Komisja Budżetu i Finansów Publicznych Senatu RP 

23. Komisja Środowiska Senatu RP 

24. Prezes Agencji Rozwoju Przemysłu 

25. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego 

26. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych 

27. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

28. Wojewoda Śląski 

29. Marszałek Województwa Śląskiego 


