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 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt 

 o dotacji dla przedsiębiorstw, zakładów 
górniczych oraz zakładu górniczo-
hutniczego, które wydobywają lub 
wydobywały sól, rudy cynku i ołowiu, a 
także dla Centralnej Pompowni Bolko 
Sp. z o.o. 

 załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności 
nych regulacji z prawem Unii Europejskiej. 

nadto uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu w 
ie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister 
i. 

Z poważaniem 

 

(-) Kazimierz Marcinkiewicz 



Projekt 

U S T A W A 

 

z dnia                                

 

 

o dotacji dla przedsiębiorstw, zakładów górniczych oraz  zakładu górniczo-        

-hutniczego, które wydobywają  lub wydobywały sól, rudy cynku i ołowiu, 

a także dla  Centralnej Pompowni Bolko Sp. z o.o. 

 

 

Art. 1. Ustawa określa cel i zakres wykorzystania oraz sposób udziela-

nia dotacji przeznaczonej dla:  

1) Przedsiębiorstwa Państwowego  Kopalnia Soli „Bochnia” 

z siedzibą w Bochni w likwidacji; 

2) Przedsiębiorstwa Państwowego Kopalnia Soli „Wieliczka" 

w Wieliczce; 

3) Zakładów  Górniczych „Trzebionka” S.A. w Trzebini; 

4) Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław” S.A. w Olkuszu; 

5) Centralnej Pompowni Bolko Sp. z o.o. w Bytomiu. 

 

Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1) zakład górniczy – zakład górniczy w rozumieniu art. 6 

pkt 7 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne 

i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947), który służył 

lub służy do wydobywania soli, rud cynku i ołowiu; 

2) dotacja – dotację w rozumieniu przepisów o finansach 

publicznych, która w przypadku gdy stanowi pomoc pub-

liczną została uznana przez Komisję Europejską za zgodną 

z regułami wspólnego rynku. 
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Art. 3. 1. Dotację  przeznacza się na: 

1) finansowanie zadań w zakresie: 

a)  całkowitej likwidacji zakładów  górniczych: 

– „Siedlec-Moszczenica”, „Łężkowice” oraz nieza-

bytkowej części zakładu górniczego „Bochnia”       

– wchodzących w skład Przedsiębiorstwa 

Państwowego  Kopalnia Soli „Bochnia” z siedzibą 

w Bochni w likwidacji, 

– „Barycz” oraz niezabytkowej części zakładu 

górniczego „Wieliczka” – wchodzących w skład 

Przedsiębiorstwa Państwowego  Kopalnia Soli 

„Wieliczka” w Wieliczce, 

b) utrzymania, zabezpieczenia i ratowania zabytkowych 

części zakładu górniczego „Wieliczka” – wchodzącego 

w skład Przedsiębiorstwa Państwowego  Kopalnia Soli 

„Wieliczka” w Wieliczce oraz zakładu górniczego 

„Bochnia” – wchodzącego w skład Przedsiębiorstwa 

Państwowego  Kopalnia Soli „Bochnia” z siedzibą 

w Bochni w likwidacji, 

c) działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji 

byłych Zakładów Górniczo-Hutniczych „Orzeł Biały” 

w  Bytomiu, realizowanych przez Centralną Pompow-

nię Bolko Sp. z o.o. w Bytomiu; 

2) dofinansowanie zadań w zakresie:  

a)  częściowej likwidacji zakładu górniczego „Trzebionka” 

– wchodzącego w skład Zakładów Górniczych  

„Trzebionka” S.A. w Trzebini, 

b) działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji 

zakładu górniczego „Bolesław” oraz rejonu „Olkusz” 

zakładu górniczego „Olkusz-Pomorzany” – wchodzą-
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cych w skład  Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bole-

sław” S.A. w Olkuszu. 

2. Przez zadania, o których mowa w  ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz 

pkt 2 lit. a,  rozumie się: 

1) likwidację otworów eksploatacyjnych oraz wyrobisk gór-

niczych; 

2) likwidację zbędnych instalacji, budynków oraz demontaż 

maszyn i urządzeń; 

3) naprawianie szkód wyrządzonych ruchem zakładu gór-

niczego; 

4) rekultywację terenów pogórniczych; 

5) utrzymanie obiektów przeznaczonych do likwidacji w  kolej-

ności zapewniającej bezpieczeństwo ruchu zakładu gór-

niczego; 

6) wykonywanie prac zabezpieczających oraz przedsięwzięć 

zapobiegających, związanych z likwidowanym zakładem 

górniczym; 

7) utylizację solanki w zakładach górniczych; 

8) zabezpieczenie części zabytkowych, renowację zabytko-

wych wyrobisk, maszyn i urządzeń w kopalniach wymie-

nionych w ust. 1 pkt 1 lit. b; 

9) opracowanie projektów, dokumentacji, opinii, ekspertyz 

i analiz związanych z zakresem zadań wymienionych 

w pkt 1-8; 

10) koszty ogólnego zarządu w kopalniach wymienionych  

w  ust. 1 pkt 1 lit. a i b, od chwili zaprzestania wydobycia 

soli, rud cynku i ołowiu. 
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3.  Przez działania, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, rozu-

mie się: 

1) wykonywanie prac zabezpieczających oraz przedsięwzięć 

zapobiegających zagrożeniom po zakończeniu likwidacji 

zakładów górniczych; 

2) zabezpieczenie kopalń sąsiednich przed zagrożeniem 

wodnym; 

3) likwidację infrastruktury pozostałej po zakończeniu likwi-

dacji zakładów górniczych; 

4) rekultywację terenów pogórniczych; 

5) naprawianie szkód wyrządzonych ruchem zakładów górni-

czych; 

6) opracowywanie, wymaganych na podstawie odrębnych  

przepisów, projektów, dokumentacji, opinii, ekspertyz 

i analiz związanych z zakresem zadań wymienionych 

w pkt 1-5; 

7) koszty ogólnego zarządu. 

4. Przez działania, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b, rozu-

mie się: 

1)  wykonywanie prac zabezpieczających oraz przedsięwzięć 

zapobiegających zagrożeniom po zakończeniu likwidacji 

zakładów górniczych; 

2) likwidację infrastruktury pozostałej po zakończeniu likwi-

dacji zakładów górniczych; 

3) rekultywację terenów pogórniczych; 

4) naprawianie szkód wyrządzonych ruchem zakładów gór-

niczych; 

5) opracowywanie, wymaganych na podstawie odrębnych  

przepisów, projektów, dokumentacji, opinii, ekspertyz 
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i analiz związanych z zakresem zadań wymienionych 

w pkt 1-4. 

5.  Dofinansowanie zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 2, odby-

wa się z  dotacji do wysokości 75% wydatków poniesionych na ich realizację. 

 

Art.  4.  Dotację przeznacza się również na finansowanie: 

1) świadczeń socjalnych dla pracowników likwidowanych za-

kładów górniczych „Bochnia” – wchodzących w skład 

Przedsiębiorstwa Państwowego  Kopalnia Soli „Bochnia” 

z siedzibą w Bochni w likwidacji oraz „Bolesław” i rejonu 

„Olkusz” zakładu górniczego „Olkusz-Pomorzany” – wcho-

dzących w skład  Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław” 

S.A. w Olkuszu, którzy przed dniem wejścia w  życie ustawy  

otrzymywali  to świadczenie  i  do dnia 31 grudnia 2006 r. 

nabędą prawo do emerytury lub renty, zwanych dalej 

„świadczeniami socjalnymi”; 

2) deputatu węglowego, nagrody z okazji „Dnia Górnika” i  do-

datkowej nagrody rocznej oraz uznaniowych świadczeń  

wynikających z zakładowego funduszu świadczeń socjal-

nych dla  pracowników otrzymujących  świadczenie socjal-

ne; 

3) ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego 

węgla dla  osób, o których mowa art. 7, z Kopalni Soli 

„Bochnia” z siedzibą w Bochni w likwidacji oraz Kopalni Soli 

„Wieliczka” w Wieliczce; 

4) roszczeń byłych pracowników całkowicie likwidowanych 

zakładów górniczych, dotyczących rent wyrównawczych 

oraz jednorazowych odszkodowań pieniężnych z tytułu 

wypadków przy pracy i chorób zawodowych.  
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Art. 5. 1. Dotację na realizację zadań, o których mowa w art. 3 ust. 1 

pkt 1 lit. a i b oraz pkt  2 lit. a,  przyznaje się na wniosek przedsiębiorstw lub 

zakładów, o których mowa w art. 1 pkt 1-4, w przypadku spełnienia następują-

cych warunków: 

1) podjęcia decyzji albo uchwały przez  ich właściwy organ 

o rozpoczęciu likwidacji zakładu górniczego; 

2) zaakceptowania przez ministra właściwego do spraw 

gospodarki: 

a) programu likwidacji zakładu górniczego, obejmującego 

w szczególności w Kopalniach Soli „Wieliczka” 

i  „Bochnia” zabezpieczenie zabytkowych części tych 

kopalń, 

b) rocznego planu likwidacji zakładu górniczego, obej-

mującego w szczególności w Kopalniach Soli 

„Wieliczka” i „Bochnia” zabezpieczenie zabytkowych 

części tych kopalń, w podziale na miesiące, obej-

mującego: 

– zakres rzeczowo-finansowy zadań likwidacyjnych 

oraz harmonogram ich realizacji, ujmujący także 

w  Kopalniach Soli „Wieliczka” i „Bochnia” za-

bezpieczenie zabytkowych części tych kopalń, 

– przychody z likwidacji majątku zakładu górniczego 

oraz innych źródeł; 

3) zawarcia umowy o finansowanie programu likwidacji, 

o którym mowa w pkt 2 lit. a, między ministrem właściwym 

do spraw gospodarki a ubiegającym się o dotację właści-

wym organem przedsiębiorstwa górniczego. 

2. Dotację na realizację działań, o których mowa w art. 3 ust. 1 

pkt 1 lit. c oraz pkt 2  lit. b, przyznaje się na wniosek zakładów, o których 

mowa  w art. 1  pkt 4, oraz Centralnej Pompowni „Bolko” Sp. z o.o. w Bytomiu, 
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po zaakceptowaniu przez ministra właściwego do spraw gospodarki rocznego 

planu działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji zakładu górniczego, 

obejmującego, w podziale na miesiące, jego zakres rzeczowy i finansowy, oraz 

zawarciu umowy o finansowanie tych działań między ministrem właściwym do 

spraw gospodarki a ubiegającym się o dotację. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinien zawierać: 

1) oznaczenie wnioskodawcy; 

2) określenie przewidzianych do: 

a) realizacji zadań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 

lit. a i b  oraz pkt 2 lit. a, albo 

b) wykonania działań, o których mowa w art. 3 ust. 1 

pkt 1 lit. c oraz pkt 2 lit. b; 

3) preliminarz środków planowanych na realizację zadań 

albo na wykonanie działań w danym roku kalenda-

rzowym; 

4) określenie stanu zaawansowania prac związanych 

z  likwidacją zakładu górniczego albo wykonania działań 

po zakończeniu likwidacji zakładu górniczego. 

  

Art. 6. 1. Świadczenie socjalne  jest wypłacane w każdym miesiącu, nie 

później niż w terminie wypłat wynagrodzeń u pracodawcy. 

2. Świadczenie socjalne jest waloryzowane kwartalnie według 

wskaźnika wzrostu przeciętnego miesięcznego  wynagrodzenia, z tym że kwota 

tego świadczenia nie może być niższa od kwoty wypłaconej w miesiącu 

poprzedzającym. 

3. Wskaźnik wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia  

na kolejny kwartał ustala się odrębnie dla każdego zakładu górniczego, jako 

stosunek przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pracowników zatrud-

nionych pod ziemią w tych zakładach z ostatniego kwartału przed kwartałem, 
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na który wskaźnik jest ustalony, do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 

za kwartał przedostatni.  

4. Do obliczania przeciętnego miesięcznego  wynagrodzenia 

zalicza się wydatki pieniężne  oraz wartość świadczeń w naturze, wypłacane 

pracownikom z tytułu zatrudnienia, obliczone według zasad statystyki 

zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny  jako 

wynagrodzenia  bez wypłat z zysku, z wyłączeniem  nagród rocznych, nagród 

jubileuszowych, odpraw emerytalnych i innych wypłat o charakterze jednora-

zowym.  

5. Wysokość świadczenia socjalnego na kolejny kwartał ustala 

się jako iloczyn kwoty tego świadczenia otrzymywanego w kwartale poprzednim 

i wskaźnika wzrostu przeciętnego miesięcznego  wynagrodzenia.  

 

Art. 7. 1. Przedsiębiorstwo Państwowe Kopalnia Soli „Bochnia” z sie-

dzibą w Bochni w likwidacji oraz Kopalnia Soli „Wieliczka” w Wieliczce 

otrzymują dotację na finansowanie ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do 

bezpłatnego węgla na zasadach określonych w zakładowym układzie 

zbiorowym pracy dla emerytów lub rencistów uprawnionych do bezpłatnego 

węgla. 

2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje również 

wdowom, wdowcom  i sierotom po emerytach lub rencistach, jeżeli spełniają 

warunki do otrzymania renty rodzinnej. 

3. W przypadku gdy prawo do bezpłatnego węgla wynika z renty 

rodzinnej – wszystkim osobom do niej uprawnionym przysługuje łącznie jeden 

ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla. W razie podziału 

renty rodzinnej ekwiwalent ten ulega podziałowi w częściach równych, 

odpowiednio do liczby uprawnionych. 

 

Art. 8. 1. W przypadku gdy pracownik otrzymujący świadczenie socjalne 

podejmie zatrudnienie u pracodawcy niebędącego przedsiębiorstwem lub 
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zakładem górniczym, o których mowa w art. 1 pkt 1-4,  oraz niezwłocznie zgłosi 

ten fakt, przysługuje mu miesięcznie połowa świadczenia socjalnego, 

wypłacanego jednak nie dłużej niż do końca okresu, na który przyznano to 

świadczenie. 

2. Uprawnienie do świadczenia socjalnego  traci pracownik, który 

w trakcie korzystania z tego świadczenia podjął lub podejmie zatrudnienie 

u  pracodawcy niebędącym przedsiębiorstwem lub zakładem górniczym, 

o których mowa w art. 1 pkt 1-4, nie powiadamiając go o tym w terminie do 

30 dni od dnia podjęcia zatrudnienia. 

 

Art. 9. 1. Przyznana przez ministra właściwego do spraw gospodarki 

dotacja jest wypłacana w ratach miesięcznych, na specjalnie w tym celu 

wyodrębniony przez organ przedsiębiorstwa lub zakładu górniczego lub 

Centralnej Pompowni „Bolko” Sp. z o.o. w Bytomiu  rachunek bankowy. 

2. Podstawę do wypłacenia rat miesięcznych stanowi przedsta-

wienie przez przedsiębiorstwo lub zakład górniczy   lub Centralną Pompownię 

„Bolko” Sp. z o.o. w Bytomiu: 

1) wniosku o wypłacenie raty, wynikającej z: 

a) rocznego planu likwidacji, o którym mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 2 lit. b, albo 

b) rocznego planu działań wykonywanych po zakoń-

czeniu likwidacji, o którym mowa w art. 5 ust. 2; 

2)  sprawozdania, o którym mowa w art. 10 ust. 1. 

 

Art. 10. 1. Przedsiębiorstwo, zakład górniczy oraz Centralna Pompow-

nia „Bolko” Sp. z o.o. otrzymujące dotację  składają   ministrowi właściwemu do 

spraw gospodarki, w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc 

przekazania kolejnej raty dotacji, sprawozdania miesięczne zawierające 

rozliczenie rzeczowo-finansowe wykonanych zadań oraz działań w trakcie 

likwidacji zakładu górniczego oraz po zakończeniu  jego likwidacji. 
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2. Przedsiębiorstwo, zakład górniczy  oraz Centralna Pompow-

nia „Bolko” Sp. z o.o. przedstawia ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, 

do dnia 20 lutego następnego roku, wraz z rocznym rozliczeniem rzeczowo-      

-finansowym, sprawozdanie z realizacji rocznego planu: 

1) likwidacji zakładu górniczego; 

2) działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji zakładu 

górniczego. 

3. W przypadku gdy przedsiębiorstwo, zakład górniczy oraz 

Centralna Pompownia „Bolko” Sp. z o.o. nie wykonały zadań związanych 

z  likwidacją zakładu górniczego albo nie podjęły działań po zakończeniu 

likwidacji zakładu górniczego i nie przedstawiły sprawozdania, o którym mowa 

w ust. 1, minister właściwy do spraw gospodarki wstrzymuje przekazywanie 

kolejnych rat dotacji do czasu ustania przyczyn wstrzymania. 

  

Art. 11. 1. Dysponentem dotacji na realizację zadań i świadczeń okre-

ślonych w ustawie jest  minister właściwy do spraw gospodarki.  

2. Podstawą przyznania dotacji na realizację zadań i świadczeń 

określonych  w ustawie  jest umowa zawarta  między ministrem  właściwym do 

spraw gospodarki a właściwym przedsiębiorcą (przedsiębiorstwo, zakład 

górniczy, Centralna Pompownia „Bolko” Sp. z o.o.). 

 

Art. 12. Minister właściwy do spraw gospodarki może zlecić Agencji 

Rozwoju Przemysłu S.A. monitorowanie prawidłowości wykorzystania dotacji 

przeznaczonej na: likwidację zakładów górniczych, utrzymanie, zabezpieczenie 

i ratowanie zabytkowych części zakładów górniczych, działania wykonywane 

po zakończeniu likwidacji zakładów górniczych oraz na cele określone w art. 4.    

 

Art. 13. Dotacje na zadania określone w ustawie dla: 
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1) Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław” S.A. są przeka-

zywane do dnia 31 grudnia 2006 r.; 

2) Zakładów Górniczych „Trzebionka” S.A. są przekazywane do 

dnia 31 grudnia 2006 r.; 

3) Przedsiębiorstwa Państwowego Kopalnia Soli „Bochnia” 

z siedzibą w Bochni w likwidacji są przekazywane do dnia 

31 grudnia 2008 r.; 

4) Przedsiębiorstwa Państwowego Kopalnia Soli „Wieliczka” są 

przekazywane do dnia 31 grudnia 2013 r. 

 

Art.14. Ustawa ma zastosowanie  do wydatków ponoszonych od dnia 

1 stycznia 2006 r. 

 

Art. 15. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1-62-iw



 

U Z A S A D N I E N I E  

 

Niniejszy projekt ustawy określa cel i zakres oraz zasady udzielania dotacji dla 

przedsiębiorstw, zakładów górniczych oraz zakładu górniczo-hutniczego, które 

wydobywają lub wydobywały sól, rudy cynku i ołowiu, a także Centralnej 

Pompowni „Bolko” Sp. z o.o. 

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2006, w załączniku nr 9, została 

przewidziana dotacja dla: 

1) Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław”, 

2) Zakładów Górniczych „Trzebionka” S.A., 

3) Kopalni Soli „Wieliczka”, 

4) Kopalni Soli „Bochnia”, 

5) Centralnej Pompowni „Bolko” Sp. z o.o. w Bytomiu.  

Jednocześnie w projekcie ustawy budżetowej na rok 2006 brak jest przepisu 

upoważniającego ministra właściwego do spraw gospodarki do określenia 

szczegółowych zasad udzielania i wykorzystywania ww. dotacji. 

Mając powyższe na uwadze oraz fakt wejścia w życie ustawy z dnia 30 czerwca 

2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.), 

która  w  art. 110 wprowadza wymóg udzielania z budżetu państwa dotacji 

podmiotowych wyłącznie na cele i w zakresie określonym w ustawach innych 

niż ustawa budżetowa lub w umowach międzynarodowych – niezbędne jest 

uregulowanie kwestii udzielania i wykorzystywania przedmiotowej dotacji 

w  ustawie.  

Dotację budżetową przeznacza się dla: 

1) Przedsiębiorstwa Państwowego Kopalnia Soli „Bochnia” w likwidacji 

w  Bochni,  

2) Przedsiębiorstwa Państwowego Kopalnia Soli „Wieliczka" w Wieliczce, 

3) Zakładów Górniczych „Trzebionka” S.A. w Trzebini, 

4) Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław” S.A. w Olkuszu, 

5) Centralnej Pompowni Bolko Sp. z o.o. w Bytomiu. 
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Środki budżetowe przeznacza się na: 

1) finansowanie zadań w zakresie: 

a) całkowitej likwidacji zakładu górniczego „Siedlec-Moszczenica”, zakładu 

górniczego „Łężkowice” oraz niezabytkowej części zakładu górniczego 

„Bochnia”, wchodzących w skład Kopalni Soli „Bochnia”, 

b) całkowitej likwidacji zakładu górniczego „Barycz” oraz niezabytkowej 

części zakładu górniczego „Wieliczka”, wchodzących w skład Kopalni 

Soli „Wieliczka”, 

c) utrzymania, zabezpieczenia i ratowania zabytkowych części zakładu 

górniczego „Wieliczka”, wchodzącego w skład Kopalni Soli „Wieliczka”, 

oraz zakładu górniczego „Bochnia”, wchodzącego w  skład Kopalni Soli 

„Bochnia”, 

d) zadań w zakresie działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji 

byłych Zakładów Górniczo-Hutniczych „Orzeł Biały” w Bytomiu, 

realizowanych przez Centralną Pompownię „Bolko” Sp. z o.o., 

2) dofinansowanie zadań w zakresie:  

a) częściowej likwidacji zakładu górniczego „Trzebionka”, wchodzącego 

w  skład Zakładów  Górniczych „Trzebionka” S.A.,  

b) działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji zakładu górniczego 

„Bolesław” oraz rejonu „Olkusz” zakładu górniczego „Olkusz-Pomo-

rzany”, wchodzących w skład Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bole-

sław” S.A., 

3) finansowanie:  

a) świadczeń socjalnych dla pracowników likwidowanych zakładów 

górniczych, którzy przed dniem wejścia w życie ustawy otrzymywali to 

świadczenie i do dnia 31 grudnia 2006 r. nabędą prawo do emerytury 

lub renty, 

b) ekwiwalentu pieniężnego za deputat węglowy dla byłych pracowników 

Kopalni Soli „Wieliczka” oraz Kopalni Soli „Bochnia”, 

c) roszczeń byłych pracowników całkowicie likwidowanych zakładów 

górniczych, dotyczących rent wyrównawczych oraz jednorazowych 
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odszkodowań pieniężnych z tytułu wypadków przy pracy i chorób 

zawodowych,    

d) świadczeń dodatkowych – nagrody z okazji „Dnia Górnika”, dodatkowej 

nagrody rocznej, nagrody jubileuszowej, deputatu węglowego oraz 

uznaniowych świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń 

socjalnych, wynikających z zakładowych układów zbiorowych pracy, dla 

pracowników otrzymujących świadczenie socjalne.  

Dofinansowanie zadań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2, odbywa się 

ze  środków budżetowych do wysokości 75% wydatków poniesionych na 

ich  realizację. Dotyczy to tylko zakładu górniczego „Trzebionka”, 

wchodzącego  w  skład Zakładów Górniczych „Trzebionka” S.A. w Trzebini, 

zakładu górniczego „Bolesław” oraz rejonu „Olkusz” zakładu górniczego 

„Olkusz-Pomorzany”, wchodzących w skład Zakładów Górniczo-Hutniczych 

„Bolesław”  S.A. 

 

Tryb udzielania i rozliczania dotacji  

 

Zgodnie z projektem ustawy dotacje budżetowe dla zakładów górniczych są 

przyznawane na podstawie zatwierdzonych przez ministra właściwego do 

spraw gospodarki wieloletnich programów i rocznych planów likwidacji 

zakładów górniczych oraz planów działań po zakończeniu likwidacji. Wysokość 

świadczeń na dany rok jest zgłaszana na podstawie  wystosowanych przez 

zakłady górnicze zapotrzebowań na dotację, zgodnie z zatwierdzonymi 

planami. 

Po zgłoszeniu miesięcznych zapotrzebowań i po złożeniu sprawozdania 

z  wykonania poprzedniej dotacji, środki finansowe są wypłacane 

w  comiesięcznych ratach na wyodrębnione konto przedsiębiorstw, zgodnie 

z  umową zawartą z dysponentem środków budżetowych, które przekazują 

środki budżetowe na realizację zadań w zakładach górniczych.  

Rozliczenie dotacji następuje na podstawie  informacji o wykorzystaniu dotacji 

w górnictwie niewęglowym.    
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Dotacja jest przewidziana na likwidację zakładów górniczych, w tym na 

likwidację otworów eksploatacyjnych, likwidację zbędnych instalacji, usuwanie 

szkód górniczych, rekultywację, wykonanie prac zapobiegających zagrożeniom 

związanym z likwidowanym zakładem górniczym oraz na renowację 

zabytkowych wyrobisk, a także na finansowanie świadczeń socjalnych.  

 

Kopalnia Soli „Bochnia” 

 

W przypadku Kopalni Soli „Bochnia” w ramach przyznanych środków 

budżetowych możliwe będzie finansowanie całkowitej likwidacji niezabytkowej 

części zakładu górniczego „Bochnia”, finansowanie utrzymania i  zabezpie-

czenia zabytkowej części Kopalni Soli „Bochnia” oraz  finansowanie całkowitej 

likwidacji zakładu górniczego „Siedlec-Moszczenica” i „Łężkowice”. Zaakcepto-

wany przez Ministra Gospodarki i Pracy „Program całkowitej likwidacji 

niezabytkowej części oraz utrzymania, zabezpieczenia i ratowania zabytkowej 

części Zakładu Górniczego Kopalnia Soli „Bochnia” wchodzącego w  skład 

Przedsiębiorstwa Państwowego Kopalnia Soli „Bochnia” określa datę zakończe-

nia likwidacji na rok 2008 oraz „Program likwidacji zakładu górniczego 

Otworowa Kopalnia Soli „Łężkowice” i zakładu górniczego „Siedlec-Moszcze-

nica” wchodzących w skład Przedsiębiorstwa Państwowego Kopalnia Soli 

„Bochnia” na lata 2004-2006”, który określa zakończenie prac na rok 2006.  

Przewidywany harmonogram zapotrzebowania na środki dotacji budżetowej 

przedstawia poniższe zestawienie: 

 

Lp. Rok 
Zapotrzebowanie 

środków dotacyjnych 
(tys. zł) 

1 2006 15 000,0*

2 2007 12 242,5 

3 2008 10 627,0 

 Razem 37 869,5 

             *  Kwota zapisana w projekcie ustawy  budżetowej na rok 2006.  
                     Kopalnia wnioskowała o kwotę 17 095,0 tys. zł. 
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Kopalnia Soli „Wieliczka” 

W przypadku Kopalni Soli „Wieliczka” środki przewidywane są na utrzymanie, 

zabezpieczenie i ratowanie zabytkowej części kopalni oraz na likwidację 

zakładu górniczego „Barycz”, organizacyjnie związanego z Kopalnią Soli 

„Wieliczka”. W ramach założonych środków dla KS „Wieliczka” na prace 

zabezpieczające zabytkową kopalnię przewiduje się m.in. ujmowanie 

i  odprowadzanie wycieków, likwidację wyrobisk, utrzymanie ruchu, renowację 

zabytkowych wyrobisk.  

Według przedstawionego przez przedsiębiorstwo „Programu całkowitej 

likwidacji zakładu górniczego „Barycz” i całkowitej likwidacji niezabytkowej 

części zakładu górniczego „Wieliczka”, w ramach likwidacji części Kopalni Soli 

„Wieliczka” oraz utrzymania, zabezpieczenia i ratowania zabytkowej części 

Kopalni Soli „Wieliczka”, wchodzących w skład Przedsiębiorstwa Państwowego 

Kopalnia Soli „Wieliczka”, do roku 2013 zostanie zlikwidowana wschodnia część 

zakładu górniczego „Wieliczka”, a do roku 2009 całkowitej likwidacji ulegnie 

zakład górniczy „Barycz”. Należy podkreślić, że w zabytkowej części zakładu 

górniczego „Wieliczka” procesy likwidacji i zabezpieczania wyrobisk będą 

wymagały kontynuacji po roku 2013, jednak nakłady finansowe z budżetu 

państwa przeznaczone na ten cel będą znacznie mniejsze.   

Przewidywany harmonogram zapotrzebowania na środki dotacji budżetowej 

przedstawia poniższe zestawienie: 

Lp. Rok 
Zapotrzebowanie 

środków dotacyjnych 
(tys. zł) 

1 2006 46 000,0*

2 2007 90 025,5 
3 2008 94 652,0 
4 2009 87 349,6 
5 2010 84 431,1 
6 2011 77 903,4 
7 2012 74 239,0 
8 2013 67 635,6 
 Razem 622 236,2 

           *    Kwota zapisana w projekcie ustawy  budżetowej na rok 2006.   
           Kopalnia wnioskowała o kwotę  91 236,8 tys. zł. 
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ZGH „Bolesław” S.A. 

Środki na działania wykonywane po zakończeniu likwidacji zakładu górniczego 

„Bolesław” oraz rejonu „Olkusz” zakładu górniczego „Olkusz-Pomorzany” będą 

przeznaczone  na usuwanie szkód górniczych, rekultywacje terenów oraz 

analizy, opracowania i opinie związane z działaniami polikwidacyjnymi.  

Rok 2006 będzie prawdopodobnie ostatnim rokiem wypłacania dotacji Spółce. 

Prognozowana wysokość dotacji przeznaczonej na świadczenia socjalne 

wyniesie ok. 1 750,0 tys. zł. Jeżeli wynikiem pozytywnym zakończą się trwające 

aktualnie prace, mające na celu uznanie przez Komisję Europejską dotacji na 

działania polikwidacyjne za dozwoloną pomoc publiczną na restrukturyzację, 

kwota dotacji może wzrosnąć do wysokości 9 000,0 tys. zł (7 130,0 tys. zł 

z  przeznaczeniem na rekultywację terenów pogórniczych oraz 120,0 tys. zł 

na  naprawianie szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego).   

ZG „Trzebionka” S.A. 

Środki na częściową likwidację ZG „Trzebionka” będą przeznaczone 

na  likwidację fizyczną przez podsadzanie wyrobisk oraz prace 

zabezpieczające  przed powstaniem zagrożeń. Zatwierdzona „Aktualizacja 

programu likwidacji części zakładu górniczego ZG „Trzebionka” S.A.” obejmuje 

lata 2004-2006. W  roku 2006 na dotację dla Spółki zagwarantowano  

4 900,0 tys. zł, wobec wnioskowanych 6 000,0 tys. zł. 

Centralna Pompownia „Bolko” Sp. z o.o. 

W przypadku finansowania działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji 

byłych Zakładów Górniczo-Hutniczych „Orzeł Biały” w Bytomiu, realizowanych 

przez Centralną Pompownię Bolko Sp. z  o.o., środki budżetowe w wysokości 

około 12 000,0 tys. zł rocznie będą przeznaczone na finansowanie: 

1) odwadniania wyrobisk kopalnianych, 

2) eksploatacji rurociągów zrzutowych oraz stacji uzdatniania wód dołowych, 

3) usuwania szkód górniczych spowodowanych eksploatacją górniczą byłych 

ZGH „Orzeł Biały”, 

4) utrzymania terenów po zlikwidowanych kopalniach rud cynku i ołowiu, 

5) niezbędnych wydatków związanych z finansowaniem Centralnej Pompowni 

„Bolko” Sp. z o.o. w Bytomiu. 
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Konieczność finansowania działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji 

byłych Zakładów Górniczo-Hutniczych „Orzeł Biały” w Bytomiu, realizowanych 

przez Centralną Pompownię Bolko Sp. z o.o., jest podyktowana względami 

bezpieczeństwa. 

W ciągu najbliższych lat nie przewiduje się zmian finansowania działań 

wykonywanych po zakończeniu likwidacji byłych Zakładów Górniczo-Hutniczych 

„Orzeł Biały” w Bytomiu. 

Świadczenia socjalne wypłacane w trakcie trwania urlopu górniczego  

Ze świadczeń socjalnych korzystają wyłącznie pracownicy ZGH „Bolesław” i PP 

Kopalnia Soli „Bochnia”, którzy nabyli do nich uprawnienia do końca 2003 r. 

Świadczenie socjalne  jest wypłacane w każdym miesiącu, nie później niż 

w  terminie wypłat wynagrodzeń u pracodawcy. Świadczenie socjalne jest 

waloryzowane kwartalnie według wskaźnika wzrostu przeciętnego 

miesięcznego  wynagrodzenia, z tym że kwota tego świadczenia nie może być 

niższa od kwoty wypłaconej w miesiącu poprzedzającym. Wysokość 

świadczenia socjalnego na kolejny kwartał ustala się jako iloczyn kwoty tego 

świadczenia otrzymywanego w kwartale poprzednim i wskaźnika wzrostu 

przeciętnego miesięcznego  wynagrodzenia. Pracownicy uprawnieni do 

świadczenia socjalnego otrzymują także deputat węglowy, nagrodę z okazji 

„Dnia Górnika”, dodatkową nagrodę roczną oraz uznaniowe świadczenia 

wynikające z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Świadczenia te 

wynikają z Karty Górnika i Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy. 

Z ogólnej kwoty dotacji na ich wypłatę w 2006 r., ostatnim roku finansowania 

świadczeń pracowniczych wypłacanych w trakcie trwania urlopu, przeznaczone 

będzie ok. 2 000 tys. zł. 

Liczba osób korzystających ze świadczeń socjalnych wypłacanych w trakcie 
trwania urlopu w latach 2005-2007 

Rok PP Kopalnia Soli „Bochnia” w 
likwidacji 

ZGH „Bolesław” S.A. 

2005 25 137 
2006 14 79 
2007* 0 0 

* Urlopy górnicze zostaną zakończone w 2006 r. 
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Umożliwienie pobierania połowy należnego świadczenia socjalnego, 

wypłacanego w okresie, na jaki przyznano urlop górniczy, ma skłonić 

pracownika przebywającego na tym urlopie do aktywnej postawy na rynku 

pracy i  poszukiwania dodatkowych źródeł zarobkowania. Ponadto rozwiązanie 

takie, w przypadku jego zaistnienia, spowoduje obniżenie kosztów stałych.  

W celu prawidłowego wydatkowania dotacji, minister właściwy do spraw 

gospodarki może zlecić Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. monitorowanie 

prawidłowości wykorzystania dotacji na likwidację zakładów górniczych, 

utrzymanie, zabezpieczenie i ratowanie zabytkowych części zakładów 

górniczych, działania wykonywane po zakończeniu likwidacji zakładów 

górniczych oraz na finansowanie świadczeń socjalnych i świadczeń 

dodatkowych. Koszty monitoringu w roku 2006 wyniosą ok. 300,0 tys. zł, przy 

czym w projekcie ustawy budżetowej zapisano na ten cel 200,0 tys. zł, a od 

roku 2007 koszty te powinny maleć, ze względu na zaprzestanie wypłacania 

dotacji dla ZGH „Bolesław” S.A. oraz ZG „Trzebionka” S.A.  Zadanie zostanie 

sfinansowane  w ramach przyznanego Ministrowi Gospodarki limitu wydatków 

w  kolejnych latach budżetowych. 

Omawiany projekt ustawy ma na celu szybkie i elastyczne przekazywanie 

środków z dotacji budżetowej, co powinno doprowadzić do sprawnej realizacji 

planowanych działań likwidacyjnych i polikwidacyjnych.  

Wejście w życie z dniem ogłoszenia podyktowane jest faktem, że finansowanie 

zadań określonych w ustawie ze środków budżetowych w terminach 

określonych w ustawie jest jedynie kontynuacją płatności z lat ubiegłych. 

Ustawa nie reguluje finansowania nowych zadań. Ustawa ma zastosowanie do 

wydatków ponoszonych przez podmioty wskazane w ustawie od dnia 1 stycznia 

2006 r. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

 

1. Cel wprowadzenia ustawy 

 Celem wprowadzenia ustawy jest stworzenie podstawy prawnej do 

wypłacania dotacji podmiotowej dla przedsiębiorstw górnictwa 

niewęglowego oraz wydanie rozporządzenia określającego szczegółowe 

zasady udzielania i wykorzystania dotacji przeznaczonej dla górnictwa soli, 

rud cynku i ołowiu, ujętej w budżecie państwa w części, której dysponentem 

jest minister właściwy do spraw gospodarki, oraz sposobu obliczania i trybu 

wypłacania osłon socjalnych. 

 

2. Konsultacje społeczne 

 Projekt został przesłany do konsultacji związkom zawodowym oraz 

przedsiębiorstwom, których dotyczy projekt, oraz umieszczony na stronie 

internetowej Ministerstwa Gospodarki. Brak jest wyników konsultacji 

społecznych. Z chwilą uzyskania stanowiska zostanie ono niezwłocznie 

przekazane odpowiednim komisjom sejmowym.   

 

3. Zakres oceny skutków regulacji 

 Regulacja pociąga za sobą skutki finansowe dla budżetu państwa 

w  wysokości rzędu 86 900,0 tys. zł rocznie. Środki te są przewidziane na 

likwidację otworów eksploatacyjnych, likwidację zbędnych instalacji, 

usuwanie szkód górniczych, rekultywacje terenów, prace zabezpieczające, 

renowację zabytkowych wyrobisk, maszyn i urządzeń oraz prace mające na 

celu utrzymanie i zabezpieczenie zabytkowych części Kopalni Soli 

„Bochnia” i „Wieliczka” oraz finansowanie działań wykonywanych po 

zakończeniu likwidacji byłych Zakładów Górniczo-Hutniczych „Orzeł Biały” 

w Bytomiu.  

 Zapotrzebowanie na dotację będzie zmniejszało się corocznie z uwagi na 

zmniejszenie zakresu prac – zakończenie likwidacji planowane jest dla ZG 

„Trzebionka” S.A. w 2006 r., KS „Bochnia” w 2008 r. oraz KS „Wieliczka” 



 
 

w  2013 r. – oraz zakończenie wypłacania osłon socjalnych dla 

pracowników ZGH „Bolesław” S.A. i KS „Bochnia” w 2006 r. 

 

4. Skutki wprowadzenia ustawy: 

1) wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu i sektora publicznego 

 Wdrożenie projektu pociąga za sobą skutki finansowe dla budżetu 

państwa w planowanej wysokości w 2006 r. – 86 900,0 tys. zł.  

Finansowanie działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji byłych 

Zakładów Górniczo-Hutniczych „Orzeł Biały” w Bytomiu jest 

podyktowane względami bezpieczeństwa publicznego i pociąga za 

sobą skutki finansowe w wysokości około 12 000,0 tys. zł rocznie. 

W  ciągu najbliższych lat nie przewiduje się zmian finansowania 

działań  wykonywanych po zakończeniu likwidacji byłych Zakładów 

Górniczo-Hutniczych „Orzeł Biały” w Bytomiu. 

2)  wpływ regulacji na rynek pracy 

Zwalniani pracownicy otrzymają świadczenie wypłacane w trakcie 

urlopu górniczego oraz zasiłek socjalny. 

3)  wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną  i zewnętrzną 

gospodarki 

Wejście w życie ustawy nie będzie miało bezpośredniego wpływu na 

konkurencyjność gospodarki. 

4)  wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionu 

Realizowane prace zapobiegają degradacji środowiska naturalnego 

w regionie. Dotacja z budżetu państwa umożliwia zagospodarowanie 

przestrzeni oraz wspieranie rozwoju regionów pogórniczych, 

w  szczególności zabezpieczenie dziedzictwa kulturowego oraz rozwój 

turystyki.  
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