
Projekt z dnia 14.01.2022 r.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E

M I N I S T R A  A K T Y W Ó W  P A Ń S T W O W Y C H 1)

z dnia 

w sprawie dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych przedsiębiorstw górniczych

Na podstawie art. 5f ust. 5 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa 

węgla kamiennego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1821, z 2021 r. poz. 2071 oraz z 2022 r. poz. …) 

zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe warunki systemu wsparcia w zakresie dopłat do redukcji zdolności 

produkcyjnych przedsiębiorstw górniczych, w tym sposób ustalania wysokości dopłat, 

koszty i przychody kwalifikowane, sposób ustalania ceny referencyjnej, zasady 

monitorowania, kontroli i weryfikacji systemu wsparcia;

2) szczegółowe warunki i tryb przyznawania dopłaty, z uwzględnieniem jej formy; 

3) tryb rozliczania dopłat; 

4) warunki powodujące czasowe wstrzymanie wypłaty przyznanej dopłaty.

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) koszty kwalifikowane – zapłacone koszty związane z bieżącą produkcją węgla 

obejmujące, poza wydobyciem, operacje związane z przeróbką węgla oraz jego 

transportem, w tym skutki finansowe kosztów poniesionych w roku poprzedzającym rok, 

w którym przyznano dopłatę; 

2) przychody kwalifikowane – zrealizowane przychody ze sprzedaży węgla oraz inne 

przychody; 

3) cena referencyjna – średnioważoną jednostkową cenę węgla, ustalaną dla każdego 

miesiąca i narastająco, odrębnie dla węgla kamiennego energetycznego i koksowego; 

4) jednostka produkcyjna – podziemne miejsce wydobycia węgla i powiązaną z nim 

infrastrukturę, zdolne do produkowania węgla surowego niezależnie od innych części 

przedsiębiorstwa;

1) Minister Aktywów Państwowych kieruje działem administracji rządowej – gospodarka złożami kopalin, na 
podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Ministra Aktywów Państwowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 943).
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5) program operacyjny – wieloletni plan rzeczowo-finansowy jednostki produkcyjnej, 

opracowany w związku z wdrożeniem systemu wsparcia, obejmujący okres do jej 

zamknięcia;

6) plan techniczno-ekonomiczny – roczny plan rzeczowo-finansowy jednostki produkcyjnej, 

opracowany na podstawie i w ramach programu operacyjnego;

7) przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo górnicze w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego;

8) minister – ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin.

§ 3. 1. Do kosztów kwalifikowanych zalicza się:

1) koszty wynagrodzeń, koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz 

pracowników;

2) koszty zużycia materiałów;

3) koszty odtwarzania majątku bez uwzględnienia nakładów inwestycyjnych 

przeznaczonych na rozwój jednostki produkcyjnej;

4) koszty obsługi kapitału; 

5) koszty usług transportowych związanych z dostawą węgla do punktu dostawy lub odbioru;

6) wycena zmian w stanie zapasów;

7) koszty ogólne przedsiębiorstwa, w tym koszty sprawowania ogólnego zarządu związane 

z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa oraz jednostki produkcyjnej, z wyłączeniem 

kosztów reprezentacji i reklamy;

8) inne koszty, w tym koszty energii, usług obcych, towarów oraz podatków i opłat. 

2. W kosztach kwalifikowanych uwzględnia się pozostałe do spłaty zobowiązania, 

będące skutkiem poniesienia tych kosztów przed dniem 1 lutego 2022 r.

3. Do kosztów kwalifikowanych mogą być zaliczone wyłącznie koszty zasadne 

i niezbędne do poniesienia w procesie produkcji.

§ 4. Do przychodów kwalifikowanych zalicza się:

1) przychody ze sprzedaży węgla;

2) przychody ze sprzedaży materiałów, towarów, usług oraz produktów innych niż węgiel;

3) przychody finansowe uzyskane przez przedsiębiorstwo w związku z prowadzoną 

działalnością; 

4) pozostałe przychody operacyjne.
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§ 5. 1. W okresie funkcjonowania i wydobywania węgla każda z jednostek produkcyjnych 

działa według programu operacyjnego, opracowanego przez przedsiębiorstwo i 

zaakceptowanego przez ministra. 

2. Program operacyjny zawiera w szczególności harmonogram i zasady funkcjonowania 

jednostki produkcyjnej wraz z założeniami dotyczącymi wielkości produkcji, kosztów, 

przychodów, nakładów inwestycyjnych, poziomu planowanej dopłaty oraz wskaźników 

efektywności. 

3. Wielkość produkcji i wysokość dopłaty dla danej jednostki produkcyjnej ma charakter 

degresywny. 

4. Na podstawie programu operacyjnego przedsiębiorstwo corocznie opracowuje plan 

techniczno-ekonomiczny działalności poszczególnej jednostki produkcyjnej. Plan wymaga 

pozytywnego zaopiniowania przez statutowy organ nadzoru przedsiębiorstwa.

§ 6. 1. Należną w danym roku dla danej jednostki produkcyjnej wysokość dopłaty ustala 

się jako dodatnią różnicę pomiędzy kosztami kwalifikowanymi a przychodami 

kwalifikowanymi, skorygowanymi o cenę referencyjną. 

2. W przypadku gdy wysokość przychodów kwalifikowanych ze sprzedaży węgla 

zrealizowanych przez jednostkę produkcyjną jest niższa od tych przychodów skorygowanych 

do poziomu ceny referencyjnej, do ustalenia kwoty dopłaty przyjmuje się kwotę przychodów 

wyliczonych po cenie referencyjnej.

3. W przypadku gdy wysokość przychodów kwalifikowanych ze sprzedaży węgla 

zrealizowanych przez jednostkę produkcyjną jest wyższa od tych przychodów skorygowanych 

do poziomu ceny referencyjnej, do ustalenia kwoty dopłaty przyjmuje się kwotę przychodów 

kwalifikowanych.

4. W przypadku wystąpienia w jednostce produkcyjnej nadwyżki przychodów 

kwalifikowanych nad kosztami kwalifikowanymi, jest ona uwzględniana przez 

przedsiębiorstwo do pomniejszenia dopłaty na pozostałe jednostki produkcyjne. 

§ 7. 1. Przedsiębiorstwo składa do ministra wniosek o przyznanie dopłaty dla każdej 

jednostki produkcyjnej oddzielnie, w podziale na miesiące, sporządzony na podstawie 

wielkości określonych w programie operacyjnym i planie techniczno-ekonomicznym.  

2. Wniosek zawiera w szczególności:

1) oznaczenie przedsiębiorstwa;

2) wysokość zaplanowanych kosztów kwalifikowanych i przychodów kwalifikowanych;
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3) planowane dopłaty dla poszczególnych jednostek produkcyjnych, z podziałem na 

miesiące;

4) formę finasowania dopłaty, ze wskazaniem odpowiednich kwot.

3. Do wniosku załącza się plan techniczno-ekonomiczny dla poszczególnych jednostek 

produkcyjnych na dany rok.

4. Wniosek jest akceptowany przez ministra. 

§ 8. Podstawą przyznania dopłaty w formie dotacji na dany rok jest, zawarta między 

ministrem a przedsiębiorstwem, umowa o przyznanie dotacji, która określa w szczególności:

1) szczegółowe przeznaczenie przyznanych środków;

2) wysokość udzielonej dotacji;

3) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku 

budżetowego;

4) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji;

5) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji;

6) monitoring i tryb kontroli wykorzystania środków.

§ 9. 1. Dotacja przyznana przez ministra jest przekazywana w miesięcznych transzach na, 

specjalnie w tym celu wyodrębniony przez przedsiębiorstwo, rachunek bankowy, dla każdej 

jednostki produkcyjnej.

2. Podstawę do przekazania transzy dotacji stanowi przedłożenie przez przedsiębiorstwo:

1) wniosku miesięcznego o wypłacenie transzy dotacji na miesiąc, którego dotyczy transza; 

2) informacji miesięcznej w zakresie wydatkowania środków z transzy przekazanej w 

poprzednim miesiącu, zawierającej kwotę wpływów i wydatków oraz stan środków na 

koniec poprzedniego miesiąca.

3. Obowiązek przedłożenia informacji miesięcznej nie dotyczy transzy dotacji 

wnioskowanej po raz pierwszy.

4. Wniosek miesięczny o wypłacenie transzy dotacji zawiera w szczególności:

1) oznaczenie przedsiębiorstwa;

2) wysokość zaplanowanych kosztów kwalifikowanych i przychodów kwalifikowanych na 

dany miesiąc; 

3) wysokość dopłaty w podziale na jednostki produkcyjne; 

4) informację o planowanej wysokości dopłaty finansowanej w formie skarbowych papierów 

wartościowych.
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5. W przypadku gdy z informacji miesięcznej wynika, że na rachunku, o którym mowa 

w ust. 1, pozostała niewykorzystana kwota dotacji, wykazane saldo pomniejsza kwotę transzy 

dotacji do wypłaty w kolejnym miesiącu.

§ 10. 1. Wniosek miesięczny jest składany do 25. dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc 

wypłaty transzy dotacji.  

2. Informacja miesięczna jest składana do 5. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. 

3. Jeżeli termin złożenia wniosku miesięcznego i informacji miesięcznej, przypada na 

dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa pierwszego dnia 

roboczego po tym terminie.

§ 11. 1. Przedsiębiorstwo składa ministrowi rozliczenie miesięczne z wykorzystania 

transzy dotacji, w podziale na jednostki produkcyjne, za dany miesiąc i narastająco, które 

zawiera:

1) wysokość kosztów kwalifikowanych oraz przychodów kwalifikowanych za dany miesiąc  

oraz wysokość należnej dopłaty, bez korekty o cenę referencyjną;

2) kwotę otrzymanej transzy dotacji oraz wydatkowanych środków. 

2. Po ustaleniu ceny referencyjnej za dany miesiąc przedsiębiorstwo składa ministrowi 

rozliczenie miesięczne uwzględniające korektę przychodów kwalifikowanych o cenę 

referencyjną, w podziale na jednostki produkcyjne, za dany miesiąc i narastająco.

3. Rozliczenie miesięczne jest składane do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

4. Rozliczenie miesięczne, skorygowane zgodnie z ust. 2, jest składane w terminach:

1) do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono rozliczenie, o którym 

mowa w ust. 1 – rozliczenie miesięczne za miesiące od stycznia do października 

rozliczanego roku;

2) do dnia 25 stycznia roku następującego po rozliczanym roku – rozliczenie miesięczne za 

listopad;

3) do dnia 25 lutego roku następującego po rozliczanym roku – rozliczenie miesięczne za 

grudzień. 

§ 12. 1. Przedsiębiorstwo składa ministrowi informację roczną oraz rozliczenie roczne.

2. Informacja roczna zawiera kwotę przekazanych i wydatkowanych środków dotacji, 

stan środków dotacji na koniec roku budżetowego oraz zwroty dotacji.

3. Rozliczenie roczne zawiera wysokość kosztów kwalifikowanych oraz przychodów 

kwalifikowanych, wysokość należnej dopłaty, kwotę przekazanej i wykorzystanej dopłaty, w 

podziale na jednostki produkcyjne i narastająco, z uwzględnieniem formy dopłaty. 



– 6 –

4. W terminie do dnia 5 lutego roku, następującego po rozliczanym roku, 

przedsiębiorstwo składa informację roczną.

5. W terminie do dnia 25 lutego roku, następującego po rozliczanym roku, 

przedsiębiorstwo składa rozliczenie roczne. 

6. Jeżeli termin złożenia informacji rocznej i rozliczenia rocznego przypada na dzień 

uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa pierwszego dnia roboczego 

po tym terminie.

§ 13. 1. Dotacja w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego podlega zwrotowi 

w terminie 5 dni po zakończeniu roku.

2. W przypadku gdy z rozliczenia rocznego wynika, że przedsiębiorstwo pobrało dopłatę 

nienależnie lub w nadmiernej wysokości, nadwyżka podlega zwrotowi do budżetu państwa 

wraz z odsetkami, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm. 2)).

3. W przypadku gdy z rozliczenia rocznego wynika, że przedsiębiorstwo pobrało dopłatę 

w wysokości niższej niż należna, niedobór stanowi zobowiązanie wymagalne Skarbu Państwa 

i jest wypłacany w następnym roku budżetowym ze środków pochodzących z budżetu państwa.

§ 14.1. W przypadku gdy przedsiębiorstwo nie przedłoży ministrowi prawidłowo 

sporządzonego wniosku miesięcznego, informacji miesięcznej, rozliczenia miesięcznego, 

informacji rocznej lub rozliczenia rocznego, następuje wstrzymanie wypłaty dopłaty i trwa ono 

do czasu ich przedłożenia.

2. Minister może przesunąć termin przekazania transzy dotacji, w przypadku:

1) nieprawidłowo sporządzonego rozliczenia miesięcznego, informacji miesięcznej, 

informacji rocznej lub rozliczenia rocznego – do czasu przedłożenia prawidłowego 

dokumentu;

2) nieterminowego założenia rozliczenia miesięcznego, informacji miesięcznej, informacji 

rocznej lub rozliczenia rocznego – o liczbę dni odpowiadającą liczbie dni opóźnienia.

§ 15. 1. W przypadku dopłaty finansowanej w formie podwyższenia kapitału zakładowego 

przedsiębiorstwa skarbowymi papierami wartościowymi, podstawą udzielenia pomocy 

publicznej jest umowa o podwyższeniu kapitału zakładowego, zawarta między ministrem a 

przedsiębiorstwem. 

2. Umowa o podwyższeniu kapitału zakładowego określa w szczególności:

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 
1927, 1981, 2054 i 2270.
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1) szczegółowe przeznaczenie przyznanych skarbowych papierów wartościowych;

2) wartość przekazanych skarbowych papierów wartościowych;

3) termin wykorzystania skarbowych papierów wartościowych;

4) termin i sposób rozliczenia skarbowych papierów wartościowych;

5) termin zwrotu niewykorzystanych skarbowych papierów wartościowych;

6) monitoring i kontrolę wykorzystania skarbowych papierów wartościowych.

§ 16. 1. Program operacyjny oraz plan techniczno-ekonomiczny poszczególnych 

jednostek produkcyjnych podlegają monitoringowi przez ministra, w szczególności pod 

względem wyników prowadzonej działalności i jej wpływu na system wsparcia.

2. Monitoring systemu wsparcia w zakresie dopłat jest prowadzony w cyklach 

półrocznych. 

3. W przypadku gdy: 

1) przekroczone zostaną ustalone poziomy odchyleń od wskaźników efektywności 

zawartych w programie operacyjnym lub planie techniczno-ekonomicznym lub

2) wystąpi zdarzenie nadzwyczajne, mające wpływ na funkcjonowanie danej jednostki 

produkcyjnej, rozumiane jako zdarzenie, któremu nie można było zapobiec przy 

zachowaniu należytej staranności wymaganej w ramach typowej, bieżącej działalności, 

które jest zewnętrzne i pozostaje poza kontrolą przedsiębiorcy

– minister lub wskazany przez niego podmiot, przy udziale komisji powołanej przez 

przedsiębiorstwo, złożonej z przedstawicieli przedsiębiorstwa oraz strony społecznej, zwanej 

dalej „Komisją”, przeprowadza weryfikację nadzwyczajną.

4. W ramach weryfikacji nadzwyczajnej Komisja przedstawia ministrowi stanowisko 

zawierające rekomendacje co do dalszych działań, w tym propozycję programu naprawczego, 

w terminie wspólnie uzgodnionym, nie później jednak niż 3 tygodnie od wystąpienia zdarzenia, 

o którym mowa w ust. 3.

5. W ramach weryfikacji nadzwyczajnej minister lub podmiot przez niego wskazany 

przeprowadza analizę sytuacji jednostki produkcyjnej, z uwzględnieniem przyczyn, które 

doprowadziły do weryfikacji i ich wpływu na założony model funkcjonowania jednostki 

produkcyjnej, określony w planie operacyjnym, w tym wpływu na kluczowe wskaźniki 

efektywności oraz przygotowuje rekomendacje dalszych działań, w tym, o ile będzie to 

możliwe, program naprawczy, uwzględniając jednocześnie stanowisko lub program naprawczy 

przygotowany przez Komisję. 
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6. Weryfikacja nadzwyczajna trwa nie dłużej niż 6 tygodni od wystąpienia zdarzenia, o 

którym mowa w ust. 3.

7. W zależności od wyników weryfikacji nadzwyczajnej, minister podejmuje decyzję o: 

1) wdrożeniu planu naprawczego w terminie maksymalnie 12 miesięcy albo

2) likwidacji jednostki, jeżeli, przed lub w trakcie procesu naprawczego lub analiz, nie 

wystąpią przesłanki wskazujące, że działalność jednostki produkcyjnej osiągnie ponownie 

wskaźniki efektywności w racjonalnie uzasadnionym terminie.

8. W okresie prowadzenia weryfikacji nadzwyczajnej oraz do czasu podjęcia decyzji, o 

której mowa w ust. 7, minister wstrzymuje wypłatę dopłaty dla jednostki produkcyjnej i w 

porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów podejmuje decyzję o tymczasowym 

finansowaniu niezbędnym do podtrzymania funkcjonowania jednostki lub zapobieżenia 

nieodwracalnym negatywnym skutkom spowodowanym przez zdarzenia nadzwyczajne, z 

uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz realizacji celów systemu wsparcia. 

§ 17. 1. Wykorzystanie dopłaty podlega kontroli przez ministra pod względem  

gospodarności, celowości, efektywności i oszczędności.

2. Kontrola jest przeprowadzana co najmniej raz w roku, w tym po zakończeniu danego 

roku budżetowego. 

§ 18.Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER AKTYWÓW 

PAŃSTWOWYCH

Za zgodność pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym
Grzegorz Dostatni
Dyrektor Departamentu Prawnego, Ministerstwo Aktywów Państwowych
dokument podpisany elektronicznie 
669211.2108258.1729540, 14 stycznia 2022 
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UZASADNIENIE

Projekt rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych w sprawie dopłat do redukcji 

zdolności produkcyjnych przedsiębiorstw górniczych stanowi wykonanie upoważnienia 

ustawowego zawartego w art. 5f ust. 5 ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, 

dodanego przez ustawę uchwaloną przez Sejm RP w dniu 17 grudnia 2021 r. (Dz. U. z 2022 r. 

poz. …), który stanowi, że minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin, określi w 

drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe warunki systemu wsparcia w zakresie dopłat, w tym sposób ustalania 

wysokości dopłat, koszty i przychody kwalifikowane, sposób ustalania ceny referencyjnej, 

zasady monitorowania, kontroli i weryfikacji systemu wsparcia,

2) szczegółowe warunki i tryb przyznawania dopłaty, z uwzględnieniem jej formy; 

3) tryb rozliczania dopłat, 

4) warunki powodujące czasowe wstrzymanie wypłaty przyznanej dopłaty

– biorąc pod uwagę przeznaczenie dopłat, zapewnienie sprawności ich wypłacania oraz 

efektywne wydatkowanie środków z budżetu państwa.

W § 2 projektu zostały określone podstawowe definicje i pojęcia używane w 

rozporządzeniu. Począwszy od § 5, projekt rozporządzenia opisuje zasady postępowania w 

zakresie wnioskowania i rozliczania pomocy na finansowanie dopłaty do redukcji zdolności 

produkcyjnych przedsiębiorstwa.

Zasady dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych opierają się na z góry określonym 

mechanizmie, który będzie brał pod uwagę koszty kwalifikowane oraz przychody 

kwalifikowane przedsiębiorstwa. Za koszty kwalifikowane będą uznawane zapłacone koszty 

produkcji węgla związane z bieżącą produkcją z uwzględnieniem skutków finansowych 

kosztów lat ubiegłych. W § 3 ust. 1 rozporządzenia przedstawiono katalog kosztów 

kwalifikowanych. Koszty kwalifikowane powinny być zasadne i niezbędne do poniesienia w 

procesie produkcji.

Natomiast jako przychody kwalifikowane wskazano zrealizowane przychody ze 

sprzedaży węgla oraz pozostałe przychody uzyskane w ramach prowadzonej działalności. 

Kategorie przychodów kwalifikowanych ujęto w § 4 rozporządzenia. 
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Dopłata do redukcji zdolności produkcyjnych będzie obliczana w oparciu o dodatnią 

różnicę pomiędzy kosztami kwalifikowanymi działalności wydobywczej jednostek 

produkcyjnych a przychodami kwalifikowanymi. 

Dodatkowo, aby nie doszło do nadmiernego przyznawania dopłaty oraz aby zapewnić 

minimalizację wpływu wsparcia dla przedsiębiorstw górniczych na otoczenie rynkowe, cena 

sprzedaży węgla, przy wyliczaniu poziomu pomocy, będzie odnoszona do ceny referencyjnej. 

Cena referencyjna, zgodnie z § 2 pkt 3, stanowić będzie średnioważoną jednostkową cenę 

węgla, ustalaną dla każdego miesiąca i narastająco, odrębnie dla węgla kamiennego 

energetycznego i koksowego. Cena ta ma odzwierciedlać aktualną sytuację na rynku. 

Jednocześnie odniesienie do ceny referencyjnej w ramach wyliczania dopłaty spowoduje, że 

zminimalizowany zostanie jej negatywny wpływ na ceny węgla na rynku i nie będą w żaden 

sposób promowane produkty dofinansowywane pomocą publiczną. Na potrzeby ustalenia ceny 

rynkowej węgla, stanowiącej benchmark dla węgla sprzedawanego przez jednostki 

produkcyjne, zostanie zastosowana cena importowa węgla, na podstawie zrealizowanych 

dostaw węgla do Polski.

Jak wspomniano wyżej, należna dopłata do redukcji zdolności produkcyjnych 

przedsiębiorstwa będzie obliczana jako dodatnia różnica pomiędzy kosztami kwalifikowanymi 

a przychodami kwalifikowanymi, skorygowanymi o cenę referencyjną. Innymi słowy, gdy 

w danym roku dla jednostki produkcyjnej:

– wysokość przychodów kwalifikowanych ze sprzedaży węgla zrealizowanych przez 

jednostkę produkcyjną będzie niższa od tych przychodów skorygowanych do poziomu ceny 

referencyjnej, do ustalenia należnej kwoty dopłaty przyjmie się kwotę przychodów 

wyliczonych po cenie referencyjnej,

– wysokość przychodów kwalifikowanych ze sprzedaży węgla zrealizowanych przez 

jednostkę produkcyjną będzie wyższa od tych przychodów skorygowanych do poziomu ceny 

referencyjnej, do ustalenia należnej kwoty dopłaty przyjmie się kwotę przychodów 

kwalifikowanych.

Jednocześnie w § 6 ust. 4 wskazano, że uzyskana nadwyżka przychodów 

kwalifikowanych nad kosztami kwalifikowanymi będzie uwzględniana przez przedsiębiorstwo 

do pomniejszenia dopłaty na pozostałe jednostki produkcyjne. 

Dzięki przyjęciu takiej zasady oraz niezależnego czynnika rynkowego udzielona pomoc 

nie będzie wpływać na swobodę uzgadniania cen sprzedaży pomiędzy umawiającymi się 
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stronami w świetle warunków panujących na rynku. Jednocześnie pozwoli na minimalizowanie 

negatywnego skutku systemu dopłat na konkurencję.

Każda z jednostek produkcyjnych w ramach przedsiębiorstwa będzie korzystała z dopłaty 

do redukcji zdolności produkcyjnych maksymalnie przez okres wyznaczony do jej zamknięcia.

Każda jednostka produkcyjna będzie działała w ramach indywidualnie określonego 

wieloletniego programu operacyjnego, zawierającego w szczególności harmonogram i zasady 

funkcjonowania jednostki produkcyjnej wraz z założeniami dotyczącymi wielkości produkcji, 

kosztów, przychodów, nakładów inwestycyjnych, poziomu planowanej dopłaty oraz 

wskaźników efektywności. Dokument będzie przedmiotem akceptacji ministra właściwego do 

spraw gospodarki złożami kopalin. 

Dodatkowo na podstawie zaakceptowanego programu operacyjnego jednostka 

produkcyjna będzie miała obowiązek sporządzać co roku plan techniczno-ekonomiczny 

działalności, który będzie opiniowany przez statutowy organ nadzoru przedsiębiorstwa, tj. radę 

nadzorczą. Zarówno program operacyjny, jak i plan techniczno-ekonomiczny, będą  podlegały 

okresowemu i regularnemu monitoringowi.

Rozporządzenie określa również procedurę wnioskowania o przyznanie dopłaty do 

redukcji zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa. W celu ubiegania się o przyznanie dopłaty 

dla każdej jednostki produkcyjnej, przedsiębiorstwo będzie składało do ministra właściwego 

do spraw gospodarki złożami kopalin wniosek o przyznanie dopłaty sporządzony, w podziale 

na miesiące i opracowany na podstawie wielkości określonych w programie operacyjnym i 

planie techniczno-ekonomicznym. Informacje, jakie będzie zawierał wniosek o przyznanie 

dopłaty, określa § 7 ust. 2 i 3. Wniosek o przyznanie dopłaty będzie akceptowany przez ministra 

właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin. 

Dopłata będzie mogła być przyznawana w formie dotacji z budżetu państwa lub w formie 

skarbowych papierów wartościowych przekazanych na podwyższenie kapitału zakładowego 

przedsiębiorstwa.

Podstawą przyznania dotacji budżetowej w danym roku na finansowanie dopłaty do 

redukcji do zdolności produkcyjnych będzie umowa zawarta między ministrem właściwym do 

spraw gospodarki złożami kopalin a przedsiębiorstwem. W § 8 określono elementy jakie 

zawierać będzie umowa o przyznanie dotacji.

 Z uwagi na zasady racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi, 

dotacja będzie przekazywana na wniosek przedsiębiorstwa w transzach miesięcznych tak, aby 
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zabezpieczyć płynność finansowania, a jednocześnie zapobiec nadmiernemu gromadzeniu 

środków z budżetu państwa na specjalnie wyodrębnionym rachunku bankowym jednostki 

produkcyjnej. W przypadku gdy na rachunku pozostanie niewykorzystana dotacja, wykazane 

saldo dostępnych środków będzie pomniejszało kwotę transzy dotacji do wypłaty w kolejnym 

miesiącu. W celu przekazania miesięcznej transzy dotacji przedsiębiorstwo będzie składać, po 

podpisaniu umowy, wniosek miesięczny o wypłacenie transzy dotacji na miesiąc, którego 

dotyczy transza (25. dnia danego miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty transzy dotacji) 

oraz informację miesięczną w zakresie wydatkowania środków z transzy przekazanej w 

poprzednim miesiącu, zawierającą kwotę wpływów i wydatków oraz stan środków na koniec 

poprzedniego miesiąca (do 5. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni). Projekt rozporządzenia 

określa w § 9 ust. 4 co powinien zawierać wniosek miesięczny o wypłacenie transzy dotacji. 

Obowiązek przedłożenia informacji miesięcznej w zakresie wydatkowania środków z 

transzy dotacji przekazanej w poprzednim miesiącu nie dotyczy transzy wnioskowanej po raz 

pierwszy, co wynika bezpośrednio z terminów przedkładania informacji oraz terminów 

przekazywania transz dotacji. Objęcie wyłączeniem składania informacji miesięcznej w 

przypadku transzy dotacji wnioskowanej po raz pierwszy jest uzasadnione brakiem danych do 

jej przedstawienia za poprzedni miesiąc w momencie składania wniosku o wypłatę transzy.

Ponadto, rozporządzenie reguluje formę miesięcznego i rocznego rozliczenia z 

wykorzystania dotacji z określeniem ich zawartości oraz terminy ich przedkładania. 

Oprócz rozliczenia miesięcznego, składanego do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, 

przedsiębiorstwo będzie składać dodatkowo, w określonych w § 11 ust. 4 terminach rozliczenie 

miesięczne, uwzględniające korektę przychodów kwalifikowanych o cenę referencyjną, w 

podziale na jednostki produkcyjne, na dany miesiąc i narastająco.

Rozliczenie roczne przedsiębiorstwo będzie składać w terminie do dnia 25 lutego roku, 

następującego po rozliczanym roku. Natomiast w celu rozliczenia się z wydatkowanych w 

całym roku środków, przedsiębiorstwo zobowiązane będzie przedstawiać do dnia 5 lutego 

informację roczną. Informacja roczna będzie zawierać kwotę przekazanych i wydatkowanych 

środków dotacji, stan środków dotacji na koniec roku budżetowego oraz zwroty dotacji.

W projekcie przewidziano, że udzielona dotacja w części niewykorzystanej do końca roku 

budżetowego podlega zwrotowi w terminie 5 dni po zakończeniu roku.
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Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, w przypadku gdy z rozliczenia 

rocznego wynikać będzie, że przedsiębiorstwo pobrało dopłatę nienależnie lub w nadmiernej 

wysokości, nadwyżka podlega zwrotowi do budżetu państwa wraz z odsetkami. 

W rozporządzeniu w § 14 określono konsekwencje nieprzedłożenia ministrowi 

właściwemu do spraw gospodarki złożami kopalin prawidłowo sporządzonego wniosku 

miesięcznego, informacji miesięcznej, rozliczenia miesięcznego, informacji rocznej lub 

rozliczenia rocznego, tj. czasowe wstrzymanie wypłaty dopłaty, które potrwa do czasu 

przedłożenia dokumentów. Jednocześnie wskazano, że w przypadku nieterminowego złożenia 

rozliczenia miesięcznego, informacji miesięcznej, informacji rocznej lub rozliczenia rocznego 

minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin ma prawo przesunięcia terminu 

przekazania transzy dotacji, o liczbę dni odpowiadającą liczbie dni opóźnienia.

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, 

dopłata będzie mogła być przekazywana również w formie skarbowych papierów 

wartościowych z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego przedsiębiorstwa 

górniczego.

W takim przypadku podstawą udzielenia pomocy publicznej będzie umowa o 

podwyższeniu kapitału zakładowego, zawarta między ministrem właściwym do spraw 

gospodarki złożami kopalin a przedsiębiorstwem. Elementy, jakie powinna określać umowa o 

podwyższenie kapitału zakładowego reguluje § 15 ust. 2 rozporządzenia.

Rozporządzenie zawiera zasady monitorowania, kontroli i weryfikacji systemu wsparcia.

Każda z jednostek produkcyjnych będzie podlegała monitoringowi pod względem 

wyników prowadzonej działalności. Obowiązki dotyczące przestrzegania określonych 

wskaźników będą wymuszały na jednostkach produkcyjnych utrzymywanie efektywności 

operacyjnej. Prowadzony będzie monitoring regularny oraz weryfikacja nadzwyczajna. 

Monitoring regularny będzie prowadzony w cyklach półrocznych.

Weryfikacja nadzwyczajna będzie dokonywana w przypadku gdy przekroczone zostaną 

ustalone poziomy odchyleń od wskaźników efektywności zawartych w programie operacyjnym 

lub planie techniczno-ekonomicznym lub wystąpi zdarzenie nadzwyczajne, mające wpływ na 

funkcjonowanie danej jednostki produkcyjnej, rozumiane jako zdarzenie, któremu nie można 

było zapobiec przy zachowaniu należytej staranności wymaganej w ramach typowej, bieżącej 

działalności, które jest zewnętrzne i pozostaje poza kontrolą przedsiębiorcy.



– 14 –

Weryfikację nadzwyczajną będzie realizował minister właściwy do spraw gospodarki 

złożami kopalin lub wskazany przez niego podmiot, przy udziale komisji powołanej przez 

przedsiębiorstwo, złożonej z przedstawicieli przedsiębiorstwa oraz strony społecznej. Działania 

w ramach weryfikacji nadzwyczajnej powinny być zakończone w terminie 6 tygodni od zajścia 

zdarzenia nadzwyczajnego lub ustalenia przekroczenia poziomu odchyleń od wskaźników. 

Komisja, w ramach weryfikacji nadzwyczajnej, będzie przedstawiać ministrowi 

właściwemu do spraw gospodarki złożami kopalin stanowisko zawierające rekomendacje co 

do dalszych działań, w tym propozycję programu naprawczego. Termin na przedstawienie 

stanowiska nie może być nie dłuższy niż 3 tygodnie od wystąpienia zdarzenia, o którym mowa 

wyżej.

Minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin lub wskazany przez niego 

podmiot, w ramach weryfikacji nadzwyczajnej, również będzie dokonywał analizy przyczyn, 

które doprowadziły do konieczności przeprowadzenia weryfikacji i ich wpływu na założony 

model funkcjonowania jednostki produkcyjnej, określony w planie operacyjnym, w tym wpływ 

na kluczowe wskaźniki efektywności, i przedstawi finalną rekomendację co do dalszego 

funkcjonowania jednostki. W zależności od wyników działań, minister właściwy do spraw 

gospodarki złożami kopalin będzie podejmować decyzję o wdrożeniu planu naprawczego albo 

o likwidacji jednostki produkcyjnej, jeżeli nie będzie rokowała powrotu do wskaźników 

efektywności w racjonalnie uzasadnionym terminie.

W czasie prowadzenia analiz do czasu podjęcia ostatecznej decyzji, minister właściwy do 

spraw gospodarki złożami kopalin wstrzyma wypłatę dopłaty. Jednocześnie w porozumieniu z 

ministrem właściwym do spraw finansów podejmie decyzję o tymczasowym finansowaniu 

niezbędnym do podtrzymania funkcjonowania jednostki lub zapobieżenia nieodwracalnym 

negatywnym skutkom spowodowanym przez zdarzenia nadzwyczajne, z uwzględnieniem 

zasad bezpieczeństwa oraz realizacji celów systemu wsparcia. 

Takie zasady monitoringu wskazują, że zostały sformułowane aby promować 

efektywność jednostek.

Minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin będzie kontrolował, co najmniej 

raz w roku, wykorzystanie dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa pod 

względem gospodarności, celowości, efektywności i oszczędności. 

Ponadto, w zależności od przebiegu i konsekwencji procesów monitoringu i weryfikacji 

minister podejmie właściwe i niezbędne działania mające na celu odpowiednie 
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odzwierciedlenie wyników weryfikacji w ramach dokumentacji i procesów związanych z 

wdrożeniem systemu wsparcia lub zobowiąże do tego właściwe podmioty, w tym podejmie 

rozmowy z Komisją Europejską, jeśli będzie to konieczne, celem zapewnienia zgodności 

działań z przepisami pomocowymi.

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów przejściowych. 

Termin wejścia w życie przedmiotowego projektu rozporządzenia określono na dzień 

następujący po dniu ogłoszenia. Planuje się, że wdrożenie nowego systemu wsparcia dla spółek 

sektora górnictwa węgla kamiennego w najkrótszym możliwym terminie. Wejście w życie 

mechanizmów przewidzianych w projekcie rozporządzenia umożliwi przedsiębiorstwom 

ubieganie się o dopłatę do redukcji zdolności produkcyjnych, co w efekcie zapobiegnie 

niekontrolowanej upadłości spółek. Określenie takiego terminu wejścia w życie przepisów w 

przypadku rozporządzenia, które umożliwi niezwłoczną realizację uprawnień adresatów 

rozporządzenia, nie narusza zasad demokratycznego państwa prawnego.

Zakłada się, że w latach 2022–2031 budżet na finansowanie dopłaty do redukcji zdolności 

produkcyjnych przedsiębiorstwa wyniesie 28 821 mln zł. 

Z uwagi na fakt, iż Decyzja Rady nr 2010/787/ z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie 

pomocy państwa ułatwiającej zamykanie niekonkurencyjnych kopalń węgla, regulująca 

kwestie pomocy dla sektora górnictwa węgla kamiennego, wygasa 31 grudnia 2027 r., 

podstawą notyfikacji Komisji Europejskiej Nowego systemu wsparcia (obejmujący również 

finansowanie dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa) będą ogólne 

regulacje w zakresie udzielania pomocy Państwa tj. art. 107 traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej. Nowy system wsparcia został przekazany do Komisji Europejskiej w dniu 26 

maja 2021 r, w celu prenotyfikacji. Beneficjentami systemu wsparcia będą Polska Grupa  

Górnicza S.A., Tauron Wydobycie S.A. i Węglokoks Kraj sp. z o.o. W dniu 2 grudnia 2021 r. 

zostały zakończone rozmowy dotyczące prenotyfikacji. Obecnie przygotowywany jest wniosek 

notyfikacyjny do KE, którego przekazanie planuje się w styczniu 2022 r.

Treść projektu rozporządzenia nie podlegała wcześniejszym konsultacjom publicznym. 

Biorąc pod uwagę fakt, że dokonywane zmiany są efektem umowy społecznej, przeprowadzono 

wyłącznie uzgodnienia międzyresortowe.

Projektowane rozporządzenie zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej 

na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji w serwisie „Rządowy Proces 

Legislacyjny”. 
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Zgodnie z praktyką Komisji Europejskiej, wsparcie na działalność operacyjną jest, co do 

zasady, rodzajem wsparcia szczególnie zakłócającego konkurencję. Charakter takiego wsparcia 

ma dopłata do redukcji zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa. Jednak w jej przypadku, 

wprowadzone zostały mechanizmy, które mają zminimalizować wystąpienie tych zakłóceń. 

Zatem projektowane rozporządzenie nie będzie wywierało wpływu na sytuację i 

konkurencyjność polskiego górnictwa węgla kamiennego, jak również sytuację ekonomiczną i 

społeczną rodziny. Regulacja pozwoli spółkom, objętym systemem wsparcia na wnioskowanie 

o środki budżetowe na finansowanie dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych. 

Regulacja nie obejmuje swoim wpływem osób niepełnosprawnych oraz osób starszych.

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych, w związku z powyższym nie 

podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji 

norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597).

Projekt rozporządzenia nie podlega obowiązkowi przedstawienia właściwym instytucjom 

Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, 

dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI

Jaki problem jest rozwiązywany?

Wydanie rozporządzenia będzie stanowić wykonanie upoważnienia ustawowego 

zawartego w art. 5f ust. 5, dodanym przez ustawę o zmianie ustawy o funkcjonowaniu 

górnictwa węgla kamiennego uchwaloną przez Sejm RP w dniu 17 grudnia 

2021 r., nakładającego na ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin 

obowiązek wydania przepisów wykonawczych w zakresie dopłaty do redukcji zdolności 

produkcyjnych przedsiębiorstwa.

Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany 

efekt

Istotą rozwiązań zawartych w projekcie rozporządzenia, jest to, że określa ono:

– szczegółowe warunki systemu wsparcia w zakresie dopłat, w tym sposób ustalania 

wysokości dopłat, koszty i przychody kwalifikowane, sposób ustalania ceny referencyjnej, 

zasady monitorowania, kontroli i weryfikacji systemu wsparcia, 

– szczegółowe warunki i tryb przyznawania dopłaty z uwzględnieniem jej formy, 

mailto:SekretariatDGA@map.gov.pl
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– tryb rozliczania dopłat, 

– warunki powodujące czasowe wstrzymanie wypłaty przyznanej dopłaty. 

Rozporządzenie zawiera podstawowe definicje i pojęcia. Ponadto reguluje sposób 

ustalania dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych i ceny referencyjnej. W 

rozporządzeniu zostały ujęte także obowiązki informacyjne dla przedsiębiorstw w zakresie 

składania dokumentów niezbędnych do przyznania dopłaty.

Rozporządzenie reguluje formę miesięcznego i rocznego rozliczenia z wykorzystania 

dotacji z określeniem ich zawartości oraz terminy ich przedkładania. Rozporządzenie 

uwzględnia zasady monitorowania, kontroli i weryfikacji systemu wsparcia.

Nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku do projektowanego 

rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.

Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach 

członkowskich OECD/UE? 

Podobny mechanizm, tj. pomoc na zamykanie przedsiębiorstw w postaci pomocy na 

pokrycie bieżących strat jednostek produkcyjnych węgla, był zastosowany w Decyzji Rady 

z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie pomocy państwa ułatwiającej zamykanie 

niekonkurencyjnych kopalń węgla, która obowiązywała do dnia 31 grudnia 2018 r.

Podmioty, na które oddziałuje projekt

Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie

Beneficjenci 

dopłaty

3 Polska Grupa Górnicza S.A.

Tauron Wydobycie S.A.

Węglokoks Kraj sp. z o.o.

Możliwość 

skorzystania z 

pomocy 

publicznej, która 

pozwoli na 

sukcesywne 

zamykanie kopalń 

węgla kamiennego 

i zapobiegnie 

niekontrolowanej 

upadłości spółek, a 

co za tym idzie, 

zachowanie 
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bezpieczeństwa 

energetycznego i 

utrzymanie 

spokoju 

społecznego na 

Śląsku.

Podmioty 

nadzorujące 

i kontrolujące 

2 Ministerstwo Aktywów 

Państwowych 

Agencja Rozwoju Przemysłu 

S.A. Oddział w Katowicach

Określenie: 

warunków systemu 

wsparcia w 

zakresie dopłat, 

zasad 

przyznawania, 

wydatkowania 

i rozliczania 

dopłaty do redukcji 

zdolności 

produkcyjnych. 

Weryfikacja i 

nadzór nad 

realizacją zadania 

oraz kontrola 

prawidłowości 

wydatkowania 

dopłaty. 

Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji

Treść projektu rozporządzenia nie podlegała wcześniejszym konsultacjom publicznym. 

Biorąc pod uwagę fakt, że dokonywane zmiany są efektem umowy społecznej, 

przeprowadzono wyłącznie uzgodnienia międzyresortowe.

Projekt rozporządzenia został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na 

stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji w serwisie „Rządowy Proces 

Legislacyjny”. 

 Wpływ na sektor finansów publicznych

(ceny stałe z Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
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Budżet państwa – część 48 Gospodarka złożami kopalin.
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Dodatkowe 

informacje, w 

tym 

wskazanie 

źródeł 

danych i 

przyjętych do 

obliczeń 

założeń

Prognoza przychodów ze sprzedaży beneficjenta, w zakresie cen 

sprzedaży, została sporządzona z uwzględnieniem warunków rynkowych w 

kraju i za granicą, w oparciu o opracowaną przez Aurora Energy Research 

długoterminową projekcję cen węgla energetycznego.

Aurora Energy Research to międzynarodowa firma świadcząca usługi 

analityczne dotyczące rynków energii. Została założona przez wiodących 

ekonomistów z Uniwersytetu Oksfordzkiego. Na przestrzeni lat Aurora  

Energy Research wspierała kluczowe podmioty brytyjskiego oraz 

niemieckiego rynku energii i gazu w kształtowaniu długoterminowych 

strategii.

Aurora Energy Research w ramach swoich prac przygotowała ścieżki 

projekcji cen węgla energetycznego (wariant cen niskich – Aurora low, 

wariant cen wysokich – Aurora high oraz wariant cen węgla w Polsce, 

wliczając koszt transportu do Polski), wynikające z przyjętych założeń 

dotyczących prognozowanego rozwoju rynku energii elektrycznej.

Prognozy finansowe zostały sporządzone w cenach realnych, a 

następnie przeliczone do wartości nominalnych, na potrzeby szacunków 

budżetu dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych, przy przyjętym 

współczynniku inflacji na podstawie EIU (The Economist Intelligence Unit).

Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie 

przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe 

Skutki

Czas w latach od wejścia w 

życie zmian

0 1 2 3 5 10 Łącznie 

(0-10)

duże 

przedsiębiorstw

a

0 0 0 0 0 0 0

W ujęciu 

pieniężnym

(w mln zł, 

ceny stałe z 

…… r.)

sektor mikro-, 

małych i 

średnich 

przedsiębiorstw

0 0 0 0 0 0 0
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rodzina, 

obywatele oraz 

gospodarstwa 

domowe

0 0 0 0 0 0 0

duże 

przedsiębiorstw

a

Wprowadzenie dopłaty do redukcji zdolności 

produkcyjnych pozwoli na zachowanie płynności 

finansowej przez spółki objęte systemem wsparcia.

sektor mikro-, 

małych i 

średnich 

przedsiębiorstw

Wprowadzenie dopłaty do redukcji zdolności 

produkcyjnych pozwoli na zachowanie płynności 

finansowej przez spółki objęte systemem wsparcia, co w 

konsekwencji pozwoli również na dalszą współpracę z 

przedsiębiorstwami świadczącymi usługi na rzecz tych 

spółek.

W ujęciu 

niepieniężn

ym

rodzina, 

obywatele oraz 

gospodarstwa 

domowe 

 Uniknięcie niekontrolowanej upadłości spółek objętych 

systemem wsparcia pozwoli na zachowanie miejsc pracy, a 

tym samym nie spowoduje wzrostu bezrobocia na 

obszarach działalności tych spółek.

Niemierzal

ne
 brak wpływu.

Dodatkowe 

informacje, w 

tym 

wskazanie 

źródeł 

danych i 

przyjętych do 

obliczeń 

założeń 

Projektowane rozporządzenie nie będzie wywierało wpływu na 

sytuację i konkurencyjność polskiego górnictwa węgla kamiennego, jak 

również na sytuację ekonomiczną i społeczną rodziny. Regulacja pozwoli 

przedsiębiorstwom górniczym, objętym systemem wsparcia na 

wnioskowanie o dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych, zaś 

mechanizm wyliczania wysokości dopłaty będzie ograniczał do minimum 

wpływ na konkurencję. Dzięki przyjęciu takiej zasady oraz niezależnego 

czynnika rynkowego udzielona pomoc nie będzie wpływać na swobodę 

uzgadniania cen sprzedaży pomiędzy umawiającymi się stronami w świetle 

warunków panujących na rynku. Jednocześnie pozwoli na minimalizowanie 

negatywnego skutku systemu dopłat na konkurencję.

Regulacja nie obejmuje swoim wpływem osób niepełnosprawnych 

oraz osób starszych.
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 Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z 

projektu

☒ nie dotyczy

Wprowadzane są obciążenia poza 

bezwzględnie wymaganymi przez UE 

(szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności).

☐ tak

☐ nie

☒ nie dotyczy

☐ zmniejszenie liczby dokumentów 

☐ zmniejszenie liczby procedur

☐ skrócenie czasu na załatwienie 

sprawy

☐ inne: …

☒ zwiększenie liczby dokumentów

☒ zwiększenie liczby procedur

☐ wydłużenie czasu na załatwienie sprawy

☐ inne: …

Wprowadzane obciążenia są 

przystosowane do ich elektronizacji. 
☐ tak

☐ nie

☒ nie dotyczy

Komentarz: Projekt rozporządzenia nakłada na przedsiębiorstwa górnicze objęte 

systemem wsparcia konieczność składania do MAP dokumentów w postaci wniosków o 

dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych, rozliczeń z wykorzystania otrzymanej dopłaty 

oraz wprowadzenia nowych wytycznych dla przedsiębiorstw w zakresie dopłat. 

Przedsiębiorstwa zobowiązane będą również do sporządzania programów operacyjnych i 

planów techniczno-ekonomicznych. 

Wpływ na rynek pracy 

Wprowadzenie w życie przepisów rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek 

pracy. 

Wpływ na pozostałe obszary

☒ środowisko naturalne

☒ sytuacja i rozwój 

regionalny

☐ sądy powszechne, 

administracyjne lub 

wojskowe

☐ demografia

☐ mienie państwowe

☐ inne: …

☐ informatyzacja

☐ zdrowie
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Omówienie 

wpływu

Uniknięcie niekontrolowanej upadłości spółek objętych systemem 

wsparcia będzie miało wpływ na środowisko naturalne w taki sposób, że 

spółki te będą kontynuowały wydobycia węgla kamiennego w Polsce. 

Utrzymanie się tych spółek na rynku pozwoli zachować stabilną sytuację 

społeczno-gospodarczą w regionach działalności tych spółek. 

Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną 

zastosowane?

Ewaluacja wykonanych zadań będzie następowała co roku, po przedstawieniu Ministrowi 

Aktywów Państwowych przez przedsiębiorstwa rozliczeń w zakresie wykorzystania 

dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych.

Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.) 

Brak 
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