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Szanowny Panie Ministrze, 
 

1. PROCEDURA 

1. Działając na podstawie przepisu art. 88 ust. 3 Traktatu oraz art. 4 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 
(Dz.U. L 140 z 30 kwietnia 2004, s. 1), w dniu 3 października 2007 r, za pośrednictwem 
Stałego Przedstawicielstwa, władze polskie zgłosiły Komisji ww. środek pomocy.  

2. Pismem z dnia 18 października 2007 r. Komisja zwróciła się o dodatkowe informacje. 
Władze polskie udzieliły odpowiedzi pismem z dnia 19 listopada 2007 r. Informacje 
uzupełniające dostarczono w dniu 20 grudnia 2007 r.  

2. NOTYFIKOWANY PROGRAM 

3. Zdaniem władz polskich, zgłoszenie dotyczy wypłat środków na pokrycie kosztów 
powstałych lub powstających w wyniku restrukturyzacji sektora węglowego, 
niezwiązanych z bieżącą produkcją. 

Podstawa prawna, organy udzielające pomocy, czas trwania programu, forma pomocy i 
budżet 

4. Podstawę prawną udzielania pomocy stanowi ustawa z dnia 7 września 2007 r. o 
funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 wraz z aktami 
wykonawczymi regulującymi szczegółowe zasady udzielania pomocy. 
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5. Pomoc przewidziana w programie ma być udzielana przez Ministra Gospodarki, Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych (zwany dalej „ZUS”), Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej (zwany dalej „NFOŚiGW”) oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych (zwany dalej „PFRON”).  

6. W zgłoszeniu władze polskie poinformowały Komisję o zamiarze udzielania pomocy w 
latach 2008-2015. Jednakże biorąc pod uwagę, że rozporządzenie Rady (WE) nr 1407/20021, 
które ustanawia zasady dopuszczalności pomocy dla sektora węgla, będzie stosowane tylko 
do dnia 31 grudnia 2010 r., w piśmie z dnia 19 listopada 2007 r. władze polskie dokonały 
zmiany czasu trwania programu, ograniczając go do końca 2010 r. 

7. Pomoc ma być udzielana w formie dotacji, zaniechania poboru składek na PFRON oraz opłat 
i kar należnych NFOŚiGW, a także w formie odroczeń zobowiązań wobec ZUS.  

8. Całkowity budżet programu na lata 2008-2010 wynosi 1 305 598 500 PLN (345 823 532 
EUR). Wartość pomocy w poszczególnych latach wyniesie: 583 437 000 PLN w 2008 r., 
366 098 800 PLN w 2009 r. oraz 356 062 700 PLN w 2010 r. 

Beneficjenci, przeznaczenie planowanej pomocy 

9. 9. Pomoc ma być udzielana następującym przedsiębiorstwom górniczym:  

− Kompanii Węglowej S.A.  

− Katowickiej Grupie Kapitałowej  

− KWK Niwka-Modrzejów Sp. z o.o. w upadłości 

− KWK Siemianowice – ZG Rozalia Sp. z o.o. w upadłości. 

10. Kompania Węglowa S.A. otrzyma pomoc na pokrycie kosztów: zapewnienia deputatu 
węglowego pracownikom, którzy stracili pracę, świadczeń wyrównawczych w 
odniesieniu do całkowicie zlikwidowanych kopalni, szkód górniczych, przy założeniu że 
zostały one spowodowane przez jednostki produkcyjne przewidziane do zamknięcia z 
powodu restrukturyzacji, ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla 
przysługującego emerytom i rencistom z kopalni całkowicie zlikwidowanych. Ponadto 
otrzyma ona pomoc w postaci rozłożenia na raty zobowiązań wobec ZUS. 

11. Katowicka Grupa Kapitałowa będzie beneficjentem pomocy na pokrycie kosztów: 
zapewnienia deputatu węglowego pracownikom, którzy stracili pracę, świadczeń 
wyrównawczych w odniesieniu do całkowicie zlikwidowanych kopalni, szkód 
górniczych, przy założeniu że zostały one spowodowane przez jednostki produkcyjne 
przewidziane do zamknięcia z powodu restrukturyzacji, ekwiwalentu pieniężnego z 
tytułu prawa do bezpłatnego węgla przysługującego emerytom i rencistom z kopalni 
całkowicie zlikwidowanych. 

12. Przewiduje się, że KWK Niwka – Modrzejów Sp. z o.o. w upadłości i KWK Siemianowice – 
ZG Rozalia Sp. z o.o. w upadłości otrzymają pomoc na pokrycie kosztów:  szkód 
górniczych, przy założeniu że zostały one spowodowane przez jednostki produkcyjne 
przewidziane do zamknięcia z powodu restrukturyzacji. 

 

                                                 
1 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1407/2002 z 23 lipca 2002 r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego (Dz.U. L 205 z 

2.8.2002, s. 1) 
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13.  Ponadto pomoc zostanie udzielona: 

− Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A (zwanej dalej „SRK”) 

− Bytomskiej Spółce Restrukturyzacji Kopalń sp. z o.o. (zwanej dalej “BSRK”).  

14. Zgodnie z informacjami udzielonymi przez władze polskie SRK i BSRK zostały założone 
w 2000 r2. BSRK jest w 100 % spółką zależną SRK. Wyłącznym zadaniem tych 
przedsiębiorstw jest likwidacja kopalni, zarządzanie majątkiem kopalni w likwidacji, 
sprzedaż niepotrzebnych nieruchomości należących do kopalni oraz tworzenie nowych 
miejsc pracy dla pracowników zamkniętych kopalni. Zarządzanie zamkniętą kopalnią 
obejmuje w szczególności zabezpieczenie kopalni sąsiednich przed zagrożeniem 
wodnym, gazowym i pożarowym, oraz naprawę szkód spowodowanych działalnością 
kopalni. 

15. SRK i BSRK otrzymają pomoc na pokrycie następujących kosztów: zapewnienia 
deputatu węglowego pracownikom, którzy stracili pracę, zadań dotyczących likwidacji 
kopalni oraz działań wykonawczych po zakończeniu całkowitej likwidacji kopalni, 
świadczeń wyrównawczych w odniesieniu do całkowicie zlikwidowanych kopalni, 
zwolnień z płatności składek na PFRON i NFOŚiGW, dodatkowych podziemnych prac 
zabezpieczających wynikających z zamknięcia jednostek produkcyjnych, szkód 
górniczych, przy założeniu że zostały one spowodowane przez jednostki produkcyjne 
przewidziane do zamknięcia z powodu restrukturyzacji, ekwiwalentu pieniężnego z 
tytułu prawa do bezpłatnego węgla  przysługującego emerytom i rencistom z kopalni 
całkowicie zlikwidowanych. SRK i BSRK otrzymają również pomoc w postaci 
rozłożenia na raty zobowiązań wobec ZUS. Ponadto SRK otrzyma pomoc na pokrycie 
kosztów płatności świadczeń, o których mowa w art. 17 ustawy z dnia 7 września 2007 r. 
o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015.  

16. Pomoc dla SRK i BSRK będzie przyznawana w odniesieniu do likwidacji następujących 
kopalni:  

− SRK: KWK Morcinek, KWK Porąbka-Klimotów, KWK Gliwice, KWK 
Siersza, KWK Rozalia, KWK Jan Kanty, KWK Nowa Ruda, KWK 
Dębieńsko, KWK Katowice Kleofas, ZG Bytom II, KWK Jas-Mos – Ruch-
Moszczenica, KWK Niwka Modrzejów, 

− BSRK: KWK Powstańców Śląskich – ZG Bytom I.  

17. Zgodnie z informacjami dostarczonymi przez władze polskie kopalnie te zostały przekazane 
SRK i BSRK przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. 

18. Władze polskie przedłożyły następujące szczegółowe dane dotyczące wielkości pomocy i 
jej przeznaczenia dla poszczególnych beneficjentów. 

                                                 
2 Podstawa prawna: ustawa o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz 

szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych (Dz. U. 162, poz. 1112 z zm.) oraz ustawa o restrukturyzacji górnictwa węgla 

kamiennego w latach 2003-2005 (Dz. U. 192, poz. 1379).  
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 pomoc wyrażona jako EDB (w tys. PLN) 

Rok Lp. Wyszczególnienie 
2008 2009 2010 Razem 

0 1 2 3 4 5 
Pomoc na pokrycie strat nadzwyczajnych - art. 7 rozporządzenia 1407/2002 583 437,04 366 098,80 356 062,70 1 305 598,54

1. 

Zapewnienie deputatu węglowego pracownikom, którzy stracili  pracę 
w wyniku restrukturyzacji i racjonalizacji oraz pracownikom 
uprawnionym do otrzymania takiego świadczenia przed procesem 
restrukturyzacji 

28 927,00 28 973,00 28 895,00 86 795,00

a Kompania Węglowa S.A 9 932,00 9 991,00 9 984,00 29 907.00
b Katowicka Grupa Kapitałowa  238,00 236,00 239,00 713.00
c Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.* 4 509,00 41 927.00
d 

w
 ty

m
 

Bytomska Spółka Restrukturyzacji Kopalń sp. z o.o.* 14 248,00
18 746,00 18 672,00

14 248.00

2. Koszty wynikające z przepisów administracyjnych, prawnych bądź 
podatkowych 272 510,04 67 125,80 67 167,70 406 803,54

2.1 
Zadania dotyczące likwidacji kopalni oraz działań 
wykonywanych po zakończeniu całkowitej likwidacji kopalni 
realizowanych w przedsiębiorstwach górniczych 

20 000,00 20 000,00 20 000,00 60 000,00

a Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.* 11 686,00 51 686,00
b w

 ty
m

 

Bytomska Spółka Restrukturyzacji Kopalń sp. z o.o.* 8 314,00
20 000,00 20 000,00

8 314,00

2.2 Renty wyrównawcze przysługujące od kopalni całkowicie 
likwidowanych 31 073,00 31 027,00 31 105,00 93 205,00

a Kompania Węglowa S.A 6 979,00 7 307,00 7 734,00 22 020,00
b Katowicka Grupa Kapitałowa  1 883,00 1 912,00 1 876,00 5 671,00
c Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.* 11 299,00 54 602,00
d 

w
 ty

m
 

Bytomska Spółka Restrukturyzacji Kopalń sp. z o.o.* 10 912,00
21 808,00 21 495,00

10 912,00
2.3 Odroczenie zobowiązań wobec ZUS 209 361,04 0,00 0,00 209 361,04
a Kompania Węglowa S.A 201 041,82 0,00 0,00 201 041,82
b Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.* 1 312,22 1 312,22
c 

w
 ty

m
 

w
 ty

m
 

Bytomska Spółka Restrukturyzacji Kopalń sp. z o.o.* 7 007,00
0,00 0,00

7 007,00
2.4   Inne-zwolnienia z tytułu wpłat wobec PFRON  764,60 731,40 695,30 2 191,30
a   Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.* 722,00 2 148,70
b   w

 ty
m

 

Bytomska Spółka Restrukturyzacji Kopalń sp. z o.o.* 42,60
731,40 695,30

42,60
2.5   Zwolnienia z tytułu bieżących opłat i kar wobec NFOŚiGW 11 311,40 15 367,40 15 367,40 42 046,20

a   w
 

ty
m

 

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.* 11 311,40 15 367,40 15 367,40 42 046,20

3. Dodatkowe prace zabezpieczające pod ziemią, wynikające z zamknięcia 
jednostek produkcyjnych 160 000,00 160 000,00 160 000,00 480 000,00

a Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.* 154 900,00 474 900,00
b w

 ty
m

 

Bytomska Spółka Restrukturyzacji Kopalń sp. z o.o.* 5 100,00
160 000,00 160 000,00

5 100,00

4. 
Szkody górnicze, przy założeniu, że zostały spowodowane przez 
jednostki produkcyjne, przewidziane do zamknięcia z powodu 
restrukturyzacji 

30 000,00 20 000,00 10 000,00 60 000,00

a Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.* 5 400,00 26 600,00
b w

 ty
m

 

Bytomska Spółka Restrukturyzacji Kopalń sp. z o.o.* 5 100,00
14 500,00 6 700,00

5 100,00
c  Kompania Węglowa S.A.  7 300,00 2 500,00 1 800,00 11 600,00
d  Katowicka Grupa Kapitałowa 5 900,00 2 000,00 700,00 8 600,00
e  KWK Niwka – Modrzejów Sp z o.o. w upadłości 2 300,00 500,00 500,00 3 300,00
f  KWK Siemianowice – ZG Rozalia Sp. z o.o. w upadłości  4 000,00 500,00 300,00 4 800,00

5 

Ekwiwalenty pieniężne z tytułu prawa do bezpłatnego węgla 
przysługujące emerytom i rencistom z kopalni całkowicie 
likwidowanych, wypłacanych przez ZUS oraz koszty obsługi tych 
ekwiwalentów 

90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

6 Zaległe koszty w zakresie wypłaty świadczeń, o których mowa w art. 27 
do dnia 31 grudnia 2008 r. 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00

7 RAZEM 583 437,04 366 098,80 356 062,70 1 305 598,54
        
* Do końca 2008 roku planowane jest połączenie Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oraz Bytomskiej Spółki Restrukturyzacji Kopalń Sp. z o.o. 
  w jeden podmiot, odpowiedzialny za zadania wykonywane w chwili obecnej przez te spółki.  
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19. Władze polskie poinformowały Komisję, że pomoc na zapewnienie deputatu węglowego 
pracownikom, którzy stracili pracę w wyniku restrukturyzacji i pracownikom 
uprawnionym do otrzymywania tego świadczenia przed restrukturyzacją (pkt 1 tabeli), 
będzie udzielana w formie dotacji. Będzie ona odnosić się do bezpłatnego węgla 
przysługującego emerytom i rencistom kopalni całkowicie zlikwidowanych. Pomoc będzie 
udzielana przedsiębiorstwom górniczym w odniesieniu do kopalni, których proces likwidacji 
rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2007 r.  Zgodnie z informacjami przedstawionymi 
przez władze polskie w 2007 r. bezpłatny węgiel przysługiwał 33 016 pracownikom z 25 
kopalni. 

20. W odniesieniu do zadań dotyczących likwidacji kopalni oraz działań wykonawczych po 
zakończeniu całkowitej likwidacji kopalni w przedsiębiorstwach górniczych (pkt 2.1 tabeli), 
na które pomoc ma być udzielana dla SRK i BSRK, program przewiduje: 

− likwidację infrastruktury kopalni pozostałej po zakończeniu likwidacji 
zakładów górniczych, w skład której wchodzą m. in. likwidacja i 
zabezpieczenie wyrobisk dołowych, szybów i szybików, obiektów 
budowlanych, instalacji, maszyn i urządzeń, 

− rekultywację terenów pogórniczych, zdegradowanych w wyniku działalności 
przemysłowej, polegającą na przywróceniu stanu poprzedniego,  

− utrzymywanie obiektów niezbędnych do realizacji działań wykonywanych po 
zakończeniu likwidacji, takich jak np. rozdzielnie, linie energetyczne 
i teletechniczne, obiekty socjalne, szyby, 

− prace koncepcyjne, studyjne i projektowe w powyższym zakresie wymagane 
polskim prawem. 

21. Pomoc na pokrycie kosztów wyżej wymienionych prac dotyczy 25 kopalni.  

22. Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez władze polskie świadczenia 
wyrównawcze w odniesieniu do całkowicie zlikwidowanych kopalni (pkt 2.2 tabeli) 
dotyczą świadczeń przyznawanych na podstawie prawomocnej decyzji sądu lub ugody 
dla pracowników (3 215 osób) kopalni, których proces likwidacji rozpoczął się przed 
dniem 1 stycznia 2007 r.  

23. Władze polskie poinformowały ponadto Komisję, że udzielanie pomocy w formie 
rozłożenia na raty zobowiązań wobec ZUS (pkt 2.3 tabeli) dotyczy zobowiązań 
powstałych do dnia 30 września 2003 r. z tytułu składek emerytalnych, na ubezpieczenie 
społeczne i na ubezpieczenie zdrowotne. Zobowiązania mają być spłacone w równych 
ratach miesięcznych w okresie do dnia 31 grudnia 2015 r3.. 

24. W odniesieniu do zwolnień z płatności składek na PFRON i NFOŚiGW (pkt 2.4 i 2.5 
tabeli) Komisja zauważa, że dotyczą one przedsiębiorstw górniczych (SRK i BSRK), 
które nabyły kopalnie przed dniem 1 stycznia 2007 r. w celu ich likwidacji. 

                                                 
3 Artykuł 4 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 przewiduje, że 

zobowiązania pieniężne przedsiębiorstw górniczych powstałe do dnia 30 września 2003 r. z tytułu składek emerytalnych, na ubezpieczenia 

społeczne i na ubezpieczenie zdrowotne pozostałe do spłaty według stanu na dzień wejścia w życie ustawy, podlegają restrukturyzacji, na 

zasadach określonych w ust. 2. 

Ustęp 2 przewiduje, że przedsiębiorstwo górnicze dokonuje spłaty zobowiązań, o których mowa w ust. 1, do dnia 31 grudnia 2015 r. w 

równych ratach miesięcznych.  
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25. Komisja zwraca także uwagę, że pomoc na pokrycie kosztów dodatkowych prac 
zabezpieczających pod ziemią (pkt 3 tabeli) będzie odnosić się do realizacji zadań 
dotyczących zabezpieczenia kopalni sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym 
oraz pożarowym w trakcie oraz po zakończeniu likwidacji kopalni w odniesieniu do 25 
kopalni. Pomoc będzie udzielana w formie dotacji. 

26. Dodatkowo, pomoc na pokrycie szkód górniczych (pkt 4 tabeli) będzie dotyczyć szkód 
wywołanych działaniem zlikwidowanego zakładu górniczego4. Naprawienie szkody ma 
następować poprzez przywrócenie stanu poprzedniego lub, gdy jest to niemożliwe, przez 
zapłatę odszkodowania. Pomoc na naprawienie szkód będzie udzielana w formie dotacji. 

27. Komisja zauważa, że ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla  
przysługującego emerytom i rencistom z kopalni całkowicie zlikwidowanych (pkt 5 
tabeli) będzie wypłacany przez ZUS 89 000 byłym pracownikom. 

28. Pomoc na pokrycie zaległych kosztów, o których mowa w pkt 6 tabeli, dotyczy zaległych 
wynagrodzeń z tytułu nagrody jubileuszowej, nagrody z okazji „Dnia Górnika”, odpraw 
oraz nagrody rocznej. 

29. Władze polskie przedłożyły Komisji wykaz jednostek produkcyjnych w odniesieniu do 
których pomoc zostanie udzielona beneficjentom, o których mowa w pkt 9 i 13 powyżej: 

 

Jednostki produkcyjne całkowicie 
zlikwidowane do dnia 1 stycznia 2007 r. 

Jednostki produkcyjne częściowo 
zlikwidowane do dnia 1 stycznia 2007 r. 

1. KWK Grodziec 1. KWK Bielszowice – Ruch Poręba 

2. KWK Morcinek 2. KWK Centrum–Szombierki – Ruch 
Szombierki 

3. KWK Porąbka–Klimontów 3. KWK Bobrek–Miechowice – Ruch 
Miechowice 

4. KWK Gliwice 4. KWK Katowice–Kleofas – Ruch Katowice

5. KWK Niwka–Modrzejów 5. KWK Chwałowice – Ruch Rymer 

6. KWK Siersza 6. KWK Polska–Wirek – Ruch Polska 

7. ZG Rozalia 7. KWK Jas–Mos – Ruch Moszczenica 

8. KWK Jan–Kanty 8. KWK Pokój – Ruch Wawel 

9. KWK Nowa Ruda 9. KWK Halemba – Halemba Płytka 

10. ZWSM Jadwiga 10. KWK Marcel – Ruch 1 Maja 

11. ZG Wojkowice  

                                                 
4 W odniesieniu do SRK finansowanie obejmie koszty szkód górniczych na obszarach: Wałbrzych – Nowa Ruda, 1-go Maja – Morcinek – 

Moszczenica i Czeladź – Sosnowiec.  

W odniesieniu do BSRK pomoc obejmie koszty szkód górniczych wynikłych z działania KWK „Powstańców Śląskich” i Zg “Bytom 1”.  

W odniesieniu do Kompanii Węglowej S.A. pomoc obejmie koszty szkód górniczych wynikłych z działania KWK „Debieńsko”, KWK „1-

go Maja”, KWK „Polska”, KWK „Prezydent”, KWK „Jaworzno”, ZG „Bytom 2” oraz kopalni Rudzkiej Spółki Węglowej S.A.  

W odniesieniu do Katowickiej Grupy Kapitałowej pomoc obejmie szkody górnicze spowodowane przez KWK „Kazimierz – Juliusz” Sp. z 

o.o. i KWK „Staszic”. Ponadto pomoc zostanie udzielona KWK „Niwka – Modrzejów Sp. z o.o. w upadłości” i KWK „Siemianowice – ZG 

Rozalia Sp. z o.o. w upadłości”.  
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12. KWK Dębieńsko  

13. ZG Bytom I  

14. KWK Katowice – Kleofas  

15. ZG Bytom II  

30. Ponadto zgodnie z informacjami przedłożonymi przez władze polskie w odniesieniu do 
SRK i BSRK pomoc dotyczy tylko kosztów likwidacji związanych z płatnością 
zobowiązań, które powstały po nabyciu przez SRK i BSRK kopalni w celu ich likwidacji.  

Procedura udzielania pomocy 

31. Zgodnie z notyfikacją, w odniesieniu do pomocy udzielanej w formie dotacji, o której 
mowa w pkt 2.1, 3 i 4 tabeli, przedsiębiorstwa górnicze ubiegające się o pomoc 
przedstawiają roczny plan przewidywanych działań w rozbiciu na poszczególne miesiące. 
Po zaakceptowaniu planu organ udzielający pomocy zawiera z przedsiębiorstwem 
górniczym umowę o finansowanie przewidzianych w planie działań. W każdym miesiącu 
objętym planem przyznawane są beneficjentowi zaliczki. Przedsiębiorstwo górnicze 
zobowiązane jest do złożenia sprowadzania z realizacji planu i wykorzystania zaliczek. 
Niewykorzystane zaliczki podlegają zwrotowi. 

32. Pomoc w formie dotacji, o której mowa w pkt 1, 2.2 i 5 tabeli, udzielana jest na 
podstawie przedkładanych przez przedsiębiorstwa górnicze zapotrzebowań finansowych. 
Na podstawie zapotrzebowania zaakceptowanego przez organ udzielający pomocy 
wypłacane są zaliczki. Beneficjenci są zobowiązani do przedkładania miesięcznych i 
rocznych sprawozdań dotyczących wykorzystania udzielonej pomocy. 

3. OCENA POMOCY 

Istnienie pomocy państwa w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu 

33. W celu stwierdzenia, czy środek stanowi pomoc w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu 
należy określić, czy sprzyja niektórym przedsiębiorstwom, czy pomoc jest przyznawana 
przez państwo członkowskie lub ze środków państwowych, czy środek zakłóca lub grozi 
zakłóceniem konkurencji i czy może mieć wpływ na handel między państwami 
członkowskimi. 

34. Pierwszy warunek określony w art. 87 ust. 1 Traktatu dotyczy możliwości, że środek 
sprzyja określonym beneficjentom. Po pierwsze należy określić, czy przedsiębiorstwa 
korzystające z pomocy odnoszą korzyść ekonomiczną, a po drugie, czy środek ten 
sprzyja niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów. Pomoc 
wyraźnie przynosi korzyść ekonomiczną przedsiębiorstwom górniczym, jako że 
przyznawane są bezpośrednie dotacje, odroczenie płatności zobowiązań wobec ZUS oraz 
zwolnienie z obowiązku płacenia składek na PFRON oraz opłat i kar należnych 
NFOŚiGW, obejmujące wydatki bieżące, które przedsiębiorstwo musiałoby w 
normalnych warunkach opłacać samo. Ponadto przedmiotowe środki dotyczą wyłącznie 
polskich przedsiębiorstw górniczych. W związku z tym sprzyjają tym przedsiębiorstwom 
w porównaniu z ich konkurencją, zatem są selektywne. 
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35. Drugi warunek określony w art. 87 ust. 1 dotyczy faktu, że pomoc jest udzielana ze 
środków państwowych. W tym przypadku obecność finansowania ze środków 
państwowych wykazuje fakt, że środek jest finansowany z budżetu publicznego przez 
Ministra Gospodarki, ZUS, NFOŚiGW i PFRON. 

36. Zgodnie z trzecim i czwartym warunkiem określonym w art. 87 ust. 1 Traktatu WE 
pomoc musi zakłócać lub grozić zakłóceniem konkurencji albo mieć wpływ na handel 
między państwami członkowskimi. W przedmiotowym przypadku środek grozi 
zakłóceniem konkurencji jako że umacnia pozycję finansową beneficjenta w ramach 
procesu restrukturyzacji sektora. Nawet, jeżeli wewnątrzwspólnotowy handel węglem 
jest ograniczony, a przedmiotowe przedsiębiorstwa nie dokonują eksportu5, to 
przedsiębiorstwa mające siedzibę w pozostałych państwach członkowskich mają 
mniejsze możliwości eksportu produktów na rynek polski. 

37. Z tych powodów Komisja dochodzi do wniosku, że omawiany środek mieści się w 
zakresie objętym art. 87 ust. 1 Traktatu i można go uznać za zgodny z funkcjonowaniem 
wspólnego rynku jedynie wówczas, gdy mieści się on w ramach jednego z odstępstw 
przewidzianych w Traktacie. 

Stosowanie rozporządzenia Rady (WE) nr 1407/2002  

38. Zgodność zgłoszonego środka musi zostać oceniona na podstawie rozporządzenia Rady 
(WE) nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu 
węglowego6 (zwanego dalej „rozporządzeniem Rady”). 

39. Komisja zauważa, że zgłoszenie polskich władz obejmuje lata 2008-2010. Dlatego okres 
trwania zgłoszonego programu nie przekracza daty wygaśnięcia rozporządzenia Rady, 
czyli dnia 31 grudnia 2010 r.  

40. W odniesieniu do pomocy w formie rozłożenia na raty zobowiązań wobec ZUS (pkt 2.3 
tabeli) Komisja zauważa, że płatności rat będą dokonywane do 2015 r.   

41. Komisja zauważa, że art. 4 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa 
węgla kamiennego w latach 2008-2015 nie wymaga przepisów wykonawczych ani 
decyzji administracyjnej w celu przyznawania pomocy. Dlatego po zatwierdzeniu przez 
Komisję ustawa z dnia 7 września 2007 r. automatycznie przewiduje przyznawanie pomocy.   

42. W związku z powyższym Komisja jest zdania, że pomoc będzie przyznana w dniu wejścia w 
życie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w 
latach 2008-2015. Dlatego Komisja uważa, że po roku 2010 r. nie będzie przyznawana 
pomoc określona w programie.  

43. Artykuł 7 rozporządzenia węglowego określa warunki dopuszczalności pomocy 
zgłoszonej przez władze polskie. 

44. Po pierwsze Komisja zauważa, że zgodnie z informacjami przekazanymi przez władze 
polskie pomoc będzie przyznawana przedsiębiorstwom likwidującym jednostki 
produkcyjne i obejmie wyłącznie koszty związane z likwidacją tych jednostek 
wynikające z restrukturyzacji przemysłu węglowego. 

                                                 
5 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Sprawozdanie Komisji o stosowaniu 

rozporządzenia Rady (WE) nr 1407/2002 w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego (Dz.U. C 181 z 3.8.2007, s. 19). 

6 (Dz.U. L 205, z 2.8.2002, s. 1). 
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45. Dlatego Komisja uznaje, że istnieje wyraźny związek między pomocą a procesem 
restrukturyzacji w przedsiębiorstwach górniczych, i że celem pomocy jest pokrycie 
kosztów wynikających z restrukturyzacji sektora węgla. 

46. Ponadto Komisja uważa, że rodzaje kosztów objętych pomocą określone w pkt 18-28 
powyżej można zaklasyfikować jako koszty określone w załączniku do rozporządzenia 
Rady (zwanym dalej „załącznikiem”), mianowicie: 

− zapewnienie deputatu węglowego pracownikom, którzy stracili swoją pracę w 
wyniku restrukturyzacji i racjonalizacji oraz pracownikom uprawnionym do 
otrzymania takiego świadczenia przed procesem restrukturyzacji (lit. e) załącznika)8; 

− koszty wynikające z przepisów administracyjnych, prawnych lub podatkowych (lit. f) 
załącznika)9; 

− inne wydatki nadzwyczajne na pracowników, którzy stracili pracę w wyniku procesu 
restrukturyzacji i racjonalizacji (lit. b) załącznika); 

− dodatkowe prace zabezpieczające pod ziemią, wynikające z zamknięcia jednostek 
produkcyjnych (lit. g) załącznika); 

− szkody górnicze, przy założeniu że zostały one spowodowane przez jednostki 
produkcyjne, przewidziane do zamknięcia z powodu restrukturyzacji (lit. h) 
załącznika). 

47. Dlatego Komisja uważa, że pomoc obejmie wyłącznie koszty przewidziane w załączniku 
do rozporządzenia węglowego. W wyniku powyższego Komisja uważa również, że 
koszty te nie są związane z produkcją bieżącą. 

48. Ponadto w odniesieniu do zwolnienia z płatności na NFOŚiGW Komisja zauważa, że jest 
to związane z bieżącymi opłatami i karami w związku z istnieniem kopalni nabytych 
przez SRK. Powyższe opłaty i kary nie są spowodowane zobowiązaniami wynikającymi 
z działania kopalni w przeszłości. Dlatego Komisja uważa, że w odniesieniu do 
przedsiębiorstw, które były poprzednimi właścicielami kopalni, zwolnienie nie narusza 
zasady „zanieczyszczający płaci”.  

49. Komisja zauważa również, że zwolnienia z płatności na NFOŚiGW są udzielone SRK w 
celu zmniejszenia kosztów likwidacji kopalni. W przeciwnym wypadku SRK musiałaby 
dodatkowo ponosić koszty skutków ekologicznych związane z płatnościami na 
NFOŚiGW. Spowodowałoby to zmniejszenie budżetu na likwidację, w szczególności na 
naprawę szkód górniczych. W związku z powyższym Komisja uznaje, że zwolnienia z 
opłat i kar wobec NFOŚiGW są uzasadnione względami budżetowymi i są zgodne z 
załącznikiem do rozporządzenia węglowego. 

50. Komisja zauważa również, że procedura przyznawania pomocy opisana w pkt 31 i 32 
powyżej przewiduje kontrolę ex ante i ex post wydatków. Dlatego Komisja uważa, że 
procedura ta gwarantuje, iż nie istnieje ryzyko, że płatności przekroczą koszty 
rzeczywiście poniesione przez beneficjentów.   

                                                 
7 Komisja uważa, że zapewnienie deputatu węglowego odnosi się również do ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla 

przysługującego emerytom i rencistom z kopalni całkowicie zlikwidowanych wypłacanego przez ZUS, oraz do kosztów świadczenia tego 

ekwiwalentu. 

8 Komisja uważa, że zaległości w wypłacaniu świadczeń o których mowa w art. 17 do dnia 31 grudnia 2008 r. mogą zostać zaklasyfikowane 

w kategorii określonej w lit. f) załącznika.   
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51. W związku z powyższym Komisja stwierdza, że zgłoszona pomoc jest zgodna ze 
wspólnym rynkiem.  

4. DECYZJA 

52. W związku z powyższym, Komisja postanowiła nie wnosić sprzeciwu wobec zastosowania 
omawianego środka, uznając, że pomoc na pokrycie kosztów nadzwyczajnych jest zgodna z 
zasadami wspólnego rynku.  

 
W przypadku gdyby niniejsze pismo zawierało informacje poufne, które nie powinny być 
ujawniane osobom trzecim, proszę poinformować o tym Komisję w ciągu piętnastu dni 
roboczych od daty jego otrzymania. Jeżeli Komisja nie otrzyma w wyznaczonym terminie 
umotywowanej prośby, uzna to za wyrażenie zgody na ujawnienie pełnej treści niniejszego 
pisma osobom trzecim oraz na jego zamieszczenie w oryginalnej wersji językowej na stronie 
internetowej http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm. Prośbę taką należy 
wysłać listem poleconym lub faksem na adres: 

 
European Commission 
Directorate-General for Energy and Transport 
Directorate A, Unit A4  
DM 28 6/100 B-1049 Brussels 
Faks: +32.2.296.41.04 
 
 
Proszę przyjąć wyrazy szacunku. 

 

W imieniu Komisji 

 

 

   Andris Piebalgs 
  Członek Komisji  


