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 Pomoc inwestycyjna dla sektora węgla kamiennego  
 
 
Szanowny Panie Ministrze! 
 

1. PRZEBIEG POSTEPOWANIA   

(1) W dniu 24 listopada 2009 r. władze polskie zgłosiły Komisji drogą elektroniczną 
zgodnie z art. 108 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (zwanym dalej 
"TFUE"), środek pomocowy pod nazwą "Pomoc inwestycyjna dla sektora węgla 
kamiennego".  

(2) W piśmie datowanym na dzień 21 stycznia 2010 r. (znak. D/51448) Komisja poprosiła 
o dodatkowe wyjaśnienia, które zostały przesłane w pismach z dnia 19 stycznia 2010 r. 
(znak. A/3105) oraz z dnia 23 marca 2010 r. (znak. A/5023). 

2. OPIS ŚRODKA POMOCOWEGO 

(3) Cel: Głównym celem środka pomocowego jest zachowanie poziomu minimalnego 
krajowej produkcji węgla dla zagwarantowania dostępu do rezerw.  

(4) Forma pomocy: W celu osiągnięcia tego celu władze polskie planują wsparcie 
inwestycji poprzez dotacje.  

(5) Koszty kwalifikowane: Dotacje będą współfinansowały koszty inwestycji 
początkowych, rozumianych jako stałe koszty kapitałowe bezpośrednio związane z 
pracami infrastrukturalnymi lub wyposażeniem koniecznym do eksploatacji złóż węgla 
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w istniejących kopalniach. Wydatki będą związane z np.: szybami i upadowymi; 
chodnikami przewozowymi i innymi obiektami infrastruktury; instalacjami 
mechanicznymi; wyposażeniem związanym z nowoczesnym zarządzaniem; zakładami 
wzbogacania węgla i instalacjami powierzchniowymi.  

(6) Realizacja inwestycji początkowych będzie obejmowała:  

• udostępnianie złóż z nowych poziomów wydobywczych lub rozbudowę poziomów 
już istniejących; 

• budowę lub modernizację szybów wydobywczych i wentylacyjnych; 

• zakup lub modernizację maszyn i urządzeń górniczych niezbędnych w procesie 
eksploatacji; 

• budowę lub modernizację zakładów przeróbki mechanicznej węgla kamiennego; 

• budowę centralnych lub lokalnych klimatyzacji. 

(7) Pomoc będzie przyznawana przedsiębiorstwom i będzie skierowana konkretnie do 
jednostki produkcyjnej lub grupy jednostek produkcyjnych, wyłącznie, jeśli będzie 
przyczyniała się do zachowania dostępu do rezerw węgla. Natomiast pomoc nie może 
być udzielana w odniesieniu do kosztów związanych z samym wydobyciem. 
Przedsiębiorstwo górnicze musi wykazać związek pomiędzy modernizacją maszyn, 
urządzeń, szybów a udostępnieniem nowych zasobów.  

(8) Węgiel kwalifikujący się do programu: Pomoc zostanie udzielona na pokrycie kosztów 
dotyczących węgla wykorzystywanego na cele produkcji energii elektrycznej, 
skojarzonej produkcji ciepła i energii elektrycznej, produkcji koksu i opalania pieców 
hutniczych w przemyśle stalowym w przypadku, gdy takie zastosowanie ma miejsce w 
Unii Europejskiej.  

(9) W przypadku, gdy projekt inwestycyjny skutkować będzie produkcją węgla zarówno 
kwalifikującego się i niekwalifikującego się do programu, przedsiębiorstwo górnicze 
określić powinno proporcjonalnie koszty odnoszące się do przychodu 
wygenerowanego poprzez sprzedaż węgla na cele kwalifikowane w stosunku do 
całości przychodu ze sprzedaży węgla.  

(10) Procedura przyznawania pomocy: Pomoc na sfinansowanie inwestycji początkowych 
przyznawana będzie po przeprowadzeniu postępowania konkursowego. 
Przedsiębiorstwo górnicze powinno przedłożyć plan operacyjny, w którym 
przedstawiona jest koncepcja inwestycji początkowej oraz sposób jej realizacji, w tym 
daty jej rozpoczęcia i zakończenia. Ponadto potencjalny beneficjent programu 
powinien przedstawić plan finansowy zawierający: przewidywane koszty i wydatki 
dotyczące inwestycji początkowej w okresie jej realizacji oraz efektywność 
ekonomiczną tej inwestycji wraz z prognozą stopy zwrotu; pozycje finansowe, co 
najmniej w ujęciu rocznym; strukturę finansowania inwestycji początkowej wraz ze 
źródłami pochodzenia środków przeznaczonych na jej finansowanie oraz prognozę cen 
węgla i planowane kierunki jego zbytu. Beneficjent musi również spełnić szereg 
kryteriów tj. wkład własny do projektu i wykazać wpływ inwestycji początkowej na 
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poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w podziemnym zakładzie 
górniczym.  

(11) Beneficjent powinien udowodnić wpływ pomocy na efektywność ekonomiczną 
wspieranego przedsiębiorstwa. Badanie efektywności ekonomicznej będzie 
dokonywane na trzech poziomach: inwestycji początkowej, kopalni i przedsiębiorstwa 
górniczego.  

(12) Kontrola wydatkowania pomocy: Przyznana przez Ministra Gospodarki dotacja będzie 
przekazywana jednorazowo lub w ratach kwartalnych na - specjalnie w tym celu 
wyodrębniony przez przedsiębiorstwo górnicze - rachunek bankowy. Podstawę do 
przekazania kolejnych rat dotacji stanowi przedłożenie przez przedsiębiorstwo 
górnicze sprawozdania z wykorzystania raty za okres poprzedni.  

(13) W celu kontroli prawidłowości wydatkowania środków budżetowych przedsiębiorstwo 
górnicze będzie przedkładać Ministrowi Gospodarki, oprócz sprawozdań kwartalnych, 
także roczne rozliczenia rzeczowo-finansowe wraz ze sprawozdaniem z realizacji 
inwestycji początkowej objętej dotacją w całym okresie trwania inwestycji.  

(14) Minister Gospodarki będzie kontrolował, czy inwestycja początkowa umożliwi 
utrzymanie się kopalni na rynku w okresie, co najmniej 5 lat od dnia jej zakończenia.  

(15) Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. monitoruje sprzedaż węgla i jego ceny u 
producentów krajowych i importerów, zapewniając, aby pomoc nie zniekształcała 
nadmiernie konkurencji na rynku energii elektrycznej na rynku skojarzonej produkcji 
ciepła i energii elektrycznej, na rynku produkcji koksu oraz na rynku stali. W Polsce 
system monitorowania ilości i cen węgla importowanego został wprowadzony w 
2004 r. na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 405/2003 z dnia 27 lutego 2003 r. 
dotyczącego wspólnotowego monitorowania przywozu węgla kamiennego 
pochodzącego z państw trzecich. 1 Ponadto w każdej umowie z beneficjentem zostanie 
wprowadzony przepis, zgodnie z którym przedsiębiorca będzie zobowiązany do 
utrzymania takiego poziomu cen, który nie powoduje obniżenia cen węgla w stosunku 
do cen węgla podobnej jakości z państw trzecich. Dodatkowo beneficjenci programu 
pomocy będą przedstawiali władzom polskim informacje o uzyskanych cenach węgla 
kamiennego w sprzedaży krajowej i te zebrane informacje zostaną poddane analizie. 

(16) Całkowita wielkość i intensywność pomocy: Planowana wielkość pomocy wynosi 
400 mln PLN (+/-100 mln EUR). Intensywność pomocy nie może przekroczyć 30% 
ogólnych kosztów właściwego projektu inwestycyjnego biorąc pod uwagę wszelką 
pomoc państwa przyznaną na te same koszty inwestycyjne. Pomoc nie może być 
wypłacona po dniu 31 grudnia 2010 r.  

(17) Informacje odnośnie kontekstu notyfikowanego środka: Zasoby złóż 
zagospodarowanych stanowią ok. 32% zasobów bilansowych i wynoszą ok. 16 mld 
ton węgla kamiennego. Natomiast całkowite rezerwy węgla kamiennego w Polsce to 
ok. 27 mld ton. Zasoby te mają różny stopień rozpoznania. Ze względu na technologie 
wydobycia podziemnego zasoby udostępniane są partiami. Oznacza to, że kopalnia 
wydobywa jedynie węgiel z części złóż. Ze względu na charakterystykę struktury 

                                                 
1 Dz. U. L 62 z dnia 6.3.2003. 
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geologicznej, udostępnienie każdej kolejnej partii tworzy dopiero możliwość dotarcia 
do kolejnych zasobów.  

(18) Decyzją z dnia 22 czerwca 2005 r. 2 Komisja zaakceptowała przyznanie pomocy dla 
polskiego sektora węglowego na podstawie planu dostępu do rezerw węgla. Wielkość 
zatwierdzonej pomocy na rok 2004 wynosiła 3,61 mld PLN.   

(19) Zgodnie ze sprawozdaniami rocznymi przesyłanymi przez władze polskie jedynym 
rodzajem pomocy przyznawanej dla polskiego sektora górniczego od czasu 
przystąpienia Polski do UE jest pomoc na pokrycie kosztów nadzwyczajnych. Ta 
sytuacja nie uległa zmianie również w roku 2010.3  

3. OCENA ŚRODKA POMOCOWEGO 

Istnienie pomocy w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE  

(20) Środek stanowi pomoc państwową zgodnie z art. 107 ust. 1 TFEU, jeśli spełnia 
następujące kryteria: "wszelka pomoc przyznawana przez państwo członkowskie lub 
przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi 
zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub 
produkcji niektórych towarów, jest niezgodna z rynkiem wewnętrznym w zakresie, w 
jakim wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi". 

(21) Pomoc zmniejsza koszty, jaki zwykle powinny być ponoszone przez przedsiębiorstwa 
górnicze i dlatego stanowi dla nich korzyść. Niniejsze subwencje stanowią zasoby 
państwowe, ponieważ udzielane są z budżetu państwowego. Subwencje sprzyjają 
niektórym przedsiębiorstwom ze względu na fakt, że przydzielane są poszczególnym 
przedsiębiorstwom wybranym w wyniku postępowania konkursowego. Natomiast 
poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom konkurującym z innymi firmami na 
otwartym rynku unijnym pomoc może zakłócać konkurencję i utrudniać wymianę 
handlową. 

(22) W konsekwencji Komisji uważa, że notyfikowany środek stanowi pomoc państwową 
w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFEU.     

Zgodność z prawem środka pomocowego  

(23) Władze polskie potwierdziły, że wypłata pomocy nastąpi po zatwierdzeniu środka 
przez Komisję Europejską. Zatem Polska wypełniła obowiązek wynikający z 
art. 108 ust. 3 TFUE zgłaszając środek pomocowy przed jego wdrożeniem.  

Podstawa prawna oceny zgodności środka  

(24) Zgodność notyfikowanego środka powinna zostać dokonana na podstawie 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie pomocy 

                                                 
2 Decyzja Komisji z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie N 571/2004 – Polska – Pomoc państwa dla polskiego 

sektora węglowego 2004-2006, Dz. U. C 87 z dnia 11.04.2006. 
3 Decyzja Komisji z dnia 2 kwietnia 2008 r. w sprawie N 575/2007 – Polska – Pomoc państwa dla polskiego 

sektora węglowego latach 2008-2010, Dz. U. C 102 z dnia 24.04.2008. 
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państwa dla przemysłu węglowego 4 (zwanego dalej "rozporządzaniem węglowym").   

(25) Rozporządzenie węglowe ustala zasady przyznawania pomocy państwowej na rzecz 
sektora węgla kamiennego. Państwa członkowskie mogą, zgodnie z art. 5 ust. 2 tego 
rozporządzania, udzielać pomocy na pokrycie kosztów inwestycji początkowych.  

Ocena zgodności środka pomocowego z przepisami rozporządzenia węglowego 

Art. 2 rozporządzenia węglowego  

(26) Notyfikowany środek pomocowy dotyczy węgla zdefiniowanego w art. 2 lit. a) 
rozporządzenia węglowego jako "wysokiej-, średniej- i niskiej klasy węgiel kategorii 
A i B, w rozumieniu międzynarodowej klasyfikacji ustanowionej przez Europejską 
Komisję Gospodarczą ONZ".  

(27) Zgodnie z art. 2 lit. d) rozporządzenia węglowego początkowe koszty inwestycji 
oznaczają "stałe koszty kapitałowe bezpośrednio związane z pracami 
infrastrukturalnymi lub wyposażeniem koniecznym do eksploatacji złóż węgla w 
istniejących kopalniach". 

(28) Komisja stwierdza, że określenie początkowych kosztów inwestycji w ocenianym 
programie pomocowym odpowiada definicji zawartej w rozporządzeniu węglowym 
(zob. pkt 5 niniejszej decyzji).  

(29) Ponadto decyzja Komisji z dnia 17 października 2002 r. ustanawiająca wspólne ramy 
przekazywania informacji potrzebnych do stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 
1407/2002 w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego 5 zawiera 
przykładową listę kosztów kwalifikowanych mogących zostać współfinansowanych 
jako koszty początkowe.  

(30) Komisja zauważa, że rodzaje kosztów mogących zostać współfinansowanych w 
ramach ocenianego programu pomocowego jest spójna z kategoriami kosztów 
wymienionymi w formularzu D załącznika III do decyzji 2002/871/WE (zob. pkt 5 
niniejszej decyzji).  

Art. 3 ust. 2 rozporządzenia węglowego 

(31) Zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporządzenia węglowego "pomoc pokrywa wyłącznie koszty 
związane z węglem do produkcji energii elektrycznej, skojarzonej produkcji ciepła i 
energii elektrycznej, produkcji koksu i opalania pieców hutniczych w przemyśle 
stalowym w przypadku, gdy takie zastosowanie ma miejsce we Wspólnocie".  

(32) Oceniany program pomocowy obejmuje tylko koszty związane z węglem 
kwalifikującym się do wsparcia (zob. pkt 8-9 niniejszej decyzji). Zatem to kryterium 
jest spełnione. 

                                                 
4 Dz.U. L 205 z dnia 02.08.2002, wraz ze zm.  
5 Dz.U. L 300 z dnia 5.11.2002. 
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Art. 4 lit. c)- e) rozporządzenia węglowego 

(33) Zgodnie z ww. przepisami pomoc nie może powodować nadmiernego zniekształcenia 
konkurencji na różnych rynkach unijnych.  

(34) Komisja uważa, że mechanizmy wprowadzone przez władze polskie (zob. pkt 15 
niniejszej decyzji) zapewniają zgodność z właściwymi przepisami.  

Art. 5 ust. 1 rozporządzenia węglowego 

(35) Po pierwsze, pomoc może zostać przyznana wyłącznie, jeśli przyczynia się do 
zachowania dostępu do rezerw węgla (zob. pkt 7 niniejszej decyzji). Zatem oceniany 
środek pomocowy spełnia to kryterium.  

(36) Po drugie, władze polskie nie udzielały ani też nie mają zamiaru udzielać w roku 2010 
pomocy na bieżącą produkcję (zob. pkt 19 niniejszej decyzji). Spełnione jest zatem 
kryterium braku kumulacji pomocy inwestycyjnej i pomocy na bieżącą produkcję 
zawarte w ostatnim zdaniu art. 5 ust 1 rozporządzenia węglowego.  

Art. 5 ust. 2 lit. a) rozporządzenia węglowego 

(37) Zgodnie z art. 5 ust. 2 lit. a) rozporządzenia węglowego "pomoc jest przeznaczona dla 
istniejących jednostek produkcyjnych, które nie otrzymały pomocy z tytułu art. 3 
[pomoc operacyjna] decyzji nr 3632/93/EWWiS lub które otrzymały pomoc 
zaakceptowaną przez Komisję na podstawie powyższego art. 3 po wykazaniu, że były 
one zdolne osiągnąć pozycję konkurencyjną wobec cen węgla o podobnej jakości z 
państw trzecich".  

(38) Po pierwsze, należy zauważyć, że Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla 
i Stali oraz przepisy wykonawcze, tj. decyzja nr 3632/93/EWWiS, do tego traktatu 
wygasły przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej.  

(39) Po drugie, od czasu tego przystąpienia władze polskie przyznawały na rzecz sektora 
górnictwa węgla kamiennego jedynie pomoc na pokrycie kosztów nadzwyczajnych, a 
nie pomoc operacyjną zgodną z decyzją nr 3632/93/EWWiS.  

(40) W konsekwencji warunek z art. 5 ust. 2 lit. a) rozporządzenia węglowego jest 
spełniony.  

Art. 5 ust. 2 lit. b) rozporządzenia węglowego 

(41) Zgodnie z tym przepisem beneficjent powinien opracować plan operacyjny i plan 
finansowy pokazujące, że pomoc dla danego projektu inwestycyjnego zapewni 
efektywność ekonomiczną.  

(42) Jednym z kryterium wyboru beneficjentów jest zapewnienie efektywności 
ekonomicznej nie tylko wspieranego projektu inwestycyjnego, ale też kopalni i całego 
przedsiębiorstwa górniczego. Ocena spełnienia tego kryterium będzie opierać się na 
planach operacyjnych i finansowych przedłożonych przez podmioty wnioskujące o 
przyznanie pomocy (zob. pkt. 10 niniejszej decyzji). W rezultacie środek pomocowy 
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jest zgodny z art. 5 ust. 2 lit. b) rozporządzenia węglowego.  

Art. 5 ust. 2 lit. c) rozporządzenia węglowego 

(43) Maksymalna intensywność pomocy nie przekracza poziomu ustalonego w 
art. 5 ust. 2 lit. c) rozporządzenia węglowego – 30% (zob. pkt 16 niniejszej decyzji). 

(44) Ponadto władze polskie potwierdziły, że pomoc nie będzie wypłacana po dniu 
31 grudnia 2010 r. Komisji stwierdza, zatem, że program pomocowy jest zgodny z 
przepisami art. 5 rozporządzenia węglowego.  

Art. 6 ust. 2 rozporządzenia węglowego 

(45) Artykuł 6 rozporządzenia węglowego ustanawia zasadę zmniejszania pomocy. 
Odnośnie Polski i innych krajów, które przystąpiły do UE w dniu 1 maja 2004 r. został 
wprowadzony szczególny przepis, zgodnie z którym "całkowita wielkość pomocy dla 
przemysłu węglowego, udzielona zgodnie z art. 4 i 5, nie przekroczy w żadnym z lat 
następujących po roku 2004 wielkości pomocy zatwierdzonej przez Komisję dla roku 
2004 r., zgodnie z art. 10". 6  

(46) Jak to zostało wyżej wspomniane (zob. pkt 18-19 niniejszej decyzji), Komisja 
zezwoliła zgodnie z art. 10 rozporządzenia węglowego na udzielenie w 2004 r. 
pomocy w wysokości 3,61 mld PLN. Oczywistym jest więc fakt, że wysokość 
środków niniejszego programu pomocowego, nawet skumulowana z pomocą na 
pokrycie kosztów nadzwyczajnych (356 062 700 PLN)  7, nie przekroczy kwoty 
pomocy zaakceptowanej przez Komisje na rok 2004 r. Zatem kryterium zmniejszenia 
pomocy jest spełnione. 

Art. 8 ust. 2 rozporządzenia węglowego 

(47) Udzielona pomoc powinna zostać wykazywana na oddzielnych rachunkach. Zgodnie z 
pkt. 12 niniejszej decyzji władze polskie nałożyły na beneficjentów obowiązek 
prowadzenia oddzielnej rachunkowości. Ponadto władze te są zobowiązane do 
monitoringu, kontroli, a nawet cofnięcia pomocy, jeśli beneficjent przeznaczy 
subwencję na inne cele niż pokrycie kosztów inwestycji początkowej, która przyczynia 
się do zachowania dostępu do rezerw. Zatem środek pomocowy jest zgodny z 
przepisem art. 8 ust. 2 rozporządzenia węglowego. 

Art. 9 ust. 5 rozporządzenia węglowego 

(48) Zgodnie z tym przepisem państwo członkowskie, które zamierza przyznać pomoc, 
przedłoży plan dostępu do rezerw węgla, który to plan dostarczy obiektywnych 
kryteriów wyboru, takich jak rentowność ekonomiczna, którą mają osiągnąć jednostki 
produkcyjne w celu otrzymania pomocy na projekty inwestycyjne.  

                                                 
6 Akt dotyczący warunków przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, 

Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej 
Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę 
Unii Europejskiej, Dz.U. L 236 z dnia 23.9.2003.  

7 Decyzja Komisji z dnia 2 kwietnia 2008 r. w sprawie N 575/2007 – Polska – Pomoc państwa dla polskiego 
sektora węglowego latach 2008-2010, Dz. U. C 102 z dnia 24.04.2008. 
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(49) Zgodnie z pkt. 18 niniejszej decyzji, władze polskie przedłożyły w 2004 r. plan 
dostępu do rezerw węgla, w który zawarte były kryteria wyboru, tj. rentowność 
ekonomiczna, którą mają osiągnąć beneficjenci w celu otrzymania pomocy na projekty 
inwestycyjne. Komisja przyjęła do wiadomości istnienie ww. planu i wezwała Polskę 
do określenia, czy pomoc na inwestycje początkowe zostanie przyznana czy też nie. 8 
Zgłoszenie niniejszego środka spełnia to żądanie.  

(50) Komisja uznaje, zatem, że Polska spełnia wymogi art. 9 ust. 5 rozporządzania 
węglowego.  

Wniosek zgodności środka pomocowego z przepisami rozporządzenia węglowego 

(51) W związku z powyższym Komisja stwierdza, że zgłoszony środek pomocowy jest 
zgodny z rozporządzeniem węglowym, ponieważ spełnia wymogi tego 
rozporządzenia.   

4. DECYZJA 

(52) Komisja uznaje, zatem, że środek pomocowy jest zgodny z art. 107 ust. 3 lit.e) TFUE.  

W przypadku gdyby niniejsze pismo zawierało poufne informacje, które nie powinny być 
przekazywane osobom trzecim, należy poinformować o tym Komisję w terminie piętnastu 
dni roboczych od daty jego otrzymania. Jeżeli Komisja nie otrzyma w wyznaczonym 
terminie uzasadnionego wniosku w tym względzie, uzna to za wyrażenie zgody na 
ujawnienie osobom trzecim i publikację pełnej treści niniejszego pisma w autentycznej 
wersji językowej na stronie internetowej:  

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm 

Wniosek taki należy wysłać listem poleconym lub faksem na następujący adres: 

European Commission 
Directorate-General for Competition 
State Aid Greffe 
Rue Josef II 70 
B-1049 Brussels 
Fax No: (+32)(0)22.96.12.42 

 

Proszę przyjąć wyrazy szacunku, 

W imieniu Komisji 

 

Joaquin ALMUNIA 
Wiceprzewodniczący Komisji 

                                                 
8 Decyzja Komisji z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie N 571/2004 – Polska – Pomoc państwa dla polskiego 

sektora węglowego 2004-2006, Dz. U. C 87 z dnia 11.04.2006, pkt 135.  
 

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm
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