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I. Dane identyfikacyjne 
Tauron Wydobycie S.A.1, ul. Grunwaldzka 37, 43-600 Jaworzno 

 

Tomasz Cudny, Prezes Zarządu od 5 sierpnia 2019 r.   

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnili: 

− Zdzisław Filip, Prezes Zarządu od 27 stycznia 2016 r. do 3 czerwca 2019 r., 

− Sławomir Obidziński, Prezes Zarządu od 4 czerwca do 19 lipca 2019 r., 

− Andrzej Okoń, p.o. Prezesa Zarządu od 20 lipca do 4 sierpnia 2019 r. 

 

 

1. Zapewnienie i rozliczenie środków na wypłaty świadczenia 
rekompensacyjnego. 

2. Udostępnianie informacji dotyczących ubiegania się o świadczenie 
rekompensacyjne. 

3. Realizacja wypłat świadczenia rekompensacyjnego. 

 

Lata 2017-2019 (do 30 września 2019 r.) 

 

Art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Katowicach 

 

 

 Marta Florczykiewicz-Cymara, główny specjalista kontroli państwowej, 1.
upoważnienie do kontroli nr LKA/196/2019 z 14 sierpnia 2019 r. 

 Anna Loppe, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 2.
nr LKA/207/2019 z 28 sierpnia 2019 r. 

 Piotr Jużków, inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 3.
nr LKA/210/2019 z 2 września 2019 r. 

(akta kontroli str. 1-7) 

 

                                                      
1 Dalej: Spółka. 

 2 Dz.U. z 2019 r. poz. 489, ze zm. Dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności 
W latach 2017–2019 Spółka pozyskała od Ministra Energii środki dotacji z budżetu 
państwa na finansowanie wypłat świadczenia rekompensacyjnego w czasie 
umożliwiającym terminową realizację tego zadania oraz zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, jak również prawidłowo rozliczyła środki otrzymane na ten cel. 

W odpowiednim czasie i formie Spółka udostępniła osobom uprawnionym do 
rekompensaty informacje dotyczące ubiegania się o świadczenie rekompensacyjne.  

Objęte badaniem rekompensaty zostały wypłacone osobom uprawnionym, 
w odpowiedniej formie i prawidłowej wysokości. Stwierdzono jednakże, iż 
rozpatrzono 62 wnioski o wypłatę rekompensaty złożone na podstawie ustawy 
z dnia 12 października 2017 r. o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty 
prawa do bezpłatnego węgla4 (1,8% ogółu tych wniosków), na podstawie których 
wypłacono świadczenia w łącznej kwocie 615,0 tys. zł, pomimo że wnioski te nie 
zostały złożone w ustawowym terminie.  

Z wyjątkiem jednego przypadku, zasadnie odmówiono wypłaty rekompensaty 
osobom nieuprawnionym, dochowując formy pisemnej, z podaniem przyczyn 
odmowy i informacji o prawie do odwołania się do sądu. W tym jednym przypadku, 
a także w przypadku jednego wniosku pozostawionego bez rozpoznania (0,6% 
liczby wniosków załatwionych negatywnie w latach 2017–2018) Spółka błędnie 
powołała się na niespełnienie przez wnioskodawców wymogów, które nie wynikały 
z przepisów ustawy z 2017 r. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe5 kontrolowanej działalności 

1. Zapewnienie i rozliczenie środków na wypłaty 
świadczenia rekompensacyjnego 

1.1. Spółka bez zbędnej zwłoki podejmowała działania w celu zapewnienia środków 
na wypłatę świadczenia rekompensacyjnego, tj. 

• w 2017 r. wniosek o przyznanie dotacji przekazała do Ministerstwa Energii 
i Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.6 1 grudnia 2017 r. (w dniu otrzymania 
z Ministerstwa Energii Procedur na 2017 r. 7 zawierających wzór tego wniosku), 
jego korektę – 5 grudnia 2017 r., wniosek o przekazanie środków – 12 grudnia 
2017 r. (jeden dzień po zawarciu umowy z dnia 11 grudnia 2017 r. 
o przekazanie dotacji na 2017 r.), a środki dotacji otrzymała 14 grudnia 2017 r.;  

• w 2018 r. wniosek o przyznanie dotacji przekazała do Ministerstwa Energii 
i ARP  S.A. 11 stycznia 2018 r. (w dniu otrzymania z Ministerstwa Energii 
Procedur na 2018 r. 8 zawierających wzór tego wniosku),  jego korektę – 12 

                                                      
 3 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 
4 Dz.U. poz. 1971. Dalej: ustawa z 2017 r. 
5 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 
może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
6 Podmiot, któremu Minister Energii zlecił monitorowanie wykorzystania dotacji. Dalej: ARP S.A. 
7 Procedury wnioskowania oraz monitorowania i rozliczania dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie 
świadczenia rekompensacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 12 października 2017 r. o świadczeniu 
rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla (Dz.U. z 2017 r. poz. 1971), zatwierdzone przez 
Ministra Energii w dniu 30 listopada 2017 r.   
8 Procedury wnioskowania oraz monitorowania i rozliczania dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie 
świadczenia rekompensacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 12 października 2017 r. o świadczeniu 
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stycznia 2018 r., wniosek o przekazanie środków – 23 stycznia 2018 r. (w dniu 
zawarcia umowy z dnia 23 stycznia 2018 r. o przekazanie dotacji na 2018 r.),  
a środki dotacji otrzymała 25 stycznia 2018 r.;  

• w 2019 r. wniosek o przyznanie dotacji (odrębny wniosek o przekazanie 
środków nie był wymagany) przekazała do Ministerstwa Energii i ARP S.A.: 

− na lipiec 2019 r. – 26 czerwca 2019 r. (pięć dni po otrzymaniu 
z Ministerstwa Energii Procedur na 2019 r.9 zawierających wzór tego 
wniosku), a środki dotacji otrzymała 5 lipca 2019 r. (jeden dzień po 
zawarciu umowy z dnia 4 lipca 2019 r. o przekazanie dotacji na 2019 r.);  

− na sierpień 2019 r. – 6 sierpnia 2019 r. (na dzień kontroli w umowie nie 
dokonano jeszcze zwiększenia kwoty dotacji w związku z tym wnioskiem 
i nie wypłacono środków); 

− na wrzesień 2019 r. – 11 września 2019 r. (na dzień kontroli w umowie nie 
dokonano jeszcze zwiększenia kwoty dotacji w związku z tym wnioskiem 
i nie wypłacono środków). 

Powyższe wnioski sporządzono według wzorów otrzymanych z Ministerstwa Energii.  

We wnioskach o przyznanie dotacji podano informacje wymagane w art. 6 ust. 3 
ustawy z 2017 r. (wnioski złożone w latach 2017–2018) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 
23 listopada 2018 r. o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa  
do bezpłatnego węgla oraz z tytułu zaprzestania pobierania bezpłatnego węgla 
przez osoby niebędące pracownikami przedsiębiorstwa górniczego10 (wnioski 
złożone w 2019 r.)11, m.in. liczbę osób uprawnionych, którym ma być wypłacona 
rekompensata oraz kwotę dotacji.  

We wniosku Spółki o przyznanie dotacji przekazanym 5 grudnia 2017 r. wykazano 
3 75512 osób uprawnionych i zawnioskowano o 37.550,0 tys. zł dotacji. W liczbie 
osób uprawnionych – z uwagi na fakt, że obowiązujące przepisy i Procedury nie 
precyzowały sposobu (zasad) jej obliczenia – uwzględniono wnioski pozytywnie 
zweryfikowane dotyczące 3 383 osób, wnioski 334 osób będące w trakcie 
weryfikacji oraz wnioski 38 osób, które, jak zakładano, wpłynął do Spółki z innych 
przedsiębiorstw wypłacających. Jak wskazała Kierownik Zespołu Polityki 
Personalnej, taki sposób obliczenia liczby osób uprawnionych przyjęto biorąc pod 
uwagę „...bardzo ograniczony czas możliwości pozyskania środków z dotacji 
budżetowej na realizację świadczeń oraz znaczną ilość pozostającą w trakcie 
rozpatrywania z powodu przekazania do Radcy Prawnego w celu zaopiniowania 
poprawności zakwalifikowania do pozytywnie rozpatrzonych lub negatywnie, 
przekazanie do zweryfikowania przez pracowników merytorycznych z drugiego 
zakładu, wezwanie osób do uzupełnienia brakujących dokumentów, a także 
niezamknięty proces przekazywania wniosków między przedsiębiorstwami...”.  

 

                                                                                                                                       
rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla (Dz.U. z 2017 r. poz. 1971), zatwierdzone przez 
Ministra Energii w dniu 9 stycznia 2018 r.   
9 Procedury wnioskowania oraz monitorowania i rozliczania dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie 
świadczenia rekompensacyjnego na podstawie ustawy z dnia 23 listopada 2018 r. o świadczeniu 
rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla oraz z tytułu zaprzestania pobierania 
bezpłatnego węgla przez osoby niebędące pracownikami przedsiębiorstwa górniczego (Dz.U. z 2019 r. poz. 29), 
zatwierdzone przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Energii w dniu 19 czerwca 2019 r.  
10 Dz.U. z 2019 r. poz. 29. Dalej: ustawa z 2018 r. 
11 Wymagana informacja o adresie Spółki była zawarta w piśmie przewodnim. 

12 Liczba osób uprawnionych po korekcie. We wniosku o przekazanie dotacji z 1 grudnia 2017 r. wykazano 
omyłkowo 3 738 osób. 
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W sytuacji, gdy na dzień 31 grudnia 2017 r. w trakcie rozpatrywania pozostało 
13 wniosków o wypłatę rekompensaty i nie posiadano ostatecznych danych o liczbie 
wniosków złożonych przez byłych pracowników Spółki (albo wdowy i sieroty po nich) 
do innych przedsiębiorstw wypłacających, w dniu 11 stycznia 2018 r. przekazano 
wniosek o przyznanie dotacji na 2018 r., który obejmował 100 osób i kwotę  
1.000,0 tys. zł. Wniosek sporządzono w oparciu o dane wynikające z Systemu 
Kadrowo-Płacowego i dane o wypłaconych rekompensatach na dzień 31 grudnia 
2017 r. (ustalono 82 potencjalnie  uprawnionych, którym do tamtej pory nie 
wypłacono rekompensaty), zakładając, że mogą wystąpić przypadki osób 
uprawnionych, które nie znalazły się w tym systemie. W dniu 12 stycznia 2018 r.,  
w uzgodnieniu z ARP S.A., skorygowano powyższy wniosek, tj. wykazano w nim  
45 osób (450,0 tys. zł), w oparciu o 15 rozpatrywanych wówczas wniosków  
o wypłatę rekompensaty oraz szacunkową liczbę 30 wniosków, które miały wpłynąć 
z innego przedsiębiorstwa wypłacającego.  

W umowach o przekazanie dotacji zawartych pomiędzy Ministrem Energii i Spółką  
w dniach 11 grudnia 2017 r. i 23 stycznia 2018 r. w całości uwzględniono 
wnioskowane kwoty.   

Pomimo że według Procedur przekazanych przez Ministra Energii wnioskowanie 
o przekazanie środków dotacji winno następować „w oparciu o pozytywnie 
zweryfikowane indywidualne wnioski uprawnionych” (co wskazywało, na to, że 
podczas trwającej weryfikacji wniosków o wypłatę rekompensaty, wniosków  
o przekazanie środków będzie więcej niż jeden), w dniu 12 grudnia 2017 r., zgodnie 
z zaleceniem ARP S.A.13, Spółka zawnioskowała o przekazanie pełnej kwoty 
określonej we wniosku o przyznanie dotacji i umowie z dnia 11 grudnia 2017 r. 
(37.550,0 tys. zł dla 3 755 osób uprawnionych). W dniu 23 stycznia 2018 r., Spółka 
zawnioskowała o przekazanie pełnej kwoty określonej we wniosku o przyznanie 
dotacji i umowie z tego samego dnia (450,0 tys. zł dla 45 osób uprawnionych). 
Minister Energii wypłacił powyższe kwoty w całości, zgodnie z postanowieniem 
zawartym w ww. umowach o jednorazowej wypłacie dotacji. W rezultacie Spółka na 
koniec 2017 r. i I kwartału 2018 r. wypłaciła rekompensaty, odpowiednio 90,2% 
i 88,9% osób objętych wnioskami o przekazanie środków. 

W dniach 26 czerwca, 6 sierpnia i 11 września 2019 r. Spółka przekazała do 
Ministerstwa Energii i ARP S.A. wnioski o przyznanie dotacji sporządzone w oparciu 
o pozytywnie zweryfikowane wnioski o wypłatę rekompensaty: na lipiec – dla 70 
osób uprawnionych (646,7 tys. zł), na sierpień –  dla 37 osób uprawnionych  
(276,7 tys. zł) i na wrzesień – dla jednej osoby uprawnionej (10,0 tys. zł). 
Wnioskowana na lipiec 2019 r. kwota została w całości uwzględniona w umowie  
o przekazanie dotacji z 4 lipca 2019 r. i wypłacona przez Ministra Energii.  

(akta kontroli str. 9, 15, 25-26, 34-48, 50, 52, 72, 122, 132-155, 161, 175, 
194-195, 200-201, 210, 220-231, 240, 359, 378, 381, 403-405, 422-423, 

431-432, 458-460) 

Spółka, zgodnie z umowami o przekazanie dotacji oraz Procedurami, posiadała 
wyodrębnione rachunki bankowe przeznaczone na środki dotacji na finansowanie 
wypłaty świadczenia rekompensacyjnego. 

 (akta kontroli str. 66-71) 

1.2. W okresie objętym kontrolą dla każdego roku prowadzono wyodrębnioną 
ewidencję księgową środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych 

                                                      
13 W mailu z 8 grudnia 2012 r. poinformowano, że „...nie będzie możliwości drugiego wnioskowania...” i należy 
„...wysłać wniosek o dotację na pełną kwotę...”. 
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z tych środków, zgodnie z art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych14 i z Procedurami. 

(akta kontroli str. 110, 165-182, 235-239) 

Spółka przekazała do Ministerstwa Energii i ARP S.A. zestawienia (według wzorów i 
- z wyjątkiem opisanym poniżej – w terminach określonych w Procedurach), 
zawierające dane o otrzymanych w 2017 r., 2018 r. i 2019 r. kwotach dotacji oraz 
rozliczenie wydatkowanych kwot tych dotacji, spełniając wymogi określone w art. 7 
ustawy z 2017 r. Jedno z powyższych zestawień – Monitoring przyznanej dotacji 
budżetowej otrzymanej w 2018 roku (...) przekazano po terminie określonym 
w Procedurach (opóźnienie wyniosło pięć dni), przy czym Procedury nie stanowiły 
załącznika do  umowy o przekazanie dotacji z 23 stycznia 2018 r., określającej 
zobowiązania Spółki. 

 (akta kontroli str. 49-50, 55-58, 144-155, 228-229) 

Dane przedstawione w powyższych zestawieniach były zgodne z danymi 
wynikającymi z wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji 
oraz wydatków dokonywanych z tych środków. 

W terminie określonym w umowie o przekazanie dotacji z 11 grudnia 2017 r.  
(do 15 stycznia 2018 r.) Spółka zwróciła na rachunek Ministerstwa Energii środki 
niewykorzystane według stanu na 31 grudnia 2017 r. w kwocie 3.806,7 tys. zł (zwrot 
z 2 stycznia 2018 r.) oraz środki niewykorzystane w związku ze zwrotem 
rekompensaty wypłaconej na niewłaściwy rachunek bankowy (podany przez 
wnioskodawcę) w kwocie 10,0 tys. zł (zwrot z 4 stycznia 2018 r.). 

Po terminie określonym w umowie o przekazanie dotacji z 11 grudnia 2017 r., 
Spółka otrzymała (22 stycznia 2018 r.) kolejny zwrot rekompensaty w kwocie  
10,0 tys. zł, wypłaconej na niewłaściwy rachunek bankowy (podany przez 
wnioskodawcę) i w dniu 24 stycznia 2018 r. przekazała tę kwotę na rachunek 
Ministerstwa Energii wraz z odsetkami z tytułu nieterminowego zwrotu 
niewykorzystanej części dotacji.  

W terminie określonym w umowie o przekazanie dotacji z 23 stycznia 2018 r.  
(do 15 kwietnia 2018 r.) Spółka zwróciła środki niewykorzystane według stanu na  
31 marca 2018 r. w kwocie 50,0 tys. zł (zwrot z 30 marca 2018 r.). 

(akta kontroli str. 47-48, 52, 59, 162-175, 241-242) 

W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania Spółki w badanym obszarze. 

 

2. Udostępnianie informacji dotyczących ubiegania się 
o świadczenie rekompensacyjne 

W związku z wejściem w życie ustawy z 2017 r., w dniu 25 października 2017 r. do 
emerytów i rencistów wysłano zawiadomienia, które zawierały informacje m.in. o tym 
kto jest, a kto nie jest osobą uprawnioną do otrzymania świadczenia, o wymaganych 
dokumentach (załączono wzór wniosku o wypłatę rekompensaty) oraz o miejscu 
i terminie ich składania. W zawiadomieniach tych błędnie wskazano, że terminem na 

                                                      
14 Dz.U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.  

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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złożenie wniosku jest 13 listopada 2017 r., podczas gdy z art. 5 ust. 1 w zw. z art. 15 
ustawy z 2017 r. wynikało, że jest to 14 listopada 2017 r. Nie miało to jednak 
istotnego wpływu na możliwość skorzystania z uprawnienia do rekompensaty,  
gdyż rozpatrywano również wnioski złożone po terminie ustawowym, co opisano  
w dalszej części wystąpienia (pkt 3.1.).   

(akta kontroli str. 102-107, 377, 379, 383-392) 

Ponadto, w okresie składania wniosków o wypłatę rekompensaty na podstawie 
ustawy z 2017 r., Spółka przeprowadziła kampanię informacyjną, m.in. w prasie15  
i regionalnych rozgłośniach radiowych16. 

W związku z uchwaleniem ustawy z 2017 r., a następnie ustawy z 2018 r.,  
na stronie internetowej Spółki zamieszczono informacje o: 

− osobach uprawnionych do rekompensaty, określonych w art. 2 pkt 1 ustawy 
z 2017 r. oraz art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z 2018 r.; 

− miejscu i terminie składania wniosku o wypłatę rekompensaty, stosownie  
do art. 5 ust. 1 ustawy z 2017 r. oraz art. 5 ust. 1 ustawy z 2018 r.; 

− dokumentach, które należy złożyć, wymaganych w art. 5 ust. 1-3 ustawy  
z 2017 r. oraz art. 5 ust. 1-5 ustawy z 2018 r., w szczególności zrealizowano 
obowiązek, określony w art. 14 ustawy z 2017 r., zamieszczenia na stronie 
internetowej Spółki, z dniem wejścia w życie tej ustawy (24 października 
2017 r.), wzoru wniosku o wypłatę rekompensaty i wzoru oświadczenia, 
o którym mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy. 

Powyższe informacje były kompletne i udostępniono je w czasie umożliwiającym 
osobom uprawnionym terminowe złożenie wniosku o wypłatę rekompensaty. 

(akta kontroli str. 244-289) 

Wnioskodawców, którym odmówiono wypłaty rekompensaty informowano 
o uprawnieniu  określonym w art. 5 ust. 10 ustawy z 2017 r. i art. 5 ust. 9 ustawy 
z 2018 r., do odwołania się, w terminie 14 dni od otrzymania odmowy, do sądu pracy 
i ubezpieczeń społecznych. 

 (akta kontroli str. 410, 429) 

W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania Spółki w badanym obszarze. 

 

3. Realizacja wypłat świadczenia rekompensacyjnego 
3.1. Na podstawie przepisów ustawy z 2017 r. do Spółki wpłynęło 3 78117 wniosków 
o wypłatę rekompensaty (w tym 69 po terminie określonym w art. 5 ust. 1 w zw. 
Z art. 15 ustawy z 2017 r., tj. po 14 listopada 2017 r.), z których w 3 425 
przypadkach wypłacono rekompensatę  (3 385 w 2017 r. i 40 w 2018 r.), w 349 
przypadkach wydano odmowę, a w siedmiu przypadkach pozostawiono wniosek bez 

                                                      
15 Dziennik Zachodni, Trybuna Górnicza,  
16 Radio Piekary (spoty w dniach od 27 października do 13 listopada 2017 r.), Radio Katowice (spoty w dniach 
od 30 października do 13 listopada 2017 r.). 
17 Bez uwzględnienia wniosków złożonych w Spółce, lecz przekazanych do innego przedsiębiorstwa 
wypłacającego świadczenie rekompensacyjne, jako właściwego do ich rozpoznania i przekazania rekompensaty. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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rozpoznania, z tego w pięciu przypadkach – z uwagi na jego nieterminowe złożenie 
i w dwóch przypadkach – z uwagi na nieuzupełnienie w terminie braków. 

Na podstawie przepisów ustawy z 2018 r., według stanu na 27 września 2019 r.,   
do Spółki wpłynęło 130 wniosków o wypłatę rekompensaty (wszystkie terminowo,  
tj. do 23 kwietnia 2019 r.), z których w 70 przypadkach wypłacono rekompensatę  
(w lipcu 2019 r.), a w 22 przypadkach wydano odmowę wypłaty rekompensaty,  
z uwagi na złożenie wniosku przez osobę nieuprawnioną.   

 (akta kontroli str. 437) 

W Spółce zastosowano zasadę, że rozpatrzeniu (na podstawie ustawy z 2017 r.) 
będą podlegać wnioski o wypłatę rekompensaty złożone do 18 listopada 2017 r., 
podczas gdy, termin na składanie tych wniosków, określony w art. 5 ust. 1 w zw.  
z art. 15 ustawy z 2017 r., upłynął z dniem 14 listopada 2017 r., co opisano  
w dalszej części wystąpienia pokontrolnego w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. 

(akta kontroli str. 8, 391-392) 

3.2. W wyniku badania losowo18 dobranej próby 100 rekompensat (2,9% liczby 
rekompensat wypłaconych w latach 2017–2018 na podstawie ustawy z 2017 r.) dla 
98 emerytów oraz jednej wdowy i jednej sieroty w łącznej kwocie 993,3 tys. zł, 
ustalono, że:  

− w 97 przypadkach wnioski o wypłatę rekompensaty złożono w terminie 
określonym w art. 5 ust. 1 w zw. z art. 15 ustawy z 2017 r. (do 14 listopada 
2017 r.), a w trzech przypadkach (3,0%) – od dwóch do czterech dni po tym 
terminie (do 18 listopada 2017 r.); 

− wnioski o wypłatę rekompensaty sporządzono według wzoru (stanowiącego 
załącznik do Procedur na 2017 r. i zamieszczonego na stronie internetowej 
Spółki) oraz podano w nich dane określone w art. 5 ust. 2 ustawy z 2017 r.; 

− do wniosków o wypłatę rekompensaty załączono oświadczenie o treści 
określonej w art. 5 ust. 3 pkt 2 ustawy z 2017 r.; 

− do wniosków wdowy i sieroty załączono dokumenty potwierdzające uprawnienie 
do rekompensaty, zgodnie z art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2017 r.; 

− z uwagi na to, że przepisy ustawy z 2017 r. nie zobowiązywały emerytów 
(odwrotnie niż w przypadku wdów i sierot) do załączenia do wniosku 
dokumentów potwierdzających uprawnienie do rekompensaty, w Spółce 
weryfikowano, w oparciu o pozytywnie rozpatrzone wnioski o przyznanie 
deputatu węglowego, czy i od kiedy wnioskodawca posiadał ustalone prawo  
do emerytury, nie posiadano jednakże informacji o ewentualnym zawieszeniu 
tego prawa; 

− zgromadzone dokumenty wskazywały, że wnioskodawcy byli uprawnieni  
do otrzymania rekompensaty, w myśl art. 2 pkt 1 ustawy z 2017 r.; 

− rekompensaty wypłacono w 98 przypadkach do dnia 31 grudnia 2017 r.  
i w dwóch przypadkach do 31 marca 2018 r., tj. w terminach określonych  
w § 5 ust. 1 umów o przekazanie dotacji odpowiednio z 11 grudnia 2017 r.  
i 23 stycznia 2018 r.; 

− w 99 przypadkach rekompensaty wypłacono w wysokości 10,0 tys. zł dla każdej 
osoby uprawnionej, zgodnie z art. 4 ust. 1 w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy z 2017 r., 

                                                      
18 Losowanie z rejestrów proste. 
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a w jednym przypadku – w kwocie 3,3 tys. zł, dla sieroty będącej jedną z trzech 
osób posiadających ustalone prawo do renty rodzinnej po emerycie; 

− w 95 przypadkach rekompensaty wypłacono przelewem na rachunek bankowy, 
a w pięciu przypadkach – przekazem pocztowym, tj. w formach przewidzianych 
w art. 4 ust. 2 ustawy z 2017 r. 

 (akta kontroli str. 8, 11, 19, 137-138, 145, 147, 283, 403-404, 426-428, 457) 

W wyniku badania losowo19 dobranej próby pięciu rekompensat z 2019 r. (7,1% 
liczby rekompensat wypłaconych na dzień 27 września 2019 r. na podstawie ustawy 
z 2018 r.) dla  czterech wdów i jednej sieroty w łącznej kwocie 45,0 tys. zł, ustalono, 
że:  

− wnioski o wypłatę rekompensaty złożono w terminie określonym w art. 5 ust. 1 
w zw. z art. 16 ustawy z 2018 r. (do 22 kwietnia 2019 r.); 

− wnioski o wypłatę rekompensaty sporządzono według wzoru stanowiącego 
załącznik do ustawy z 2018 r. oraz podano w nich dane określone w art. 5 ust. 2 
ustawy z 2018 r.; 

− do wniosków o wypłatę rekompensaty załączono oświadczenie o treści 
określonej w art. 5 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy z 2018 r. oraz dokumenty 
potwierdzające uprawnienie do rekompensaty, zgodnie z art. 5 ust. 3 pkt 1 
ustawy z 2018 r.; 

− zgromadzone dokumenty wskazywały, że wnioskodawcy byli uprawnieni do 
otrzymania rekompensaty, w myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. a tiret trzecie ustawy 
z 2018 r.; 

− rekompensaty wypłacono w terminie określonym w § 5 ust. 1 umowy 
o przekazanie dotacji z 4 lipca 2019 r.; 

− w czterech przypadkach rekompensaty wypłacono w wysokości 10,0 tys. zł dla 
każdej osoby uprawnionej, zgodnie z art. 4 ust. 1 w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy 
z 2018 r., a w jednym przypadku – w kwocie 5,0 tys. zł, dla sieroty będącej 
jedną z dwóch osób posiadających ustalone prawo do renty rodzinnej po osobie 
uprawnionej; 

− rekompensaty wypłacono przelewem na rachunek bankowy, tj. w formie 
przewidzianej w art. 4 ust. 2 ustawy z 2018 r. 

 (akta kontroli str. 8, 431, 222-223, 229, 431) 

3.3. W wyniku badania losowo20 dobranej próby 10 wniosków o wypłatę 
rekompensaty załatwionych negatywnie (2,8% liczby wniosków załatwionych 
odmownie lub pozostawionych bez rozpoznania w latach 2017–2018 na podstawie 
ustawy z 2017 r.), ustalono, że:   

− we wszystkich przypadkach wnioskodawcami były osoby nieuprawnione, 
tj. niespełniające warunków określonych w art. 2 pkt 1 ustawy z 2017 r.; 

− we wszystkich przypadkach wydano pisemne odmowy z podaniem ich przyczyn, 
zgodnie z art. 5 ust. 9 ustawy z 2017 r.; 

 

                                                      
19 Jw. 
20 Jw. 
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− odmowy zawierały pouczenie o uprawnieniu, określonym w art. 5 ust. 10 ustawy 
z 2017 r., do odwołania się, w terminie 14 dni od otrzymania odmowy, do sądu 
pracy i ubezpieczeń społecznych. 

(akta kontroli str. 8, 429) 

W wyniku badania celowo dobranej próby dwóch wniosków o wypłatę rekompensaty 
załatwionych negatywnie21 (0,6% liczby wniosków załatwionych odmownie lub 
pozostawionych bez rozpoznania w latach 2017–2018 na podstawie ustawy  
z 2017 r.), ustalono, że Spółka nie wypłaciła rekompensat powołując się  
na niespełnienie wymogów, które nie wynikały z przepisów ustawy z 2017 r.,  
co opisano w dalszej części wystąpienia pokontrolnego w sekcji Stwierdzone 
nieprawidłowości. 

 (akta kontroli str. 438-456) 

W powyższych dwóch próbach objętych badaniem nie wystąpiły przypadki  
odmowy (na podstawie przepisów ustawy z 2017 r.) wypłaty świadczenia 
rekompensacyjnego wdowom/wdowcom z powodu ponownego wstąpienia 
w związek małżeński 

Prezes Zarządu Spółki poinformował, że w ogóle nie wystąpiły przypadki odmów  
z takiego powodu gdyż, zgodnie z § 3 ust. 8 Protokołu Dodatkowego nr 18 do 
Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Tauron Wydobycie S.A., 
ponowne zawarcie związku małżeńskiego nie powodowało wygaśnięcia uprawnienia 
do deputatu węglowego. 

(akta kontroli str. 403-404, 411-412) 

W wyniku badania losowo22 dobranej próby pięciu wniosków o wypłatę 
rekompensaty załatwionych negatywnie (22,7% liczby wniosków załatwionych 
odmownie w 2019 r., na dzień 27 września., na podstawie ustawy z 2018 r.), 
ustalono, że:   

− odmowy wydano zgodnie z art. 5 ust. 7 pkt 1 ustawy z 2018 r., bowiem  
we wszystkich przypadkach wnioskodawcami były osoby nieuprawnione,  
tj. niespełniające warunków określonych w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z 2018 r.; 

− we wszystkich przypadkach wydano pisemne odmowy z podaniem ich przyczyn, 
zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy z 2018 r.; 

− odmowy zawierały pouczenie o uprawnieniu, określonym w art. 5 ust. 9 ustawy  
z 2018 r., do odwołania się, w terminie 14 dni od otrzymania odmowy lub jej 
sprostowania, do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. 

 (akta kontroli str. 8, 410) 

W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. Pomimo że, zgodnie z art. 5 ust. 1 w zw. z art. 15 ustawy z 2017 r., wnioski 
o wypłatę rekompensaty winny być składane do 14 listopada 2017 r., w Spółce 
zastosowano zasadę, że rozpatrzeniu (na podstawie ustawy z 2017 r.) będą 
podlegać wnioski złożone do 18 listopada 2017 r. W rezultacie rozpatrzono 62 
wnioski złożone w okresie od 15 do 18 listopada 2017 r.  (1,6% wniosków złożonych  

                                                      
21 Wskazane przez Spółkę przypadki, w których nie wypłacono świadczenia z powodu nieposiadania prawa  
do renty na dzień złożenia wniosku o wypłatę rekompensaty. 

22 Losowanie z rejestrów proste. 
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na podstawie ustawy z 2017 r.) i wypłacono 62 rekompensaty (1,8% liczby 
rekompensat wypłaconych w latach 2017–2018) w łącznej kwocie 615,0 tys. zł. 

(akta kontroli str. 8, 391-392) 

Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich wyjaśnił, że dzień 18 listopada 2017 r. został 
wskazany jako termin na złożenie wniosku o wypłatę rekompensaty na stronie 
internetowej Ministerstwa Energii, a ponadto, taką informację przekazała ARP S.A. 
(mail z 25 października 2017 r.).  

(akta kontroli str. 377, 379, 383-390) 

W odniesieniu do powyższego NIK zwraca uwagę, że termin składania wniosków  
o wypłatę rekompensaty został określony w ustawie z 2017 r. i przypadał na  
14 listopada 2017 r. (21 dni od dnia wejścia w życie tego aktu prawnego, tj. od  
24 października 2017 r.), a jego zmiana mogła zostać dokonana jedynie w trybie 
nowelizacji ww. ustawy.   

2. W wyniku badania celowo dobranej próby dwóch wniosków o wypłatę 
rekompensaty załatwionych negatywnie (0,6% liczby wniosków załatwionych 
odmownie lub pozostawionych bez rozpoznania w latach 2017–2018 na podstawie 
ustawy z 2017 r.), ustalono, że: 

− w pisemnej odmowie wypłaty rekompensaty z dnia 24 stycznia 2018 r. podano, 
że wnioskodawca23 (sierota) nie jest osobą uprawnioną w rozumieniu art. 2 pkt 1 
ustawy z 2017 r., z uwagi na to, że nie posiadał ustalonego prawa do renty 
rodzinnej na dzień złożenia wniosku (14 listopada 2017 r.), bowiem według 
decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych24 z 5 października 2016 r. renta 
przysługiwała mu do dnia 31 sierpnia 2017 r.; 

− w piśmie z dnia 22 marca 2018 r. informującym wnioskodawcę25 (rencistę)  
o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania podano, że podjęcie takiej decyzji 
jest spowodowane niedostarczeniem aktualnej decyzji rentowej, w sytuacji gdy 
do wniosku z dnia 3 listopada 2017 r. załączono decyzję ZUS z 19 sierpnia 
2014 r. o ustaleniu renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy i jej 
wypłacaniu do dnia 31 lipca 2017 r. 

W obydwóch przypadkach z decyzji ZUS wynikało, że wnioskodawcy posiadali 
ustalone prawo do renty na dzień, z upływem którego nastąpiła utrata prawa do 
bezpłatnego węgla (31 grudnia 2016 r.), a zatem spełniony został wymóg określony 
w art. 2 pkt 1 ustawy z 2017 r. Spółka natomiast powołała się na brak ustalonego 
prawa do renty rodzinnej (sierota) lub niezłożenie dokumentu potwierdzającego 
prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy (rencista) na dzień złożenia wniosku, 
podczas gdy takie wymogi nie wynikały z art. 2 pkt 1 i (odnośnie rencistów) z art. 5 
ust. 3 pkt 1 ustawy z 2017 r.  

(akta kontroli str. 438-456) 

Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich wyjaśnił m.in, że wymaganym załącznikiem  
do wniosku: 

− dla rencisty była decyzja ZUS o ciągłości uprawnienia do pobierania renty 
z tytułu niezdolności do pracy, co, jego zdaniem, oznaczało, że w dniu składania 
wniosku uprawniony był zobowiązany dostarczyć decyzję lub zaświadczenie 
z ZUS o pobieraniu renty; 

                                                      
23 Wnioskodawca M.M. nr 400088. 
24 Dalej: ZUS. 
25 Wnioskodawca K.P. nr 363045. 
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− dla sieroty była aktualna decyzja ZUS lub zaświadczenie z ZUS o pobieraniu 
renty rodzinnej po zmarłej osobie uprawnionej w dniu składania wniosku. 

Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich nie wskazał jednak podstawy prawnej wymogu 
posiadania ustalonego prawa do renty na dzień złożenia wniosku o wypłatę 
rekompensaty.  

 (akta kontroli str. 378, 382) 

NIK zauważa, że wobec braku takiej podstawy w ustawie z 2017 r., jego 
niespełnienie lub niezłożenie dokumentu potwierdzającego jego spełnienie  
nie mogło być zatem podstawą odpowiednio do wydania odmowy wypłaty 
rekompensaty lub pozostawienia wniosku bez rozpoznania w 2018 r. 

 

Objęte badaniem rekompensaty wypłacono osobom uprawnionym, w odpowiedniej 
formie i prawidłowej wysokości. Zasadnie (z wyjątkiem jednego przypadku) 
odmówiono wypłaty rekompensaty osobom nieuprawnionym, dochowując formy 
pisemnej, z podaniem przyczyn odmowy i informacji o prawie do odwołania się do 
sądu. Stwierdzono jednakże, iż rozpatrzono 62 wnioski o wypłatę rekompensaty 
złożone na podstawie ustawy z 2017 r. (1,8% ogółu tych wniosków), co skutkowało 
wypłatą świadczenia w łącznej kwocie 615,0 tys. zł, pomimo że wnioski nie zostały 
złożone w ustawowym terminie. W dwóch przypadkach, w których wydano odmowę 
wypłaty rekompensaty i pozostawiono wniosek bez rozpoznania (0,6% liczby 
wniosków załatwionych negatywnie w latach 2017–2018) Spółka błędnie powołała 
się na niespełnienie przez wnioskodawców wymogów, które nie wynikały 
z przepisów ustawy z 2017 r. 

IV. Wnioski  
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli,  
na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujący wniosek: 

Rozpatrzenie, na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z 2018 r., wniosku pozostawionego 
bez rozpoznania. 

NIK nie formułuje wniosku pokontrolnego odnoszącego się do nieprawidłowości 
polegającej na rozpatrzeniu, na podstawie ustawy z 2017 r., nieterminowo 
złożonych wniosków o wypłatę rekompensaty, gdyż, zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy 
z 2018 r., wnioski te, w sytuacji braku wypłat świadczenia, podlegałyby rozpatrzeniu 
na podstawie przepisów ustawy z 2018 r. 

Z uwagi na zmianę uwarunkowań organizacyjnych i prawnych, NIK nie formułuje 
uwag ani wniosków w zakresie niezasadnego wydania odmowy wypłaty świadczenia 
rekompensacyjnego. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK, kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Katowicach. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

OCENA CZĄSTKOWA 
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Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK, należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosku oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Katowice, dnia 29 listopada 2019 r. 

 

 

 

 

Kontroler nadzorujący 
Monika Kopczyk 

Doradca ekonomiczny 

 

 

 

 

Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Katowicach 

 
 

……………………..……………. 
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