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I. Dane identyfikacyjne 
Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.1, Bogdanka 21-013 Puchaczów 

 

Artur Wasil, Prezes Zarządu Spółki od 21 marca 2018 r. 

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnił: 

Krzysztof Szlaga, Prezes Zarządu Spółki, od 6 kwietnia 2016 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 

 

Aleksander Górniak, główny specjalista k.p., upoważnienie do kontroli 
nr LKA/21/2019 z 5 września 2019 r.  

 (akta kontroli str.1-3) 

 

                                                      
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. 

Środki otrzymane na ten cel w 2017 r. i 2018 r. Spółka rozliczyła prawidłowo, 
jednakże, w przypadku 2018 r., po obowiązującym terminie. Spółka nie dochowała 
również terminu na rozliczenie dotacji przyznanej w 2019 r., pomimo zakończenia 
realizacji zadania w dniu 2 października 2019 r. 

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 jednak, iż przyjęto do 
rozpatrzenia 62 wnioski o wypłatę rekompensaty złożone w oparciu o przepisy 
ustawy z dnia 12 października 2017 r. o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu 
utraty prawa do bezpłatnego węgla4 (2,2% ogółu tych wniosków), na podstawie 
których wypłacono świadczenia w łącznej kwocie 420,0 tys. zł, pomimo że wnioski te 
nie zostały złożone w ustawowym terminie.  

W objętych badaniem przypadkach zasadnie odmówiono wypłaty rekompensaty 
osobom nieuprawnionym, dochowując formy pisemnej, z podaniem przyczyn 
odmowy i informacji o prawie do odwołania się do sądu.  

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 6 grudnia 2017 r. (pięć dni po otrzymaniu 
z Ministerstwa Energii Procedur na 2017 r.7 zawierających wzór tego wniosku), 
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. 12 stycznia 2018 r. (jeden dzień po otrzymaniu z Ministerstwa 
Energii Procedur na 2018 r. zawierających wzór tego wniosku),  wniosek 
o przekazanie środków – 24 stycznia 2018 r. (dwa dni po zawarciu umowy 

                                                      
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.  
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z dnia 22 stycznia 2018 r. o przekazanie dotacji na 2018 r.8), 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. – 25 czerwca 2019 r. (cztery 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., a środki dotacji otrzymała 
2 października 2019 r. (jeden dzień po zawarciu aneksu do umowy z dnia 
4 lipca 2019 r. o przekazanie dotacji na 2019 r., w którym zwiększono 
dotację o wnioskowaną na sierpień kwotę). 

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.  

(akta kontroli str. 150-243, 247-254, 262-280, 288-289, 296, 301-303, 379-382) 

We wniosku Spółki o przyznanie dotacji przekazanym 6 grudnia 2017 r. wykazano  
2 763 osób uprawnionych i zawnioskowano o 27.630,0 tys. zł dotacji. W liczbie osób 
uprawnionych - z uwagi na fakt, że obowiązujące wówczas przepisy i Procedury nie 
precyzowały sposobu (zasad) jej obliczenia – uwzględniono wnioski pozytywnie 
zweryfikowane dotyczące 2 721 osób i wnioski 42 osób będące w trakcie weryfikacji. 

  (akta kontroli str. 247-248, 392-394) 

Wniosek Spółki o przyznanie dotacji przekazany 12 stycznia 2018 r. obejmował 
osiem osób uprawnionych i kwotę 80,0 tys. zł. W liczbie uprawnionych uwzględniono 
pięć osób, których wnioski było w trakcie weryfikacji (ostatecznie pozostawiono je 
bez rozpoznania), jedną osobę, w przypadku której nastąpił zwrot rekompensaty 
wypłaconej w 2017 r. (wnioskodawca podał błędny rachunek bankowy), 
wnioskodawcę, który złożył reklamację w związku z zaginięciem terminowo 
nadanego wniosku na poczcie oraz spadkobiercę po zmarłym wnioskodawcy, 
w przypadku którego oczekiwano na dokument potwierdzający prawo do 
rekompensaty (w tych trzech przypadkach ostatecznie wypłacono rekompensaty). 

 (akta kontroli str. 249-250, 389, 395-396) 

W umowach o przekazanie dotacji zawartych pomiędzy Ministrem Energii i Spółką  
w dniach 11 grudnia 2017 r. i 22 stycznia 2018 r. w całości uwzględniono 
wnioskowane kwoty.   

(akta kontroli str. 263, 269) 

                                                      
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 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. 
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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.12, Spółka zawnioskowała o przekazanie pełnej kwoty 
określonej we wniosku o przyznanie dotacji i umowie z dnia 11 grudnia 2017 r. 
(27.630,0 tys. zł dla 2 763 osób uprawnionych). W dniu 24 stycznia 2018 r., Spółka 
zawnioskowała o przekazanie pełnej kwoty określonej we wniosku o przyznanie 
dotacji i umowie z tego samego dnia (80,0 tys. zł dla ośmiu 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 99,2% 
i 37,5% osób objętych wnioskami o przekazanie środków. 

 (akta kontroli str. 157, 198, 263, 269, 288, 296, 301-302, 304, 307, 326, 330, 369) 

W dniach 25 czerwca i 6 sierpnia 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, odpowiednio na lipiec – dla  
20 osób uprawnionych (20,0 tys. zł) i sierpień –  dla czterech osób uprawnionych 
(40,0 tys. zł). Wnioskowane kwoty zostały w całości uwzględnione w umowie 
o przekazanie dotacji z 4 lipca 2019 r. (aneksowanej 1 października  2019 r.) 
i wypłacone przez Ministra Energii.  

 (akta kontroli str. 251-254, 275, 303, 397-405, 382) 

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

(akta kontroli str. 260, 301, 302, 303) 

1.2. W okresie objętym kontrolą dla każdego roku prowadzono wyodrębnioną 
ewidencję księgową środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych 
z tych środków, zgodnie z art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych13 i z Procedurami. 

(akta kontroli str.15-48) 

Spółka przekazała do Ministerstwa Energii i ARP S.A. zestawienia (według wzorów 
i - z dwoma wyjątkami – w terminach określonych w Procedurach), zawierające 
dane o otrzymanych w 2017 r., 2018 r. i 2019 r. (w lipcu) kwotach dotacji oraz 
rozliczenie wydatkowanych kwot tych dotacji. W terminie określonym w Procedurach 
nie zostały przekazane dwa zestawienia: Monitoring przyznanej dotacji budżetowej 
otrzymanej w 2018 roku (...) oraz Rozliczenie przyznanej dotacji budżetowej 
otrzymanej w 2019 roku (...). Tym samym Spółka nie dotrzymała terminu na 
przekazanie Ministrowi Energii rozliczenia dotacji przyznanej w 2018 r. i 2019 r., 
określonego odpowiednio w art. 7 ust. 1 ustawy z 2017 r. i art. 8 ust. 1 ustawy 
z 2018 r., jak również w umowach o przekazanie dotacji z 22 stycznia 2018 r 
i 4 lipca 2019 r., co opisano w dalszej części wystąpienia pokontrolnego, w sekcji 
Stwierdzone nieprawidłowości. 

Dane przedstawione w przekazanych do Ministerstwa Energii i ARP S.A. 
zestawieniach były zgodne z danymi wynikającymi z wyodrębnionej ewidencji 

                                                      
12 W mailu z 8 grudnia 2012 r. poinformowano, że „...nie będzie możliwości drugiego wnioskowania...” i należy „...wysłać 
wniosek o dotację na pełną kwotę...”. 
13 Dz.U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.  
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księgowej środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych 
środków. 

(akta kontroli str. 15-48, 114-115, 200, 227, 270, 276, 304-310, 323-325, 383-388, 
406-425, 428-429) 

W terminie określonym w umowie o przekazanie dotacji na 2017 r. (do 15 stycznia 
2018 r.) Spółka zwróciła na rachunek Ministerstwa Energii środki niewykorzystane 
według stanu koniec 2017 r. w kwocie 210,0 tys. zł (zwrot z 4 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 8 stycznia 2018 r.). 

W terminie określonym w umowie o przekazanie dotacji na 2018 r. (do 15 kwietnia 
2018 r.) Spółka zwróciła środki niewykorzystane według stanu na koniec pierwszego 
kwartału 2018 r. w kwocie 50,0 tys. zł (zwrot z 27 lutego 2018 r.). 

Spółka przekazała również na rachunek Ministerstwa Energii, zgodnie z umowami  
o  przekazanie dotacji z 11 grudnia 2017 r., 22 stycznia 2018 r. i 4 lipca 2019 r., 
odsetki z tytułu oprocentowania środków znajdujących się na rachunkach 
bankowych w kwotach odpowiednio 758,04 zł (4 stycznia 2018 r.), 31,83 zł  
(27 lutego 2018 r.) i 9,86 zł (zwrot z 11 lipca 2019 r.). 

(akta kontroli str. 265, 271, 277, 311-325) 

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

1. Rozliczenie dotacji przyznanej w 2018 r. (w postaci zestawienia – Monitoring 
przyznanej dotacji budżetowej otrzymanej w 2018 roku (...) przekazano Ministrowi 
Energii 26 lutego 2018 r., tj. 13 dni po terminie określonym w art. 7 ust. 1 ustawy 
z 2017 r. i w § 7 ust. 1 umowy z 22 stycznia 2018 r., stanowiących, iż 
przedsiębiorstwo wypłacające sporządza rozliczenie przyznanej dotacji i przekazuje 
je Ministrowi Energii w terminie 15 dni od dnia zakończenia wypłacania rekompensat 
(które nastąpiło 29 stycznia 2018 r.), tj. do 13 lutego 2018 r. Przyczyną opóźnienia 
było przyjęcie, iż dniem zakończenia wypłacania rekompensat był 20 lutego 2018 r. 
Jak wyjaśnił pełniący obowiązki Kierownika Działu Płac i Ubezpieczeń, w dziennych 
raportach przekazywanych do ARP S.A. Spółka do dnia 19 lutego 2018 r. 
wykazywała jeden wniosek w trakcie rozpatrywania i dopiero w dniu 20 lutego  
2018 r. w wysłanym raporcie wszystkie wnioski miały status rozpatrzonych 
pozytywnie lub negatywnie. NIK wskazuje, że ostatnie wypłaty rekompensat 
nastąpiły 29 stycznia 2018 r. i od tego dnia należało obliczyć termin na przekazanie 
Ministrowi Energii rozliczenia przyznanej dotacji. 

(akta kontroli str. 114, 270, 308, 324, 412-420, 428-429) 

 2. Pomimo że ostatnie wypłaty rekompensat w 2019 r. nastąpiły 2 października, nie 
przekazano14 Ministrowi Energii rozliczenia dotacji przyznanej w 2019 r., czym 
naruszono przepis art. 8 ust. 1 ustawy z 2018 r. i § 7 ust. 1 umowy z 4 lipca 2019 r., 
stanowiące, iż przedsiębiorstwo wypłacające sporządza rozliczenie przyznanej 
dotacji i przekazuje je Ministrowi Energii w terminie 15 dni od dnia wykonania 
zadania określonego w umowie, tj. do 17 października 2019 r. Wskutek powyższego 
dysponent środków budżetowych nie dysponował w ustawowym terminie 
informacjami istotnymi dla sprawowanego nadzoru nad wykorzystaniem dotacji. 
Pełniący obowiązki Kierownika Działu Płac i Ubezpieczeń wyjaśnił, że jako dzień 
wykonania zadania przyjęto, zgodnie z § 3 ust. 2 umowy z 4 lipca 2019 r., 

                                                      
14 Stan na dzień zakończenia czynności kontrolnych. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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31 grudnia 2019 r. (termin wykonania zadania). NIK wskazuje, że, zgodnie z art. 8 
ust. 1 ustawy z 2018 r. i § 7 ust. 1 umowy z 4 lipca 2019 r., termin na przekazanie 
rozliczenia przyznanej dotacji należy obliczyć mając na uwadze dzień faktycznego 
wykonania zadania określonego w umowie, a nie termin na jego wykonanie. W § 7 
ust. 1 umowy z 4 lipca 2019 r., postanowiono, iż przedsiębiorstwo wypłacające 
sporządza rozliczenie przyznanej dotacji i przekazuje je Ministrowi Energii 
w terminie 15 dni od dnia wykonania zadania określonego w § 3 ust. 1 tej umowy, 
który wskazuje przeznaczenie dotacji i dotowane zadanie (termin na jego realizację 
podano w § 3 ust. 2, do którego § 7 ust. 1 się nie odnosi).  

(akta kontroli str. 276, 310, 325, 384-388, 428-429) 

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. Środki otrzymane na ten cel w 2017 r. i 2018 r. Spółka rozliczyła 
prawidłowo, jednakże, w przypadku 2018 r., nieterminowo. Spółka nie dochowała 
również terminu na przekazanie Ministrowi Energii rozliczenia dotacji przyznanej 
w 2019 r., pomimo zakończenia realizacji zadania w dniu 2 października 2019 r. 

 

2. Udostępnianie informacji dotyczących ubiegania się 
o świadczenie rekompensacyjne 

W związku z wejściem w życie ustawy z 2017 r. do osób potencjalnie uprawnionych 
do otrzymania rekompensaty, zidentyfikowanych na podstawie rejestru 
prowadzonego przez Spółkę w systemie Deputat węglowy, wysłano pisma, które 
zawierały informacje m.in. o tym kto jest osobą uprawnioną do otrzymania 
świadczenia, o wymaganych dokumentach (załączono wzór wniosku o wypłatę 
rekompensaty) oraz o miejscu i terminie ich składania. W pismach tych błędnie 
wskazano, że terminem na 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. 49, 329, 390-391) 

W związku z wejściem w życie 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. 

Ponadto, w okresie składania wniosków o wypłatę rekompensaty na podstawie 
ustawy z 2017 r. i na podstawie ustawy z 2018 r., Spółka przeprowadziła kampanię 
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informacyjną w prasie15 oraz zleciła (24 października 2017 r.) druk plakatów 
informujących o możliwości ubiegania się o świadczenie rekompensacyjne, które, 
według wyjaśnień Zarządu Spółki, rozwieszono w okolicznych miejscowościach 
w promieniu 50 km od siedziby Spółki.  

Powyższe informacje udostępniono w czasie umożliwiającym osobom uprawnionym 
terminowe złożenie wniosku o wypłatę rekompensaty. 

(akta kontroli str. 49, 54-91) 

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. 453, 462) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działania Spółki w badanym obszarze. 

 

3. Realizacja wypłat świadczenia rekompensacyjnego 
3.1. Na podstawie przepisów ustawy z 2017 r. do Spółki wpłynęło 2 85116 wniosków 
o wypłatę rekompensaty (w tym 68 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 2 744 
przypadkach wypłacono rekompensatę (2 741 w 2017 r. i trzech w 2018 r.), w 95 
przypadkach wydano odmowę wypłaty rekompensaty, a w 12 przypadkach 
pozostawiono wniosek bez rozpoznania, z tego w sześciu przypadkach – z uwagi na 
jego nieterminowe złożenie i w sześciu przypadkach – z uwagi na nieuzupełnienie 
w terminie braków we wniosku lub wymaganych dokumentach. 

Na podstawie przepisów ustawy z 2018 r., według stanu na 30 września 2019 r.,  
do Spółki wpłynęło 43 wnioski o wypłatę rekompensaty (w tym jeden po terminie 
określonym w art. 5 ust. 1 w zw. z art. 16 ustawy z 2018 r., tj. po 23 kwietnia  
2019 r.), z których w 20 przypadkach wypłacono rekompensatę (w lipcu 2019 r.),  
a w 19 przypadkach wydano odmowę wypłaty rekompensaty, z tego w 18 
przypadkach – z uwagi na złożenie wniosku przez osobę nieuprawnioną i w jednym 
przypadku – z uwagi na nieterminowe złożenie wniosku. W przypadku pozostałych 
czterech wniosków rekompensaty wypłacono w październiku 2019 r.  

(akta kontroli str. 10-11) 

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. i później, o ile zaistniały 
obiektywne przyczyny opóźnienia złożenia wniosku, co opisano w dalszej części 
wystąpienia pokontrolnego w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. 

(akta kontroli str. 323, 326, 329, 360, 375, 463-470) 

                                                      
15 W 2017 r.: w Dzienniku Wschodnim i Kurierze Lubelskim. W 2019 r.: w Dzienniku Wschodnim, Kurierze Lubelskim  
i Tygodniku Niedziela. 
16 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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3.2. W wyniku badania losowo17 dobranej próby 100 rekompensat (3,6% liczby 
rekompensat wypłaconych w latach 2017–2018 na podstawie ustawy z 2017 r.) 
w łącznej kwocie 1.000,0 tys. zł, ustalono, że:  

− w 96 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 czterech przypadkach (4,0%) – 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.; 

− w sześciu przypadkach do wniosków nie załączono dokumentów 
potwierdzających uprawnienie do rekompensaty i zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy 
z 2017 r., niezwłocznie wezwano wnioskodawców do ich uzupełnienia  
w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania (z pouczeniem, że 
nieprzedłożenie tych dokumentów spowoduje pozostawienie wniosku bez 
rozpoznania) i wnioskodawcy uzupełnili brakujące dokumenty. W jednym 
przypadku, w celu realizacji obowiązku określonego w art. 4 ust. 3 ustawy 
z 2017 r., tj. wypłacenia rekompensaty osobom posiadającym ustalone prawo 
do renty rodzinnej po zmarłym wnioskodawcy, wezwano wdowę do przedłożenia 
dokumentu potwierdzającego posiadanie tego prawa. W jednym przypadku 
wezwano wnioskodawcę do uzupełnienia braków, pomimo że przedłożył on 
wszystkie wymagane dokumenty, co jednakże nie miało negatywnego skutku, 
gdyż rekompensatę na podstawie tych dokumentów wypłacono. W pozostałych 
92 przypadkach nie zachodziła konieczność uzupełnienia dokumentów 
potwierdzających uprawnienie do rekompensaty; 

− 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 22 stycznia 2018 r.; 

− 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.;  

− w 97 przypadkach rekompensaty wypłacono przelewem na rachunek bankowy 
lub przekazem pocztowym, tj. w formach przewidzianych w art. 4 ust. 2 ustawy 
z 2017 r., a w trzech przypadkach – w formie tzw. autowypłaty18. 

 
 (akta kontroli str. 439-447) 

W wyniku badania losowo19 dobranej próby pięciu rekompensat z 2019 r. (25,0% 
liczby rekompensat wypłaconych na dzień 30 września 2019 r. na podstawie ustawy 
z 2018 r.) w łącznej kwocie 50,0 tys. zł, ustalono, że:  

                                                      
17 Losowanie z rejestrów proste. 
18 Usługa bankowa dla firm wykonujących dużą liczbę płatności na rzecz beneficjentów, którzy nie posiadają rachunku 
bankowego lub go nie udostępnili. Odbiór rekompensaty następował w oddziale/agencji banku na podstawie dokumentu 
tożsamości. 
19 Losowanie z rejestrów proste. 
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− 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.; 

− w jednym przypadku, w którym wniosek o wypłatę rekompensaty nie zawierał 
wymaganych danych i nie załączono dokumentów potwierdzających 
uprawnienie do rekompensaty, zgodnie z art. 5 ust. 6 ustawy z 2018 r., 
niezwłocznie wezwano wnioskodawcę do uzupełnienia braków w terminie 14 dni 
od dnia doręczenia wezwania z pouczeniem, że niezastosowanie się do 
wezwania spowoduje odmowę wypłaty rekompensaty, a wnioskodawca 
uzupełnił wniosek i dołączył  brakujące dokumenty; 

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

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

− 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.;  

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

 (akta kontroli str. 448-451) 

3.3. W wyniku badania losowo20 dobranej próby 10 wniosków o wypłatę 
rekompensaty załatwionych negatywnie (9,3% liczby wniosków załatwionych 
odmownie lub pozostawionych bez rozpoznania w latach 2017–2018 na podstawie 
ustawy z 2017 r.), ustalono, że:    

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

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

− 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; 

− w jednym przypadku wniosek pozostawiono bez rozpoznania, z uwagi na 
niezastosowanie się przez wnioskodawcę do wezwania do dołączenia, 
w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia, dokumentów  potwierdzających 
uprawnienie do rekompensaty. 

(akta kontroli str. 452-460) 

W powyższej próbie objętej badaniem nie wystąpiły przypadki odmowy wypłaty 
świadczenia rekompensacyjnego wdowom/wdowcom z powodu ponownego 
wstąpienia w związek małżeński.  

                                                      
20 Jw. 
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Pełniący obowiązki Kierownika Działu Płac i Ubezpieczeń wskazał jeden taki 
przypadek. W wyniku jego badania ustalono jednak, że, powtórne zawarcie w dniu 
6 kwietnia 2017 r. związku małżeńskiego przez wdowę po renciście było przesłanką 
wygaśnięcia jej prawa do bezpłatnego węgla, zgodnie z § 7 ust. 4 załącznika nr 11 
do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy z dnia 31 października  2001 r., 
zawartego pomiędzy Zarządem Spółki a działającymi na jej terenie organizacjami 
związkowymi. Nie została zatem spełniona przesłanka, wynikająca z art. 2 pkt 1 
ustawy z 2017 r., utraty prawa do bezpłatnego węgla wynikającego z postanowień 
układów zbiorowych pracy, porozumień lub innych regulacji obowiązujących 
w przedsiębiorstwie, na skutek zawartych porozumień lub dokonanych wypowiedzeń 
(utrata ta w Spółce miała miejsce w dniu 18 października 2017 r., kiedy wdowa  
po renciście nie posiadała już prawa do bezpłatnego węgla, na skutek zawartego 
wcześniej małżeństwa).  

 (akta kontroli str. 328, 334-335, 340-341, 535) 

W wyniku badania losowo21 dobranej próby pięciu wniosków o wypłatę 
rekompensaty załatwionych negatywnie (26,3% liczby wniosków załatwionych 
odmownie w 2019 r., na dzień 30 września, na podstawie ustawy z 2018 r.), 
ustalono, że:    

− zgodnie z art. 5 ust. 7 pkt 1 ustawy z 2018 r., 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. 461-462) 

W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość:  

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. i później, o ile zaistniały 
obiektywne przyczyny opóźnienia złożenia wniosku. W rezultacie przyjęto do 
rozpatrzenia 62 wnioski złożone po terminie ustawowym (2,2% wniosków złożonych 
na podstawie ustawy z 2017 r.) i wypłacono 42 rekompensaty (1,5% liczby 
rekompensat wypłaconych w latach 2017–2018) w łącznej kwocie 420,0 tys. zł. 

Pełniący obowiązki Kierownika Działu Płac i Ubezpieczeń 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., informacje na 
dysku „Różne uwagi do ustawy rekomp.”).  

(akta kontroli str. 10, 323, 326, 329, 360, 375, 463-470) 

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,  

                                                      
21 Jw. 
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tj. od 24 października 2017 r.), a jego zmiana mogła zostać dokonana jedynie  
w trybie nowelizacji ww. ustawy.   

Objęte badaniem rekompensaty wypłacono osobom uprawnionym, w odpowiedniej 
formie i prawidłowej wysokości. Zasadnie odmówiono, w zbadanych przypadkach, 
wypłaty rekompensaty osobom nieuprawnionym, dochowując formy pisemnej, 
z podaniem przyczyn odmowy i informacji o prawie do odwołania się do sądu. 
Stwierdzono jednakże, iż przyjęto do rozpatrzenia 62 wnioski o wypłatę 
rekompensaty złożone na podstawie ustawy z 2017 r. (2,2% ogółu tych wniosków), 
co skutkowało wypłaceniem świadczenia w łącznej kwocie 420,0 tys. zł, pomimo że 
wnioski te nie zostały złożone w ustawowym terminie.  

 

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

Przekazanie Ministrowi Energii rozliczenia dotacji przyznanej na 2019 r., zgodnie  
z art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z 2018 r. i § 7 ust. 1 umowy o przekazanie dotacji z 4 lipca 
2019 r. 

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 nieterminowego przekazania Ministrowi Energii 
rozliczenia dotacji przyznanej w 2018 r. 

 

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. 

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

 
 

 

 

 

 
 


