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POLSKA: WYKAZ OSZACOWANEGO WSPARCIA BUDŻETOWEGO I 
WYDATKÓW PODATKOWYCH NA RZECZ PALIW KOPALNYCH 

 

Zasoby energii i struktura rynku 

Energia w Polsce pochodzi głównie z paliw kopalnych. Opiera się w bardzo dużym stopniu na 

wydobywanym lokalnie węglu bitumicznym, który stanowi ponad połowę (tj. 55% w 2010 r.) całkowitej 

podaży energii pierwotnej (TPES). Pomimo tego, że wskaźnik wytwarzania energii elektrycznej w procesie 

spalania węgla jest w Polsce najwyższy w porównaniu z państwami OECD, zmniejszył się on wraz z biegiem 

lat — spadł z ponad 97% w 1990 r. do ok. 88% w 2010 r. W roku 2010 podaż ropy naftowej stanowił około 

jednej czwartej całkowitej podaży energii pierwotnej, z czego ok. 5% pochodziło z importu, a gaz ziemny 

kolejne 13%, z czego import stanowił ok. dwie trzecie tej wartości. Ponad 90% polskiego importu ropy i ponad 

80% polskiego importu gazu ziemnego pochodzi z Rosji. Zasoby gazu ziemnego w Polsce maleją, ale uważa 

się, że na terenie kraju znajdują się znaczne, niekonwencjonalne zasoby energii, mianowicie gaz łupkowy. 

Niedawno rozpoczęto odwierty poszukiwawcze.. Produkowana w kraju biomasa — jedyne istotne źródło 

energii odnawialnej — stanowiła w 2010 r. pozostałe 7% całkowitej podaży energii pierwotnej. 

Średniookresowym celem rządu jest zróżnicowanie koszyka energetycznego, aby zredukować zużycie  węgla, 

poprzez wprowadzenie energii jądrowej i dalsze rozpowszechnienie energii ze źródeł odnawialnych, zwłaszcza 

biogazu. 

Po upadku komunizmu, na początku lat 90tych, Polski sektor energetyczny ogromnie się zmienił. Niektóre 

z aktywów zostały sprywatyzowane, ale duża część udziałów w większości najważniejszych przedsiębiorstw 

nadal pozostaje w rękach państwa. Skarb Państwa ma 100% udziałów w dwóch z trzech największych 

producentów węgla, Katowickim Holdingu Węglowym S.A. i Kompanii Węglowej S.A., i jest głównym 

udziałowcem w trzecim- Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. Wydobyciem węgla kamiennego zajmują się też 

inne, mniejsze spółki, takie jak Południowy Koncern Węglowy S.A., LW Bogdanka S.A., ZG Siltech Sp. z o.o. 

i PG Silesia Sp. z o.o. Dwa wertykalnie zintegrowane przedsiębiorstwa energetyczne, PGE S.A. i PAK S.A., 

wydobywają węgiel brunatny na własny użytek w czterech kopalniach odkrywkowych (Konin, Adamów, 

Bełchatów, Turów). Wraz z niewielką kopalnią węgla brunatnego, Sieniawa, te cztery kopalnie składają się na 

całkowite wydobycie węgla brunatnego w Polsce. 

W Polsce działa sześć przedsiębiorstw produkujących ropę, z których Polskie Górnictwo Naftowe i 

Gazownictwo (PGNiG), w większości należące do Skarbu Państwa, jest zdecydowanie dominujace — zapewnia 

98% produkcji ropy, z czego większość pochodzi z odwiertów lądowych. Inne kontrolowane przez państwo 

przedsiębiorstwo, PetroBaltic, produkuje niewielkie ilości ropy z odwiertów morskich. Rafinacją ropy naftowej 

zajmuje się spółka PKN Orlen, powstała w 1999 r. w wyniku połączenia się dwóch należących wcześniej do 

państwa przedsiębiorstw, i Grupa LOTOS. Głównym udziałowcem obu spółek jest Skarb Państwa. PERN 

(Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych S.A. lub „Przyjaźń”) — w całości należące do Skarbu 

Państwa — zajmuje się magazynowaniem ropy naftowej i eksploatacją sieci rurociągów. Dystrybucję i sprzedaż 

detaliczną prowadzi PKN Orlen S.A. i Grupa LOTOS oraz kilka spółek zagranicznych. 
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Za pośrednictwem swoich spółek zależnych PGNiG nadal zajmuje dominującą pozycję w sektorze 

dystrybucji gazu, wprowadzając w ostatnich latach reformy rynkowe, w zgodności z dyrektywami UE. 

Przedsiębiorstwo kontroluje, w zasadzie, cały import gazu i jest właścicielem wszystkich rurociągów 

przesyłowych oraz podziemnych magazynów. Obsługą systemu zajmuje się niezależny operator gazociągów 

przesyłowych, OGP GAZ-SYSTEM S.A. — przedsiębiorstwo w całości należące do Skarbu państwa założone 

w 2004 r. Niewielkie ilości gazu ziemnego w postaci plynnnej (LNG) przewożone są cysternami przez 

niezależne spółki.  PGNiG S.A. jest też właścicielem sześciu regionalnych spółek dystrybucyjnych, które 

obsługują większość kraju. Zostały one jednak prawnie rozdzielone od reszty przedsiębiorstwa. PGNiG S.A. 

zajmuje również dominującą pozycję na rynku detalicznym. Na rynek weszło kilka innych spółek (w tym G.EN 

Gaz Energia, CP Energia S.A., EWE Polska Sp. z o.o., Enesta Sp. z o.o. i KRI S.A.), ale ich całkowity udział w 

rynku wyniósł w 2009 r. jedynie 2%. Nie mając dostępu do zasobów gazu, spółki te kupują go od PGNiG, a 

następnie odsprzedają odbiorcom końcowym, często za pośrednictwem własnej, lokalnej sieci dystrybucyjnej. 

Liczba odbiorców zmieniających dostawcę jest nieznaczna.  

Licencję na wytwarzanie energii elektrycznej posiada w Polsce ponad 100 przedsiębiorstw, ale to cztery 

spółki, ustanowione w 2007 r. ze starego, państwowego przedsiębiorstwa monopolowego, Polskie Sieci 

Energetyczne S.A. (PSE), kontrolują większość rynku: Polska Grupa Energetyczna (PGE), Tauron Polska 

Energia, Energa i Enea. Są one wertykalnie zintegrowane i prowadzą działalność w zakresie wytwarzania 

energii, dystrybucji i bezpośrednich dostaw. Polska sieć przesyłowa obsługiwana jest przez spółkę PSE 

Operator S.A., która jest jednocześnie jej właścicielem. Spółka ta pozostaje w rękach Skarbu Państwa. Na rynku 

działa 14 operatorów systemu dystrybucyjnego, którzy w 2007 r. zostali prawnie rozdzieleni od dawnych 

przedsiębiorstw dystrybucyjnych, należących do czterech najważniejszych polskich zakładów energetycznych i 

dwóch spółek zagranicznych (Vattenfall i RWE) oraz sześciu tzw. lokalnych operatorów systemu dystrybucji, 

którzy „rozdziałowi prawnemu” nie podlegali. Oddziały każdej z grup zajmujące się dostawami energii 

elektrycznej sprzedają większość wytworzonej przez siebie energii klientom podłączonym do swoich sieci 

dystrybucyjnej; wskaźnik odbiorców przechodzących do dostawców niezależnych pozostaje na bardzo niskim 

poziomie.  

Ceny, podatki i mechanizmy wsparcia 

Ceny węgla, ropy naftowej i produktów z ropy ustala rynek. Nie są one ani regulowane ani subsydiowane. 

Urząd Regulacji Energetyki (URE) nadal reguluje ceny gazu ziemnego dla wszystkich grup konsumentów. 

Zatwierdza też ceny za przesyłkę oraz dystrybucję energii elektrycznej i gazu. Ceny energii elektrycznej dla 

odbiorcy końcowego nie są regulowane, z wyjątkiem cen dla gospodarstw domowych, które podlegają 

zatwierdzeniu przez URE.  

W Polsce cena sprzedaży wszystkich rodzajów paliw zawiera podatek od towarów i usług w wysokości 

23% (podatek VAT)
1
. Na sprzedaż energii elektrycznej i produktów z ropy naftowej (zarówno komercyjną, jak i 

niekomercyjną) nałożony jest podatek akcyzowy; podatek drogowy wliczony jest w cenę paliwa silnikowego. 

Ponieważ podatek akcyzowy na benzynę jest znacznie wyższy niż na olej napędowy i gaz samochodowy LPG, 

popyt na olej i gaz znacznie wzrósł. Niektóre, niezwiązane z transportem drogowym zastosowania paliw 

ropopochodnych (rybołówstwo, lotnictwo) są zwolnione z akcyzy.  

Chociaż podatek akcyzowy na węgiel wprowadzony został 1 marca 2009 r., do 1 stycznia 2012 r. węgiel 

wykorzystywany do ogrzewania zwolniony był od tej opłaty. Po tej dacie tylko niektórzy użytkownicy 

zwolnieni są od akcyzy na węgiel. Zwolnienie od podatku akcyzowego na węgiel obowiązuje, jeśli węgiel 

wykorzystywany jest: (1) w procesie produkcji energii elektrycznej, (2) w procesie produkcji wyrobów 

energetycznych, (3) przez gospodarstwa domowe, wojsko, organy administracji publicznej, niektóre podmioty 

                                                      
1
 W 2011 r. podstawowa stawka VAT podwyższona została z 22 do 23%. Stawka ta obowiązywać 

będzie do końca roku 2013, ale zgodnie z zapowiedziami rządu może ponownie zostać 

podwyższona w zależności od stosunku długu publicznego do krajowego produktu brutto. 
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systemu oświaty (np. żłobki i przedszkola), podmioty lecznicze i organizacje pozarządowe, (4) do przewozu 

towarów i pasażerów koleją, (5) do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej, (6) w rolnictwie, 

ogrodnictwie, hodowli ryb oraz leśnictwie, (7) w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i 

metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej, (8) przez zakłady energochłonne do celów opałowych i (9) przez 

podmioty gospodarcze, w których wprowadzone zostały w życie systemy prowadzące do osiągania celów 

dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej. Wysokie koszty 

restrukturyzacji polskiego przemysłu węgla kamiennego pokryło przede wszystkim państwo. Od roku 2004, 

kiedy Polska przystąpiła do Unii Europejskiej, Komisja Europejska przyjęła kilka decyzji w kwestii zgodności 

planów restrukturyzacji z regułami konkurencji UE i warunków zatwierdzania pomocy państwa dla górnictwa 

węgla kamiennego. W ostatnich latach ceny zbytu produkowanego lokalnie węgla energetycznego, węgla 

koksującego i węgla brunatnego sprzedawanego w Polsce były dowolnie negocjowane. Sprzedaż węgla nie jest 

subsydiowana i państwo nie udziela już pomocy na pokrycie kosztów operacyjnych czy też pomocy mającej na 

celu utrzymanie dostępu do już eksploatowanych złóż węgla.  

Większość kosztów związanych obecnie ze wspieraniem restrukturyzacji przemysłu węgla kamiennego 

dotyczy zobowiązań podjętych w przeszłości, a mianowicie: prawa emerytowanych górników do wolnego od 

opłat węgla, kosztów zamknięcia kopalń, zasiłków wypłacanych zwolnionym górnikom, kosztów zarządzania 

ryzykiem zalania wodą, wycieku gazu i pożaru w zamkniętych kopalniach oraz przywrócenia terenów 

przekształconych w wyniku działalności górniczej do ich pierwotnego stanu i usunięcia szkód wywołanych 

przez wcześniejszą działalność górniczą. Dla budżetu państwa całościowy koszt tych zobowiązań oszacowany 

jest za okres 1999–2009 na kwotę ponad 20 mld PLN. Prawie 90% tych wydatków dotyczyło umorzenia 

składek na ubezpieczenie społeczne, podatku i kar lub odroczenie terminu ich płatności. Od roku 2007 koszty 

likwidacji kopalń pokrywa specjalny fundusz, ustanowiony do tego celu przez pozostałe przedsiębiorstwa 

górnicze. 

Dokumentacja danych 

Informacje ogólne 

Rok podatkowy w Polsce zwykle pokrywa się z rokiem kalendarzowym, choć spółki same mogą 

ustalić inny początek roku podatkowego. 

Wskaźnik PSE (wskaźnik poziomu wsparcia producentów) 

Większość pomocy państwa dla sektora energetycznego przekazywana jest w Polsce przemysłowi 

węglowemu. Źródłem dużej zależności Polski od węgla stanowi fakt, że dotacje państwa na to paliwo 

są wysokie oraz że w okresie komunizmu Polskie zyski z wymiany walutowej, dzięki którym kraj 

mógłby importować inne paliwa, były ograniczone. Ponieważ górnictwo węgla uważane było za 

sektor strategiczny, państwo dofinansowywało produkcję węgla, zapewniając górnikom różne 

świadczenia socjalne i regulując ceny węgla, aby utrzymać je na niskim poziomie. 

Wraz z transformacją gospodarczą z początku lat 90tych państwo postawiło sobie za cel 

przekształcenie kopalni węglowych w samodzielne przedsiębiorstwa handlowe, dostosowujące się do 

warunków gospodarki wolnorynkowej. Kontynuowanie polityki kontrolowania cen oznaczało jednak 

bardzo niski potencjał wzrostu dla tego sektora, w wyniku czego nadal potrzebował on wsparcia ze 

strony państwa.  

W ramach wszystkich późniejszych planów restrukturyzacji sektora węglowego, realizowanych przez 

całe lata 90te, dostosowywanie zdolności produkcyjnej wspomagane było likwidacjami 

nieprzynoszących zysków kopalń i redukcjami personelu do liczby pozwalającej na zwiększenie 

produktywności. Ogólnym celem tych planów było uczynienie sektora górnictwa węgla 

dochodowym. 
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Plany nie przyniosły jednak oczekiwanych rezultatów ze względu na brak porozumienia między 

rządem a związkami zawodowymi. Zmieniło się to w roku 1998 wraz z opracowaniem przez nowy 

rząd, wspierany przez Solidarność (największy polski związek zawodowy), programu restrukturyzacji 

górnictwa węgla pt. „Reforma górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 1998–2002”. W 

programie przewidziano dodatkowe fundusze na pakiety socjalne i zobowiązano się do umorzenia 

długu, w jaki kopalnie popadły przez lata swojej działalności. Cele innego planu przyjętego w roku 

2003 — Programu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2003–2006 — 

były podobne. 

Kiedy w 2004 r. Polska weszła do Unii Europejskiej, pomoc państwa zaczęła podlegać przepisom 

wspólnotowym. W praktyce oznaczało to, że plany restrukturyzacji górnictwa węglowego miały być 

zgodne z zasadami wspólnego rynku i że Komisja Europejska musiała zatwierdzić każdy program 

pomocy przed jego realizacją.  

Rada Ministrów przyjęła jak dotąd dwa dokumenty dotyczące restrukturyzacji sektora: 

Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego w latach 2004–2006 oraz strategia na lata 2007–2010 

zastąpiony Strategią działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007–2015. Polska 

nie udziela wsparcia finansowego górnictwu węglowemu na podstawie art. 5–3 (pomoc na bieżącą 

produkcję). Wszystkie obecne dotacje państwowe wynikają więc z art. 7 (pomoc na pokrycie kosztów 

nadzwyczajnych) i związane są bądź z likwidacją kopalń, bądź pomocą inwestycyjną dla czynnych 

kopalń (do 30% wszystkich dokonanych inwestycji). Wcześniej wymienione środki są głównie 

przypisane GSSE z racji tego, że większość z nich nie ma wpływu na wzrost obecnej produkcji czy 

zużycia węgla, a ostatnie z wymienionych przypisane są PSE, ponieważ stanowią bezpośrednią 

pomoc finansową dla producentów węgla. 

Sektor górnictwa węgla został gruntownie zreorganizowany poprzez szereg fuzji i likwidacji kopalń. 

Na początku transformacji gospodarczej przemysł ten liczył 71 niezależnych kopalń. W roku 1993 

kierownictwo produkcji węgla kamiennego przejęte zostało przez siedem holdingowych spółek 

akcyjnych, które miały w swoich rękach aktywa 60 kopalń. Cztery kopalnie pozostały samodzielnymi 

przedsiębiorstwami, a reszta została zamknięta ze względu na brak rentowności. 

Polski sektor górnictwa węgla obejmuje obecnie 31 kopalń zgrupowanych w siedmiu holdingowych 

spółkach akcyjnych. Jest on zdominowany przez trzy przedsiębiorstwa państwowe: największe w 

Europie przedsiębiorstwo węgla kamiennego, Kompania Węglowa S.A. (KW), Katowicki Holding 

Węglowy S.A. (KHW) i Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. W 2000 r. dwie należące do państwa 

spółki likwidacyjne, Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. (SRK) i Bytomska Spółka Restrukturyzacji 

Kopalń Sp. z o.o. (BSRK), zobowiązane zostały do przeprowadzenia likwidacji kopalń. Od roku 2006 

tylko dwa przedsiębiorstwa w Polsce otrzymują pomoc publiczną: KW i KHW. Przewiduje się, iż 

pomoc udzielona też będzie SRK (BSRK zostało włączone do SRK w 2009 r.). 

Rekultywacja terenów przekształconych w wyniku działalności górniczej (dane za okres 1996-) 

Ta pozycja stanowi część szerszego programu restrukturyzacji, w ramach którego przewidywane są 

fundusze na rekultywację terenów przekształconych w wyniku zarówno działalności górniczej 

prowadzonej w przeszłości, jak i reaktywacji porzuconych wyrobisk. Fundusze przekazywane na 

rekultywację terenów przekształconych w wyniku reaktywacji porzuconych wyrobisk stanowią 

dotację dla producentów, ale wyodrębnienie tej pojedynczej pozycji z raportów jest niemożliwe (zob. 

część „instrukcji” poświęconą GSSE).  

Danych za okres 2001–2003 nie odnotowano, ze względu na to, że nie można ich wyodrębnić z 

całości pomocy państwa na restrukturyzację. Dane przedstawione dla roku 2006 są zaniżone, 
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ponieważ na ten konkretny rok żaden raport nie jest dostępny. W to miejsce wykorzystano raport za 

okres styczeń–listopad 2006 r. 

Źródła: Ministerstwo Gospodarki (różne lata), Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (różne 

lata). 

Wyróżnik: POL_dt_02 

Umorzenie składek na ubezpieczenie społeczne lub odroczenie terminu ich płatności (dane za okres 1996–2003) 

Pozycja ta zawiera roczne płatności dokonywane przez państwo na rzecz Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych (ZUS) w imieniu kopalń. Pomoc publiczna przyjęła formę zarówno umorzenia składek 

na ubezpieczenie społeczne, jak i odroczenia ich płatności. 

Oba rodzaje pomocy zostały zatwierdzone na podstawie dwóch dokumentów rządowych: 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 września 1982 r. w sprawie zasad umarzania i udzielania 

ulg w spłacaniu należności państwowych (Dz. U. Nr 30, poz. 211 z 1982 r. z późn. zm.) i Ustawy z 

dnia 27 sierpnia 1997 r. o restrukturyzacji finansowej jednostek górnictwa węgla kamiennego oraz 

wprowadzeniu opłaty węglowej (Dz.U. Nr 113, poz.735 art. 7). Z pomocy mogły skorzystać zarówno 

czynne kopalnie węgla, jak i spółki likwidacyjne zajmujące się likwidacją kopalń nieprzynoszących 

zysku.  

Prawdopodobnie państwo zaczęło udzielać pomocy w formie umorzenia składek na ubezpieczenie 

społeczne i odroczenia terminu ich płatności od roku 1982, ale dane dostępne są tylko za okres 1996–

2003. Według dokumentu przyjętego przez Radę Ministrów (Strategia działalności górnictwa węgla 

kamiennego w Polsce w latach 2007–2015) program ten zakończył się w roku 2006. 

Kwoty podane w tej pozycji obliczono jako iloczyn wartości odroczonych składek na ubezpieczenie 

społeczne i odsetek od tych odroczeń.  

Płatności z tego tytułu przypisane są PSE, ponieważ dzięki nim dofinansowuje się jeden z czynników 

produkcji — pracę. 

Źródło: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (różne lata). 

Wyróżnik: POL_dt_03 

Umorzenie podatku i kar lub odroczenie ich płatności (dane za okres 2001–2003) 

Pozycja ta zawiera roczne płatności dokonywane przez państwo w imieniu sektora górnictwa węgla 

celem umorzenia podatku i kar lub odroczenia ich płatności. Państwo pokryło niezapłacony podatek 

dochodowy i kary, w tym opłaty środowiskowe na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) i kary na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych (PFRON). Z pomocy mogły skorzystać zarówno czynne kopalnie węgla, jak i 

spółki likwidacyjne zajmujące się likwidacją kopalń nieprzynoszących zysku. 

Jak przedstawiono w dokumencie przyjętym przez Radę Europejską, Strategia działalności górnictwa 

węgla kamiennego w Polsce w latach 2007–2015, państwo zobowiązane jest realizować program co 

najmniej do roku 2015. 
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Roczne wielkości odroczeń płatności podatku i kar obliczono jako iloczyn wartości odroczonych 

płatności i odsetek od tych odroczeń.  

Płatności z tego tytułu przypisane są PSE, ponieważ stanowią ulgę podatkową dotyczącą produkcji. 

Źródło: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (różne lata). 

Wyróżnik: POL_dt_04 

Pomoc NFOŚiGW na rzecz ochrony środowiska (dane za okres 1996–2000) 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) zapewnia pomoc 

finansową górnictwu węgla celem wspierania programów na rzecz ochrony środowiska. Może 

ponadto umarzać kary, w przypadkach gdy sektor nie jest w stanie ich zapłacić. Kary te nakładane są 

przez NFOŚiGW, aby częściowo zinternalizować koszty społeczne związane z górnictwem węgla.  

Dane dostępne są tylko za okres 1996–2000, ponieważ kwot z kolejnych lat nie można wyodrębnić z 

całości pomocy na restrukturyzację.  

Źródło: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (różne lata). 

Wyróżnik: POL_dt_05 

Fundusze na badania i rozwój z Komitetu Badań Naukowych (dane za okres 1996–2000)  

Pozycja ta zawiera roczne dotacje otrzymane przez sektor górnictwa węgla od Komitetu Badań 

Naukowych w celu finansowania programów na rzecz badań i rozwoju. 

Komitet Badań Naukowych zapewnia fundusze na finansowanie badań i rozwoju przedsiębiorstwom, 

które o takie dotacje się ubiegają.  

Dane dostępne są za okres 1996–2000. Po roku 2000 dostępnych danych nie ma, ze względu na to, że 

nie można ich wyodrębnić z całości pomocy państwa na restrukturyzację. 

Źródło: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (różne lata). 

Wyróżnik: POL_dt_06 

Rekompensaty z tytułu kosztów osieroconych (dane za okres 2008–) 

Pozycja ta zawiera dotacje przyznane elektrowniom w ramach rekompensaty z tytułu rozwiązania 

umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (KDT).  

W połowie lat 90tych polski rząd postanowił uruchomić program mający na celu modernizację 

krajowego sektora energii elektrycznej oraz dostosowanie go do obowiązujących w Europie 

Zachodniej standardów technicznych i standardów w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego. W 

celu wdrożenia programu wszczęto postępowanie konkursowe, mające doprowadzić do wyboru 

projektów nowych lub zmodernizowanych zakładów wytwarzania energii elektrycznej. Projekty te 

uzyskiwałyby długoterminowe umowy sprzedaży mocy i energii elektrycznej dla posiadanych mocy 

wytwórczych. KDT zostały podpisane w okresie pomiędzy 1994 i 1998 r. Większość z nich została 

zawarta na ponad 15 lat. Ostatni KDT miał wygasnąć w roku 2027. 



 
  OECD © 2013 

 
7 

Na mocy tych umów na państwowego operatora sieci nakładano obowiązek zakupu gwarantowanych 

ilości energii elektrycznej po gwarantowanej cenie. Elektrownie pobierały od operatora sieci 

elektroenergetycznej kwoty odpowiadające wszelkim ponoszonym kosztom, stałym i zmiennym, 

powiększone o marżę zysku. KDT zapewniły więc elektrowniom, które podpisały takie umowy z 

operatorami sieci, wsparcie w zakresie ceny (KDT pokryły ok. 40% polskiej produkcji energii 

elektrycznej). 

W listopadzie 2005 r. Komisja Europejska rozpoczęła gruntowne postępowanie wyjaśniające w 

sprawie KDT w Polsce. W latach 2006 i 2007 polskie władze opracowały projekt ustawy 

przewidującej zakończenie systemu umów KDT i wprowadzenie do elektrowni systemu rekompensat 

zgodnego z metodologią Komisji analizowania pomocy państwa związanej z kosztami osieroconymi. 

Dzięki tej metodologii system rekompensat z tytułu kosztów osieroconych łagodzi skutki liberalizacji 

bez uszczerbku dla ciągłości dostaw energii elektrycznej. Takie rekompensaty powinny być 

proporcjonalne i nie powinny zniechęcać nowych podmiotów do wejścia na rynek wytwarzania 

energii elektrycznej.  

Program rozpoczął się w 2008 r., a fundusze na jego cel przekazywane będą do końca roku 2025. 

Większość rekompensat przekazana została największym polskim elektrowniom, PGE Elektrownia 

Opole S.A. i PGE Elektrownia Turów S.A. Rekompensaty finansowane są z obciążeń parafiskalnych 

nałożonych na wszystkich konsumentów celem ustanowienia funduszu, którego środki są następnie 

rozdysponowane między elektrownie. Funduszem zarządza spółka celowa, która w całości należy do 

Skarbu Państwa i jest przez niego kontrolowana. 

Wzór obliczania takich płatności zakłada pokrycie przez państwo strat wynikających z określonych 

rodzajów kosztów, wraz z kosztami amortyzacji i kosztami paliwa, jeśli dochody uzyskane na rynku 

okażą się niewystarczające do ich pokrycia. Oznacza to, że zgodnie z tymi warunkami płatności 

dokonywane przez państwo pokryją opłaty i ryzyko, które elektrownie musiałyby normalnie ponieść 

w zwykłych warunkach rynkowych. Ponieważ polskie elektrownie opierają się głównie na węglu 

(ponad 90% polskiej energii elektrycznej wytwarzanej jest z węgla), program ten stanowi 

domniemany system dotacji dla sektora węglowego. Płatności z tego tytułu przypisane są więc PSE. 

Źródła: Komisja Europejska, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (różne lata). 

Wyróżnik: POL_dt_13 

Pomoc na sfinansowanie inwestycji początkowych dla sektora górnictwa węgla kamiennego (dane za okres 

2010–) 

Pozycja ta zawiera pomoc na inwestycje dla sektora górnictwa węgla kamiennego. Została ona 

przyznana na projekty inwestycyjne mające na celu udostępnienie złóż węgla, a nie na pokrycie 

kosztów związanych z samym procesem produkcyjnym.  

Pomocy udzieliło Ministerstwo Gospodarki w postaci dotacji, które pokryły koszty inwestycji 

początkowych, rozumianych jako stałe koszty kapitałowe bezpośrednio związane z pracami 

infrastrukturalnymi lub wyposażeniem koniecznym do eksploatacji złóż węgla w istniejących 

kopalniach (jak szyby i upadowe, chodniki przewozowe i inne obiekty infrastruktury, instalacje 

mechaniczne, wyposażenie związane z nowoczesnym zarządzaniem, zakłady wzbogacania węgla i 

instalacje powierzchniowe).  
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Pomoc wypłacana była tylko w 2010 r., a jej planowana wielkość wynosiła 400 mln PLN. Kwota 

określona została zgodnie z przepisami UE, na podstawie których państwo może zwrócić do 30% 

kwalifikowanych kosztów inwestycji poniesionych przez producentów węgla. 

Źródło: Ministerstwo Gospodarki (2010). 

Wyróżnik: POL_dt_14 

Wskaźnik CSE (wskaźnik wsparcia konsumentów) 

Deputaty węglowe w sektorze górnictwa węgla (dane za okres 2004–) 

Tradycyjne świadczenia w naturze dla górników obejmują bezpłatne wydawanie węgla, który służył 

wcześniej do ogrzewania pomieszczeń i podgrzewania wody. Z upływem czasu większość górników 

uzyskała dostęp do systemu ciepłowniczego i tym samy świadczenie w naturze straciło swoją rację 

bytu. Pomoc finansowa w postaci świadczenia w naturze jest stopniowo wycofywana poprzez 

wprowadzanie ekwiwalentów pieniężnych. 

Danych za okres 2001–2003 nie odnotowano, ze względu na to, że nie można ich wyodrębnić z 

całości pomocy państwa na restrukturyzację. Dane przedstawione dla roku 2006 są zaniżone, 

ponieważ na ten konkretny rok żaden raport nie jest dostępny. W to miejsce wykorzystano raport za 

okres styczeń–listopad 2006. 

Źródła: Ministerstwo Gospodarki (różne lata), Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (różne 

lata). 

Wyróżnik: POL_dt_11 

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników (dane za okres 2006–)  

W roku 2006 Polska przyjęła dyrektywę Rady 2003/96/WE Restrukturyzacja wspólnotowych 

przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej, 

na podstawie której państwa członkowskie zobowiązane są nakładać na olej napędowy minimalną 

stawkę podatku akcyzowego w wysokości 21 euro na 1000 litrów, jeżeli olej ten wykorzystywany jest 

do celów rolniczych.  

Zwrot podatku akcyzowego finansowany jest z budżetu państwa, a jego wartość nie może przekraczać 

86 litrów na hektar posiadanych użytków rolnych. Wysokość zwrotu określana jest raz w roku przez 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Aby otrzymać zwrot podatku, polscy rolnicy przedkładają 

odpowiednim organom faktury dokumentujące zakup takiego oleju dwa razu w roku. 

Dane dotyczące tego programu przekazane zostały przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i są 

dostępne na stronie internetowej polskiego agrobiznesu. 

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (różne lata). 

Wyróżnik: POL_te_01 
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Wskaźnik GSSE (wskaźnik wsparcia usług) 

Pomoc na likwidację kopalń węgla (dane za okres 1996–) 

Program likwidacji kopalń węgla został zapoczątkowany w 1991 r. W roku 1993 stał się oficjalną 

polityką rządu jako część planu przywrócenia rentowności sektora górnictwa węgla. Jak 

przedstawiono w dokumencie przyjętym przez Radę Europejską, Strategia działalności górnictwa 

węgla kamiennego w Polsce w latach 2007–2015, państwo zobowiązane jest realizować go co 

najmniej do roku 2015. 

W czasie trwania programu wiele kopalń zostało bądź częściowo, bądź całkowicie zamkniętych. 

Państwo pokryło koszty demontażu sprzętu, zabezpieczenia ziemi nad kopalniami przed 

zapadnięciem się i niedopuszczenia do wystąpienia zagrożenia zalania wodą, wycieku gazu i 

wybuchnięcia pożaru w kopalniach sąsiednich. 

Danych za okres 2001–2003 nie odnotowano, ze względu na to, że nie można ich wyodrębnić z 

całości pomocy państwa na restrukturyzację. Dane przedstawione dla roku 2006 są zaniżone, 

ponieważ na ten konkretny rok żaden raport nie jest dostępny. W to miejsce wykorzystano raport za 

okres styczeń–listopad 2006. 

Płatności z tego tytułu przypisane są GSSE, ponieważ nie mają wpływu na wzrost obecnej produkcji 

czy zużycia węgla kamiennego. 

Źródła: Ministerstwo Gospodarki (różne lata), Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (różne 

lata). 

Wyróżnik: POL_dt_01 

Rekultywacja terenów przekształconych w wyniku działalności górniczej (dane za okres 1996–) 

Ta pozycja stanowi część szerszego programu restrukturyzacji, w ramach którego przewiduje się 

fundusze na rekultywację terenów przekształconych w wyniku zarówno działalności górniczej 

prowadzonej w przeszłości, jak i reaktywacji porzuconych wyrobisk.  

Pomoc państwa dla tego programu reguluje dokument przyjęty w roku 1994: Prawo geologiczne i 

górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96, z późn. zm.). Jak przedstawiono w dokumencie przyjętym przez Radę 

Europejską, Strategia działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007–2015, 

państwo zobowiązane jest realizować program co najmniej do roku 2015.  

Płatności z tego tytułu przypisane są GSSE, ponieważ większość z nich nie ma wpływu na wzrost 

obecnej produkcji czy zużycia węgla. Fundusze przekazywane na rekultywację terenów 

przekształconych w wyniku reaktywacji porzuconych wyrobisk stanowią dotację dla producentów. 

Niemożliwe jednak jest wyodrębnienie tej pojedynczej pozycji z raportów. 

Danych za okres 2001–2003 nie odnotowano, ze względu na to, że nie można ich wyodrębnić z 

całości pomocy państwa na restrukturyzację. Dane przedstawione dla roku 2006 są zaniżone, 

ponieważ na ten konkretny rok żaden raport nie jest dostępny. W to miejsce wykorzystano raport za 

okres styczeń–listopad 2006. 

Źródła: Ministerstwo Gospodarki (różne lata), Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (różne 

lata). 
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Wyróżnik: POL_dt_02 

Dotacje na restrukturyzację zatrudnienia (dane za okres 1998–) 

Program restrukturyzacji zatrudnienia został ustanowiony w 1993 r. Pozycja ta zawiera różne pakiety 

socjalne realizowane na przestrzeni ostatnich 20 lat. Ich niezmiennym celem było zmniejszenie 

bezrobocia w sektorze górniczym bez znacznego uszczerbku stopy życiowej zwolnionych 

pracowników. 

Dotacje na restrukturyzację zatrudnienia zostały znacznie podwyższone wraz z wprowadzeniem w 

życie programu restrukturyzacji górnictwa węgla z 1998 r.: Reforma górnictwa węgla kamiennego w 

Polsce w latach 1998–2002. W ramach programu wprowadzono dwa różne zestawy środków.  

Celem pierwszego było zatrudnienie młodszych górników w innych gałęziach gospodarki i 

zapewnienie zasiłków zwolnionym pracownikom poszukującym nowej pracy. Górnicy mieli wybór 

między pożyczką uprzywilejowaną na rozpoczęcie działalności gospodarczej, zasiłkiem socjalnym i 

dwoma rodzajami odprawy pieniężnej. Byli pracownicy zamkniętych kopalń mogli również 

skorzystać z alternatywnych miejsc pracy i dostępu do aktywnych instrumentów rynku pracy. 

W ramach drugiego zestawu środków przewidziano system osłon socjalnych dla starszych 

pracowników. Górnicy, którym brakowało nie więcej niż pięć lat do nabycia prawa do emerytury, 

mieli prawo do „urlopu górniczego” (w wysokości 75% wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy). 

Górnikom, którym do nabycia prawa do emerytury brakowało nie więcej niż dwa lata, zapewniono 

zatrudnienie w sektorze górniczym. 

Danych za okres 2001–2003 nie odnotowano, ze względu na to, że nie można ich wyodrębnić z 

całości pomocy państwa na restrukturyzację. Dane przedstawione dla roku 2006 są zaniżone, 

ponieważ na ten konkretny rok żaden raport nie jest dostępny. W to miejsce wykorzystano raport za 

okres styczeń–listopad 2006.  

Płatności z tego tytułu przypisane są GSSE, ponieważ nie mają wpływu na wzrost obecnej produkcji 

czy zużycia węgla. 

Źródła: Ministerstwo Gospodarki (różne lata), Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (różne 

lata). 

Wyróżnik: POL_dt_07 

Pomoc na inwestycje od Ministerstwa Gospodarki (dane za okres 1998–2000) 

Pozycja ta zawierała pomoc na inwestycje w dziedzinie ochrony środowiska oraz badań i rozwoju. 

Pomocy, w formie transferów bezpośrednich, udzielało Ministerstwo Gospodarki. 

Dane dostępne są za okres 1998–2000. 

Płatności z tego tytułu przypisane są GSSE, ponieważ bardziej szczegółowy opis programu nie był 

dostępny. 

Źródło: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (różne lata). 

Wyróżnik: POL_dt_08 
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Odprawy pieniężne dla pracowników sektora górnictwa węgla (dane za okres 1999–2000) 

Odprawy pieniężne przyznawane były tym górnikom, którzy wyrazili zgodę na zrezygnowanie z 

zatrudnienia w sektorze. 

Dane dostępne są za okres 1998–2000. 

Płatności z tego tytułu przypisane są GSSE, ponieważ nie mają wpływu na wzrost obecnej produkcji 

czy zużycia węgla. 

Źródło: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (różne lata). 

Wyróżnik: POL_dt_09 

Pomoc na restrukturyzację sektora górnictwa węgla (dane za okres 2001–2003)  

Ponieważ w raportach nie sprecyzowano celu tej pozycji, płatności z tego tytułu przypisane są GSSE. 

Pomocy, w formie transferów bezpośrednich, udzielało przede wszystkim Ministerstwo Gospodarki. 

Źródło: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (różne lata). 

Wyróżnik: POL_dt_10 

Świadczenia przedemerytalne dla zwolnionych górników (dane za okres 2004–) 

Państwo zapewniło pomoc wszystkim górnikom z likwidowanych kopalń węgla kamiennego, którym 

brakowało nie więcej niż pięć lat do emerytury, w formie świadczeń przedemerytalnych. 

Płatności z tego tytułu przypisane są GSSE, ponieważ nie mają wpływu na wzrost obecnej produkcji 

czy zużycia węgla. 

Źródła: Ministerstwo Gospodarki (różne lata), Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (różne 

lata). 

Wyróżnik: POL_dt_12 
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Źródła: 

Różne dziedziny polityki lub transfery 

Komisja Europejska, Rekompensaty z tytułu kosztów osieroconych w Polsce; dostępne pod adresem: 

http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/electricity/electricity_en.html. 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (różne lata), dostępne pod adresem: 

www.portalspozywczy.pl/agrobiznes/wiadomosci/720-mln-zl-na-doplaty-do-paliwa-rolniczego-w-2011-

r,37534.html. 

Ministerstwo Gospodarki (różne lata), Aktualne informacje nt. górnictwa węgla kamiennego, opracowania, raporty, 

propozycje aktów prawnych, informacje prasowe oraz informacje archiwalne, dostępne pod adresem: 

www.mg.gov.pl/Bezpieczenstwo+gospodarcze/Gornictwo/Archiwum+2003++2006.  

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (różne lata), Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej 

przedsiębiorcom, dostępne pod adresem: www.uokik.gov.pl/raporty_i_analizy2.php#. 

Statystyka energii 

MAE (2011), Bilanse energii państw OECD, Międzynarodowa Agencja Energetyczna, Paryż. 

  

http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/electricity/electricity_en.html
http://www.portalspozywczy.pl/agrobiznes/wiadomosci/720-mln-zl-na-doplaty-do-paliwa-rolniczego-w-2011-r,37534.html
http://www.portalspozywczy.pl/agrobiznes/wiadomosci/720-mln-zl-na-doplaty-do-paliwa-rolniczego-w-2011-r,37534.html
http://www.mg.gov.pl/Bezpieczenstwo+gospodarcze/Gornictwo/Archiwum+2003++2006
http://www.uokik.gov.pl/raporty_i_analizy2.php
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Tabela 26.1. Podsumowanie wsparcia na rzecz paliw kopalnych dla sektora węgla — Polska 

(mln PLN, wartość nominalna) 

Element wsparcia Jurysdykcja 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011p 

Wsparcie dla producentów         

 Pomoc na rzecz wyników jednostek         

  
Rekompensaty z tytułu kosztów 
osieroconych 

Na poziomie 
centralnym 

nd. nd. nd. 2 2128 2128 2128 

 Pomoc na rzecz tworzenia kapitału         

  
Pomoc na sfinansowanie inwestycji 
początkowych dla sektora górnictwa 
węgla kamiennego 

Na poziomie 
centralnym 

nd. nd. nd. nd. nd. 400 nd. 

Wsparcie konsumentów         

  
Deputaty węglowe w sektorze 
górnictwa węgla  

Na poziomie 
centralnym 

26 24 27 31 37 23 162 

Wsparcie usług         

  
Dotacje na restrukturyzację 
zatrudnienia  

Na poziomie 
centralnym 

386 172 nd. nd. nd. nd. nd. 

  Pomoc na likwidację kopalń węgla  
Na poziomie 
centralnym 

222 227 229 187 193 195 214 

  
Rekultywacja terenów 
przekształconych w wyniku 
działalności górniczej 

Na poziomie 
centralnym 

73 44 48 22 7 13 9 

  
Świadczenia przedemerytalne dla 
zwolnionych górników 

Na poziomie 
centralnym 

27 24 25 24 24 16 22 

Uwagi: Wydatki podatkowe dla każdego kraju mierzone są z uwzględnieniem zazwyczaj charakterystycznego dla tego kraju wzorca 
traktowania pod względem podatkowym. Wyliczenia zawarte w tabeli powyżej nie są więc bezpośrednio porównywalne z 
wyliczeniami dla innych krajów. Ponadto zsumowanie indywidualnych środków dla konkretnego kraju może być problematyczne ze 
względu na potencjalną interakcję między nimi. Przypisania konkretnych środków różnego rodzaju paliwom dokonał sekretariat 
OECD na podstawie bilansów energii MAE.   

Tabela 26.2. Podsumowanie wsparcia na rzecz sektora paliw kopalnych dla ropy naftowej — Polska 

(mln PLN, wartość nominalna) 

Element wsparcia Jurysdykcja 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011p 

Wsparcie konsumentów         

  Zwrot podatku akcyzowego dla rolników  Na poziomie centralnym nd. 114 262 498 609 720 720 

Uwagi: Wydatki podatkowe dla każdego kraju mierzone są z uwzględnieniem zazwyczaj charakterystycznego dla tego kraju wzorca 
traktowania pod względem podatkowym. Wyliczenia zawarte w tabeli powyżej nie są więcbezpośrednio porównywalne z wyliczeniami 
dla innych krajów. Ponadto zsumowanie indywidualnych środków dla konkretnego kraju może być problematyczne ze względu na 
potencjalną interakcję między nimi. Przypisania konkretnych środków różnego rodzaju paliwom dokonał sekretariat OECD na 
podstawie bilansów energii MAE.  


