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         Warszawa, 14 lipca 2015 r. 

Opinia 

do ustawy o zmianie ustawy o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego 

węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych 

(druk nr 956) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa z dnia 6 lipca 2007 r. o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego 

węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych (Dz. U. Nr 147, poz. 1031, 

z późn. zm.) określa zasady oraz sposób realizacji uprawnienia do ekwiwalentu pieniężnego 

z tytułu prawa do bezpłatnego węgla przysługującego osobom uprawnionym 

z przedsiębiorstw robót górniczych za okres od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 

31 grudnia 2015 r. 

Z uzasadnienia załączonego do projektu przedmiotowej ustawy wynika, że prawo 

do omawianego ekwiwalentu pieniężnego byłych pracowników przedsiębiorstw górniczych 

tj. kopalń, zostało zachowane poprzez odpowiednią zmianę wprowadzoną do ustawy z dnia 

7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (Dz. U. z 2015 poz. 143). 

Natomiast byli pracownicy przedsiębiorstw robót górniczych tracą możliwość jego dalszego 

otrzymywania od dnia 1 stycznia 2016 r. 

W związku z powyższym celem przedmiotowej ustawy jest przedłużenie możliwości 

wypłaty tego ekwiwalentu zarówno w roku 2016 jak i w kolejnych latach. W konsekwencji 

doprecyzowano, że ekwiwalent pieniężny za rok 2016 i kolejne lata będzie wypłacany 

w terminie do końca I kwartału roku, w którym ekwiwalent ma być wypłacony, odpowiednio 

za dany rok. 

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
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II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 95. posiedzeniu w dniu 25 lipca 2015 r. w efekcie rozpatrzenia 

poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa 

do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych (druk 

nr 3452). 

Pierwsze czytanie projektu odbyło się dniu 10 czerwca 2015 r. na posiedzeniu sejmowej 

Komisji Nadzwyczajnej do spraw energetyki i surowców energetycznych. Efekt tych prac 

został zawarty w sprawozdaniu wymienionej Komisji Nadzwyczajnej (druk nr 3487). 

W odniesieniu do przedłożenia poselskiego wprowadzone zostały zmiany o charakterze 

legislacyjnym. 

Podczas drugiego czytania na posiedzeniu Sejmu w dniu 23 czerwca 2015 r. nie zostały 

zgłoszone poprawki i w związku z tym niezwłocznie przystąpiono do trzeciego czytania. 

Za przyjęciem ustawy opowiedziało się 432 posłów, 1 był przeciw, nikt nie wstrzymał 

się od głosowania. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym. 
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Główny legislator 


