
 

Druk nr 2585-A  

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VII kadencja 

 

 
 

D O D A T K O W E   S P R A W O Z D A N I E  
 

KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ I RODZINY 
 

 

o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy 
o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego 
w latach 2008-2015 (druk nr 2529) 
 

Sejm na 71. posiedzeniu w dniu 10 lipca 2014 r. – zgodnie z art. 47 ust. 1 Regulaminu 
Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 2585 do Komisji Polityki 
Społecznej i Rodziny w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu. 

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu  
w dniu 11 lipca 2014 r.  

wnosi: 

W y s o k i  S e j m   raczy następujące poprawki: 
 
1) po art. 4a dodać art. 4b w brzmieniu: 

„Art. 4b. 1. Terminy spłaty zaległych zobowiązań pieniężnych wraz z odsetkami  
z tytułu składek: emerytalnych, na ubezpieczenia społeczne, na 
ubezpieczenia zdrowotne, powstałych w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 
30 czerwca 2014 r., wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od 
przedsiębiorstw robót górniczych, podlegają odroczeniu do dnia  
31 grudnia 2015 r. 

2. Przedsiębiorstwami robót górniczych, których zobowiązania podlegają 
odroczeniu są przedsiębiorstwa, o których mowa w protokole dodatkowym 
nr 10 z dnia 16 października 2000 r. do Układu Zbiorowego Pracy dla 
Pracowników Zakładów Górniczych z dnia 21 grudnia 1991 r. 

3. Odroczenie ww. zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
następuje na wniosek zainteresowanego przedsiębiorstwa robót górniczych 
złożonego do ZUS. 

 



4. Od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. następuje spłata 
zobowiązań, o których mowa w ust. 1, wraz z odsetkami w równych 
miesięcznych ratach, zgodnie z harmonogramem określonym w umowie 
zawartej pomiędzy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.”;  

– KP SLD 
– odrzucić 

 
2) uchyla się art. 5; 
– KP PO 

– przyjąć  
 

 
 
 
Warszawa, dnia 11 lipca 2014 r. 
 
 

Sprawozdawca 

(-) Ewa Kołodziej 

Przewodniczący Komisji 

(-) Sławomir Piechota 
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