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Uprzejmie informuję, że do przekazanego przy piśmie z dnia 22 maja 2015 r., znak: 

GMS-WP-173-118/15, poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ekwiwalencie 

pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw 

robót górniczych, z punktu widzenia wykonawcy, zgłaszam następujące uwagi. 

Proponuję ujednolicenie terminologii poprzez zastąpienie w art. 7 ust. 6 pkt 2a 

zmienianej ustawy wyrazów "odpowiednio za każdy rok" wyrazami "odpowiednio za dany 

rok" (taka terminologia używana jest w proponowanym art. 7 ust. 5 pkt 10). Pozwoli to 

ponadto doprecyzować, że w każdym roku, np. 2017 do końca I kwartału tego roku, 

ekwiwalent będzie wypłacany za 2017 r., a nie dodatkowo za inne lata. 

Jednocześnie zwracam się z prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia do 

ustawy o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób 

uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych dodatkowej zmiany dotyczącej sposobu 

finansowania górniczych ekwiwalentów pieniężnych. W obecnym stanie prawnym minister 

właściwy do spraw gospodarki pełni rolę pośrednika pomiędzy Zakładem Ubezpieczeń 

Społecznych, a Ministerstwem Finansów w przekazywaniu środków na wypłaty 

ekwiwalentów. Proponowana zmiana skraca i usprawrua proces przepłyWu środków 

z budżetu państwa bezpośrednio do wykonawcy zadania, czyli do Zakładu. Ponadto 

przekazanie tych środków Zakładowi w ramach części budżetowej 73-ZUS poprawt 

elastyczność dysponowania tymi środkami w ramach ogółu środków otrzymywanych przez 

Zakład z budżetu państwa. Ponadto zmiana sposobu finansowania ekwiwalentów i ujęcie 

wydatków na ten cel w ramach części 73-ZUS została jednoznacznie wskazana w wystąpieniu 

pokontrolnym Najwyższej Izby Kontroli za 2014 rok. 



W związku z powyższym proponuję rozważenie wprowadzenia do ustawy o ekwiwalencie 

pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw 

robót górniczych następujących zmian: 

l) art. 11 nadać brzmienie: 

"Art. 11. l. Ekwiwalent oraz koszty związane z obsługą wypłaty ekwiwalentu są finansowane 

ze środków budżetu państwa. 

2. Wysokość środków każdorazowo określa ustawa budżetowa. 

3. Dysponentem środków na realizację zadań, o których mowa w ustawie, jest Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych . "; 

2) uchylić art. 12. 

Konsekwencją proponowanych zmian będzie konieczność wprowadzenia następujących 

zmian dostosowujących także do art. 26 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu 

górnictwa węgla kamiennego (Dz. U. z 2015 r. poz. 410): 

l) w ust. l należy uchylić pkt 4 ; 

2) po ust. 4 należy dodać ust. 4a i 4b w brzmieniu: 

"4a. Ekwiwalent pieniężny przysługujący emerytom i rencistom z kopalń, o których mowa w 

art. 12, oraz koszty związane z obsługą wypłat ekwiwalentu są finansowane ze środków 

budżetu państwa. 

4b. Dysponentem środków na realizację zadań, o których mowa w ust. 4a, jest Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych"; 
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