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         Warszawa, 14 marca 2017 r. 

Opinia 

do ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego 

(druk nr 444) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Nowelizacja ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla 

kamiennego ma na celu wyłączenie stosowania przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. 

o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2052 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60) 

ograniczających możliwość nabywania nieruchomości rolnej w przypadku zbywania na rzecz 

przedsiębiorstwa górniczego przez przedsiębiorstwo górnicze kopalni, zakładu górniczego 

lub jego oznaczonej części, w skład którego wchodzą nieruchomości rolne. Wyłączenie to ma 

być stosowane także w przypadku przeniesienia prawa własności lub prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości rolnych przez przedsiębiorstwo górnicze na podstawie zdarzeń 

prawnych określonych w art. 4 ust. 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, jeżeli ich 

nabywcą jest Skarb Państwa, państwowa osoba prawna lub przedsiębiorstwo górnicze. 

Ponadto ustawa przewiduje przyznanie prawa do urlopu górniczego pracownikom, 

którym ze względu na wiek oraz łączny staż pracy, w tym staż pracy w okresie pełnienia 

z wyboru funkcji związkowej w organizacji związkowej, reprezentatywnej w rozumieniu 

ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu 

społecznego (Dz. U. poz. 1240), brakuje nie więcej niż cztery lata do nabycia prawa 

do emerytury. W świetle przyjętej regulacji urlop górniczy byłby przyznawany w wymiarze 

do czterech lat. 

Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 
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II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 37. posiedzeniu w dniu 9 marca 2017 r. w efekcie rozpatrzenia 

poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla 

kamiennego (druk nr 1364). 

Pierwsze czytanie projektu odbyło się 9 marca 2017 r. na posiedzeniu Komisji do Spraw 

Energii i Skarbu Państwa. Efekt tej pracy został zawarty w sprawozdaniu wymienionej 

Komisji (druk nr 1368). 

W odniesieniu do przedłożenia poselskiego zostały doprecyzowane przepisy dotyczące 

zbywania kopalni zakładu górniczego lub jego oznaczonej części, w skład którego wchodzą 

nieruchomości rolne. 

W trakcie drugiego czytania na posiedzeniu Sejmu 9 marca 2017 r. nie zgłoszono 

poprawek i w związku z tym niezwłocznie przystąpiono do trzeciego czytania, które odbyło 

się w tym samym dniu. 

Za przyjęciem projektu ustawy opowiedziało się 261 posłów, 167 było przeciw, 5 

posłów wstrzymało się od głosowania. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

W myśl art. 2 ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 

i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 poz. 296) akty normatywne, zawierające 

przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie 

po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi 

termin dłuższy. W myśl ust. 2 tego artykułu w uzasadnionych przypadkach akty normatywne 

mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż czternaście dni, a jeżeli ważny interes 

państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady 

demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, dniem wejścia w życie 

może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym. 

Wyjątkowość rozwiązania zawartego w art. 4 ust. 2 wymienionej ustawy oznacza, że 

projektodawca, który chce, aby dany akt normatywny zaczął obowiązywać po dniu jego 

ogłoszenia, musi uzasadnić takie odstępstwo od reguły, a także wykazać, iż rozwiązanie 

to jest niezbędne ze względu na ważny interes państwa. 
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Ponadto zgodnie z § 12 pkt 2 Zasad techniki prawodawczej uzasadnienie projektu 

ustawy, oprócz spełnienia wymagań określonych w ustawach, w regulaminie Sejmu 

i w regulaminie pracy Rady Ministrów, powinno zawierać szczegółowe wyjaśnienie potrzeby 

wejścia w życie projektowanej ustawy albo jej poszczególnych przepisów w terminie 

krótszym niż 14 dni od dnia ogłoszenia, jeżeli projekt ustawy przewiduje takie postanowienia. 

W przypadku przedmiotowej ustawy wymóg ten nie został spełniony. 

 

 

 

 

 

 

Danuta Drypa 

Główny legislator 


