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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, mam zaszczyt przesłać 

Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej 

Polskiej na 45. posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2021 r. ustawę  

o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. 
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U S T AWA  

z dnia 17 grudnia 2021 r. 

o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego 

Art. 1.  W ustawie z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla 

kamiennego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1821 oraz z 2021 r. poz. 2071) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w art. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) zasady udzielania wsparcia publicznego na redukcję zdolności 

produkcyjnych;”; 

2) w art. 2 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu: 

„6) system wsparcia – mechanizm wsparcia publicznego dla sektora górnictwa 

węgla kamiennego, określony w rządowych dokumentach strategicznych, 

przyjęty w celu stopniowego wygaszania działalności wydobywczej węgla 

kamiennego, obejmujący w szczególności dopłaty do redukcji zdolności 

produkcyjnych oraz pokrycie kosztów wynikających z zakończenia 

wydobycia węgla kamiennego i likwidacji jednostek produkcyjnych, które 

nie są związane z bieżącą produkcją, dla objętych nim przedsiębiorstw 

górniczych.”;  

3) po art. 5 dodaje się art. 5a–5e w brzmieniu: 

„Art. 5a. 1. Pozostałe do spłaty zobowiązania pieniężne przedsiębiorstwa 

górniczego objętego systemem wsparcia z tytułu składek na: 

1) ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez ubezpieczonych i 

płatnika, 

2) Fundusz Pracy, 

3) Fundusz Solidarnościowy, 

4) Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, 

5) Fundusz Emerytur Pomostowych, 

6) ubezpieczenie zdrowotne 

– które na mocy umów zawartych przed dniem 31 grudnia 2021 r. i 

obowiązujących na dzień 31 grudnia 2021 r. zostały rozłożone na raty lub których 
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termin płatności został odroczony na podstawie art. 29 ustawy z dnia 13 

października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 

423, z późn. zm.
1)

) oraz art. 15zb ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, 2120, 2133, 2262, 2269 i 2317), 

podlegają umorzeniu z mocy prawa w całości wraz z odsetkami za zwłokę oraz 

kosztami upomnienia, w dniu wydania przez Komisję Europejską decyzji 

stwierdzającej, że to umorzenie jest zgodne z rynkiem wewnętrznym. 

2. Spłata zobowiązań pieniężnych, o których mowa w ust. 1, podlega 

zawieszeniu do dnia wydania decyzji Komisji Europejskiej, o której mowa w art. 4 

ust. 2 albo 3 rozporządzenia Rady (UE) 2015/1589 z dnia 13 lipca 2015 r. 

ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 108 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 248 z 24.09.2015, str. 9), albo 

decyzji, o której mowa w art. 9 tego rozporządzenia, albo innego zakończenia 

postępowania przed Komisją Europejską, nie później niż do dnia 31 grudnia 2023 

r. 

3. Nie podlegają umorzeniu zobowiązania pieniężne, o których mowa w ust. 

1, jeżeli zaległości te zostały określone w związku z dokonywaniem czynności 

prawnych mających na celu obejście przepisów o ubezpieczeniach społecznych 

lub przepisów dotyczących wymiaru i poboru tych należności. 

Art. 5b. 1. Wymagalne oraz niewymagalne zobowiązania pieniężne 

przedsiębiorstwa górniczego objętego systemem wsparcia z tytułu wsparcia 

finansowego udzielonego przez Polski Fundusz Rozwoju Spółka Akcyjna, w 

ramach rządowego programu udzielania dużym przedsiębiorcom wsparcia 

finansowego, o którym mowa w art. 21a ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie 

instytucji rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1010 i 2219), podlegają umorzeniu z 

mocy prawa w całości w dniu wydania przez Komisję Europejską decyzji 

stwierdzającej, że to umorzenie jest zgodne z rynkiem wewnętrznym. 

2. Zawiesza się spłatę zobowiązań, o których mowa w ust. 1, do dnia 

wydania decyzji Komisji Europejskiej, o której mowa w art. 4 ust. 2 albo 3 

rozporządzenia Rady (UE) 2015/1589 z dnia 13 lipca 2015 r. ustanawiającego 

                                                 

1)
  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 432, 619, 

1621, 1834, 1981 i 2105. 
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szczegółowe zasady stosowania art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej, albo decyzji, o której mowa w art. 9 tego rozporządzenia, albo 

innego zakończenia postępowania przed Komisją Europejską, nie później niż do 

dnia 31 grudnia 2023 r. 

3. W relacjach pomiędzy podmiotami będącymi stronami umowy pożyczki 

stanowiącej podstawę do udzielenia wsparcia finansowego, o którym mowa w ust. 

1, ich wzajemne prawa i obowiązki określone w tej umowie wygasają z chwilą 

umorzenia zobowiązań pieniężnych, o których mowa w ust. 1, za wyjątkiem praw 

i obowiązków dotyczących poufności informacji oraz obowiązków 

informacyjnych wobec Komisji Europejskiej lub innego odpowiedniego organu.  

4. Skutki umorzenia zobowiązań pieniężnych, o którym mowa w ust. 1, 

reguluje umowa zawarta na podstawie art. 21a ust. 5 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. 

o systemie instytucji rozwoju. 

Art. 5c. Przychody z tytułu umorzenia zobowiązań pieniężnych, o których 

mowa w art. 5a ust. 1 i art. 5b ust. 1, nie stanowią przychodu przedsiębiorstwa 

górniczego objętego systemem wsparcia w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 

1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz.1800, 

1927, 2105, 2106 i 2269). 

Art. 5d. Wraz z umorzeniem zobowiązań pieniężnych, o których mowa w art. 

5a ust. 1 i art. 5b ust. 1, wygasają ustanowione dla tych zobowiązań 

zabezpieczenia na majątku lub prawach przedsiębiorstwa górniczego objętego 

systemem wsparcia. 

Art. 5e. Organem odpowiedzialnym za realizację obowiązków 

sprawozdawczych w zakresie monitoringu związanych z systemem wsparcia, w 

tym umorzeń, o których mowa w art. 5a ust. 1 i art. 5b ust. 1, jest minister 

właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin lub odpowiedni podmiot przez 

niego wyznaczony.”; 

4) po rozdziale 2 dodaje się rozdział 2a w brzmieniu: 

„Rozdział 2a 

Redukcja zdolności produkcyjnych 

Art. 5f. 1. Przedsiębiorstwo górnicze objęte systemem wsparcia stopniowo 

wygasza działalność wydobywczą wyznaczonych jednostek produkcyjnych i w 

okresie do dnia zamknięcia tych jednostek, zgodnie z zasadami systemu wsparcia, 
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otrzymuje wsparcie publiczne w postaci dopłaty do redukcji zdolności 

produkcyjnych, zwanej dalej „dopłatą”.  

2. Dopłata stanowi dodatnią różnicę pomiędzy kosztami kwalifikowanymi 

działalności wydobywczej a przychodami kwalifikowanymi, z uwzględnieniem 

zastosowania ceny referencyjnej. 

3. Dopłatę przekazuje się w formie dotacji z budżetu państwa lub 

podwyższenia kapitału zakładowego przedsiębiorstwa górniczego objętego 

systemem wsparcia skarbowymi papierami wartościowymi przez Skarb Państwa 

na podstawie odpowiednio umowy o przyznanie dotacji na finansowanie dopłaty 

lub umowy o podwyższeniu kapitału zakładowego, zawartej między ministrem 

właściwym do spraw gospodarki złożami kopalin a właściwym przedsiębiorstwem 

górniczym objętym systemem wsparcia.  

4. Udzielanie i rozliczanie dopłat oraz funkcjonowanie przedsiębiorstwa 

górniczego i wchodzących w jego skład wyznaczonych jednostek produkcyjnych 

w ramach systemu wsparcia podlega monitoringowi, kontroli i weryfikacji. 

5. Minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin określi, w drodze 

rozporządzenia: 

1) szczegółowe warunki systemu wsparcia w zakresie dopłat, w tym sposób 

ustalania wysokości dopłat, koszty i przychody kwalifikowane, sposób 

ustalania ceny referencyjnej, zasady monitorowania, kontroli i weryfikacji 

systemu wsparcia, 

2) szczegółowe warunki i tryb przyznawania dopłaty, z uwzględnieniem jej 

formy,  

3) tryb rozliczania dopłat,  

4) warunki powodujące czasowe wstrzymanie wypłaty przyznanej dopłaty  

– biorąc pod uwagę przeznaczenie dopłat, zapewnienie sprawności ich wypłacania 

oraz efektywne wydatkowanie środków z budżetu państwa. 

Art. 5g. Przedsiębiorstwo górnicze objęte systemem wsparcia jest zwolnione 

z dokonywania odpisów i gromadzenia środków na fundusz, o którym mowa w 

art. 128 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 

2021 r. poz. 1420 i 2269).”; 

5) w art. 25 w ust. 1 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w 

brzmieniu: 

„9) monitoringu, kontroli i weryfikacji systemu wsparcia.”; 
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6) po art. 26a dodaje się art. 26b–26e w brzmieniu: 

„Art. 26b.  W każdym roku budżetowym Rada Ministrów, na wniosek 

ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin, w projekcie ustawy 

budżetowej określi wysokość dotacji lub nominalną wartość skarbowych papierów 

wartościowych na podwyższenie kapitału zakładowego przedsiębiorstwa 

górniczego objętego systemem wsparcia, z przeznaczeniem na finansowanie 

dopłat, o których mowa w art. 5f ustawy. 

Art. 26c. 1. W latach 2022–2031 minister właściwy do spraw finansów 

publicznych może przekazać przedsiębiorstwu górniczemu objętemu systemem 

wsparcia, na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin, 

skarbowe papiery wartościowe z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału 

zakładowego tego przedsiębiorstwa, jeżeli jest to niezbędne do realizacji jego 

zadań określonych w ustawie, do wysokości określonej w ustawie budżetowej na 

dany rok budżetowy.  

2. Akcje w podwyższonym kapitale zakładowym przedsiębiorstwa 

górniczego objętego systemem wsparcia zostaną objęte przez Skarb Państwa.  

3. Do podwyższenia kapitału zakładowego przedsiębiorstwa górniczego 

objętego systemem wsparcia stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 

r. – Kodeks spółek handlowych.  

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, przez wydanie 

listu emisyjnego, warunki emisji skarbowych papierów wartościowych, o których 

mowa w ust. 1, oraz sposób realizacji świadczeń z nich wynikających.  

5. List emisyjny zawiera w szczególności:  

1)  datę emisji;  

2)  powołanie podstawy prawnej emisji;  

3)  jednostkową wartość nominalną;  

4)  walutę, w której może następować emisja, lub sposób określenia waluty 

emisji;  

5)  cenę lub sposób jej ustalenia;  

6)  stopę procentową lub sposób jej obliczania;  

7)  określenie sposobu i terminów wypłaty należności głównej oraz należności 

ubocznych;  

8)  datę, od której nalicza się oprocentowanie skarbowych papierów 

wartościowych tej emisji;  
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9)  termin wykupu oraz zastrzeżenia w przedmiocie możliwości wcześniejszego 

wykupu.  

6. Emisja skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, 

następuje z dniem zarejestrowania skarbowych papierów wartościowych w 

depozycie papierów wartościowych oraz w kwocie równej wartości nominalnej 

wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych.  

7. Do emisji skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, 

przepisów art. 98 i art. 102 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych oraz przepisów wydanych na podstawie art. 97 tej ustawy nie stosuje 

się. 

Art. 26d. Do nabywania przez Skarb Państwa akcji lub udziałów 

przedsiębiorstwa górniczego objętego systemem wsparcia przepisu art. 9a ust. 2 

ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym 

nie stosuje się.  

Art. 26e.  System wsparcia stanowi pomoc publiczną i podlega notyfikacji 

do Komisji Europejskiej.”. 

Art. 2. 1. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na 

realizację zadań i wykonanie działań wynikających z niniejszej ustawy, w latach 2022–

2031 wynosi 28 821 mln zł. 

2. Limit wydatków, o których mowa w ust. 1, jest pomniejszany o nominalną 

wartość skarbowych papierów wartościowych przekazanych na podwyższenie kapitału 

zakładowego przedsiębiorstwa górniczego objętego systemem wsparcia, na podstawie 

art. 26c ustawy zmienianej w art. 1.  

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

 

 MARSZAŁEK SEJMU 

 

 

 

 (-) Elżbieta Witek 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


