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SPRAWOZDANIE 

KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ I INNOWACYJNOŚCI 

oraz 

KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH 
 

(wraz z zestawieniem wniosków) 

 

 

 

Komisje, na posiedzeniu w dniu 19 października 2017 r. rozpatrzyły wnioski zgłoszone 

w toku debaty w dniu 18 października 2017 r. nad ustawą  

o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego 

węgla 

i przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 

 

- Wysoki Senat raczy przyjąć wniosek zawarty w pkt I. 

 

 

 

 

 

 

 Przewodniczący Komisji   Przewodniczący Komisji 
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 Z E S T AW I E N I E  W N I O S K Ó W  

do ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa 

do bezpłatnego węgla 

 

I. Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. Wniosek 

KGNI, KBFP 

poparty przez 

połączone komisje 

II. Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy:  

 

Uwaga: 

Poprawki nr 1, 2, 3 i 13 należy głosować łącznie. 

 

1)  w art. 2 w pkt 1 w lit. a wyrazy „i pobierających to świadczenie, 

uprawnionych w trakcie pobierania świadczenia z tytułu emerytury 

lub renty do bezpłatnego węgla na podstawie postanowień” zastępuje 

się wyrazami „uprawnionych w trakcie pobierania świadczenia z tytułu 

emerytury lub renty do bezpłatnego węgla na podstawie” 

oraz po wyrazach „w przedsiębiorstwie górniczym” dodaje się wyrazy 

„lub w przedsiębiorstwie robót górniczych”; 

Poprawka 

senatorów: 

A. Misiołka, 

L. Piechoty 

2)  w art. 2 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 

„2a)  przedsiębiorstwo robót górniczych – przedsiębiorcę 

prowadzącego roboty górnicze pod ziemią związane z budową, 

utrzymaniem lub likwidację zakładu górniczego;”; 

Poprawka 

senatorów: 

A. Misiołka, 

L. Piechoty 

3)  w art. 2 w pkt 3 w lit. b kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się 

dodaje się lit. c w brzmieniu: 

„c) Zakład Ubezpieczeń Społecznych – w przypadku osób 

uprawnionych w trakcie pobierania świadczenia z tytułu 

emerytury lub renty do bezpłatnego węgla na podstawie 

Poprawka 

senatorów: 

A. Misiołka, 

L. Piechoty 
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układów zbiorowych pracy lub porozumień obowiązujących 

w przedsiębiorstwie robót górniczych, które zostały 

skutecznie wypowiedziane w zakresie prawa do bezpłatnego 

węgla, przed dniem wejścia w życie ustawy.”; 

4)  w art. 4 w ust. 4 wyrazy „12 miesięcy” zastępuje się wyrazami „3 lat”; Poprawka  

sen. J . Rulewskiego 

 

Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 5 wyklucza głosowanie poprawki nr 6. 

 

5)  w art. 5 w ust. 1 wyrazy „21 dni” zastępuje się wyrazami „3 miesięcy”; Poprawka  

sen. J . Rulewskiego 

6)  w art. 5 w ust. 1 wyrazy „21 dni od dnia wejścia w życie ustawy” 

zastępuje się wyrazami „dnia 15 grudnia 2017 r.”; 

Poprawka 

senatorów: 

A. Misiołka, 

L. Piechoty 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 7, 8, 9, 10, 12 i 14 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawki nr 11. 

 

7)  po art. 5 dodaje się art. 5a–5c w brzmieniu: 

„Art. 5a. 1. Osobom uprawnionym, które nie złożyły wniosku, 

o którym mowa w art. 5, przysługuje prawo do ekwiwalentu 

pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla, zwanego dalej 

„ekwiwalentem”. 

2. Ekwiwalent wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

na wniosek osoby uprawnionej. 

3. Wniosek o wypłatę ekwiwalentu zawiera: 

1) imię i nazwisko osoby uprawnionej; 

2) numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości 

w przypadku braku numeru PESEL; 

3) adres zamieszkania osoby uprawnionej; 

Poprawka 

senatorów: 

A. Misiołka, 

L. Piechoty 
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4) informację, że osoba uprawniona, o której mowa w art. 2 pkt 1 

lit. a, posiadała prawo do bezpłatnego węgla; 

5) nazwę przedsiębiorstwa górniczego, z którego osoba uprawniona, 

o której mowa w art. 2 pkt 1 lit. a, przeszła na emeryturę lub rentę. 

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, należy dołączyć 

dokument potwierdzający uprawnienie do ekwiwalentu lub bezpłatnego 

węgla w naturze i określający jego wysokość. 

5. Ekwiwalent jest wypłacany raz w roku, w terminie do końca II 

kwartału roku, w którym ekwiwalent ma zostać wypłacony, 

odpowiednio za cały rok. 

6. W przypadku wypłaty przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

ekwiwalentu na wniosek, o którym mowa w ust. 3, ekwiwalent 

w następnych latach wypłaca się bez konieczności złożenia kolejnych 

wniosków o jego wypłatę.  

Art. 5b. 1. Decyzję w sprawie ekwiwalentu wydaje i ekwiwalent 

ten wypaca jednostka organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych, która ustaliła prawo do emerytury lub renty. 

2. Od decyzji, o której mowa w ust. 1, osobie uprawnionej 

przysługuje odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. 

3. Do dochodzenia zwrotu nienależnie pobranego ekwiwalentu 

stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. 

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1383, z późn. zm.), dotyczące dochodzenia zwrotu 

nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczeń społecznych. 

Art. 5c. 1. Wysokość ekwiwalentu, o którym mowa w art. 5a 

ust. 1, stanowi iloczyn ilości węgla objętego uprawnieniem, która 

nie może być wyższa niż 3 Mg węgla kamiennego rocznie i przeciętnej 

średniorocznej ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w asortymencie 

Orzech II. 

2. Minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin, zwany 

dalej „ministrem”, w terminie do dnia 20 stycznia każdego roku, ustala 

i ogłasza, w formie obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym 
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Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, przeciętną średnioroczną 

cenę zbytu 1 Mg węgla kamiennego w asortymencie Orzech II, z roku 

poprzedzającego rok, w którym ekwiwalent ma być wypłacany, 

skorygowaną o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług 

konsumpcyjnych na rok planowany.”; 

8)  w art. 6 w ust. 1 skreśla się wyrazy „właściwego do spraw gospodarki 

złożami kopalin, zwanego dalej „ministrem””; 

Poprawka 

senatorów: 

A. Misiołka, 

L. Piechoty 

9)  po art. 6 dodaje się art. 6a i art. 6b w brzmieniu: 

„Art. 6a. 1. Ekwiwalent oraz koszty związane z obsługą wypłaty 

ekwiwalentu są finansowane z dotacji. 

2. Wysokość dotacji każdorazowo określa ustawa budżetowa. 

3. Dysponentem dotacji na realizację zadań, o których mowa 

w ustawie, jest minister. 

4. Podstawą przekazywania środków z dotacji na wypłatę 

ekwiwalentu i kosztów jego obsługi jest umowa zawarta między 

ministrem a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. 

5. Umowa powinna zawierać w szczególności określenie 

wysokości środków z dotacji, oraz wysokości kosztów związanych 

z obsługą wypłaty ekwiwalentu. 

Art. 6b. 1. Środki z dotacji, o której mowa w art. 6a, są 

przekazywane na rachunek bankowy wyodrębniony w tym celu 

przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i są odrębnie 

ewidencjonowane. 

2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych sporządza rozliczenie dotacji 

i przekazuje je ministrowi w terminie 15 dni od dnia zakończenia 

wypłacania ekwiwalentu. 

3. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 2, zawiera zestawienie 

otrzymanych kwot dotacji, o której mowa w art. 6a ust. 1, 

oraz rozliczenie wydatkowanych kwot tej dotacji.”; 

Poprawka 

senatorów: 

A. Misiołka, 

L. Piechoty 
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10)  art. 8 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 8. Z kwoty rekompensaty oraz ekwiwalentu, o którym mowa 

w art. 5a, nie dokonuje się potrąceń i egzekucji.”;  

Poprawka 

senatorów: 

A. Misiołka, 

L. Piechoty 

11)  w art. 8 po wyrazie „egzekucji” dodaje się wyrazy „, z wyjątkiem 

zobowiązań alimentacyjnych”; 

Poprawka  

sen. J . Rulewskiego 

12)  w art. 10 we wstępie do wyliczenia po wyrazie „rekompensaty” dodaje 

się wyrazy „oraz ekwiwalentu”; 

Poprawka 

senatorów: 

A. Misiołka, 

L. Piechoty 

13)  w art. 11 w ust. 1 wyrazy „2 353,8 mln zł” zastępuje się wyrazami 

„2 453,8 mln zł”; 

Poprawka 

senatorów: 

A. Misiołka, 

L. Piechoty 

14)  po art. 12 dodaje się art. 12a w brzmieniu: 

„Art. 12a. Wniosek o wypłatę ekwiwalentu, o którym mowa w 

art. 5a, osoba uprawniona składa nie później niż do końca I kwartału 

2018 roku.”. 

Poprawka 

senatorów: 

A. Misiołka, 

L. Piechoty 

 

 

 

 

 

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

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 

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


