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Warszawa, 15 lipca 2014 r.                

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego 

w latach 2008-2015 

(druk nr 685) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Uregulowania zawarte w opiniowanej ustawie nowelizują ustawę z dnia 7 września 

2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 (Dz. U. Nr 192, 

poz. 1379, późn. zm.)
1)

. Celem zmian jest odroczenie do dnia 31 grudnia 2015 r. terminu 

spłaty zobowiązań pieniężnych, o których mowa w art. 4 ust. 1 u.f.g.w.k. (czyli zobowiązań 

powstałych do dnia 30 września 2003 r.), wraz z odsetkami z tytułu składek, o których mowa 

w art. 4 ust. 1 pkt 1–3 u.f.g.w.k. (czyli składek emerytalnych, na ubezpieczenia społeczne 

w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz na ubezpieczenia zdrowotne), do dnia 

31 grudnia 2015 r. (art. 4a ust. 1 nowelizacji). W analizowanej ustawie przewiduje się, że od 

dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. następuje spłata zobowiązań 

wspomnianych zobowiązań wraz z odsetkami w równych miesięcznych ratach, zgodnie 

z harmonogramem określonym w umowie zawartej pomiędzy Zakładem Ubezpieczeń 

Społecznych a przedsiębiorstwami górniczymi do dnia 31 grudnia 2015 r. 

W dotychczasowym stanie prawnym, zgodnie art. 4 u.f.g.w.k., wyżej wymienione 

zobowiązania wraz z odsetkami podlegają restrukturyzacji, której szczegóły unormowano 

w ust. 2 tego przepisu (tzn. przedsiębiorstwo górnicze dokonuje spłaty zobowiązań do dnia 

31 grudnia 2015 r. w równych ratach miesięcznych. W przypadku niedokonania płatności 

dwóch kolejnych rat miesięcznych, zobowiązania te stają się natychmiast wymagalne). 

                                                 

1)
 Dalej jako „u.f.g.w.k.”. 
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Nowelizacja uchyla także art. 5 u.f.g.w.k., który stanowi, że w okresie spłaty 

zobowiązań wskazanych w art. 4 ust. 1 u.f.g.w.k. nie nalicza się odsetek oraz nie stosuje się 

przepisów art. 57 § 1–4 Ordynacji podatkowej. 

Zdaniem projektodawców przyjęte w nowelizacji rozwiązania są konieczne do 

„umożliwienia próby odzyskania płynności finansowej i zabezpieczenia miejsc pracy” 

w przedsiębiorstwach górniczych, które nie uregulowały zaległych zobowiązań pieniężnych. 

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu opiniowanej ustawy, „przepis art. 4a obejmie 

Kompanie Węglową S.A. oraz Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A.”. 

Ustawa wejdzie w życie z dniem ogłoszenia, co projektodawcy uzasadniają „ważnym 

interesem państwa – ochroną tysięcy miejsc pracy w regionie śląskim”. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 71. posiedzeniu w dniu 11 lipca 2014 r. Projekt ustawy był 

przedłożeniem poselskim. Został on skierowany do sejmowej Komisji Polityki Społecznej 

i Rodziny. W toku prac podczas I czytania nie zgłoszono poprawek. 

W trakcie II czytania zgłoszono poprawkę, która doprowadziła do uchylenia 

art. 5 u.f.g.w.k. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

1) art. 1 pkt 1, art. 4a ust. 1 i 2 – dodawane przepisy wprowadzają do u.f.g.w.k. 

rozwiązanie, które nie współgra z możliwością stosowania wyinterpretowanej na 

gruncie powszechnie przyjmowanych reguł wykładni normy zawartej w art. 4 ust. 2 

u.f.g.w.k. (przewidującej nakaz spłacenia do 31 grudnia 2015 r.  zobowiązań, o których 

mowa w ust. 1 tego artykułu, w równych miesięcznych ratach, a ponadto formułującej 

rygor wymagalności w przypadku niedokonania płatności dwóch kolejnych rat 

miesięcznych). Skoro bowiem w art. 4a ust. 1 ustawodawca wprowadza regulację, 

zgodnie z którą spłata zobowiązań podlega odroczeniu do 31 grudnia 2015 r, to 

pozostawianie przepisu określającego, że w analogicznym przedziale czasowym te same 

zobowiązania mogą stać się natychmiast wymagalne, jest wyrazem niekonsekwencji 

prawodawcy, która może przyczynić się do powstania poważnych wątpliwości 

interpretacyjnych w czasie stosowania u.f.g.w.k. 
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   Co więcej, w okolicznościach stwarzanych przez równoczesne istnienie 

w u.f.g.w.k. art. 4 ust. 2 zd. 1 i dodawanego nowelą art. 4a ust. 2, pomiędzy normami 

prawnymi odtworzonymi z tych przepisów, na gruncie akceptowanych w Polsce 

wzorców interpretacyjnych, powstaje relacja przeciwieństwa. „Normami między sobą 

przeciwnymi nazywamy takie dwie lub więcej norm, które mają chociażby częściowo 

wspólny zakres zastosowania, a nakazują czyny takie, których zarazem spełnić nie 

można (…)”
2)

. Jest to rozwiązanie kłopotliwe nie tylko teoretycznie, ale i praktycznie, 

ponieważ ustawa uchwalona przez Sejm dodaje do u.f.g.w.k. przepisy, które pozwalają 

na wyinterpretowanie normy nakazującej spłacenie pomiędzy 1 stycznia 2016 r. 

a 31 grudnia 2017 r. zobowiązań powstałych do dnia 30 września 2003 r.
3)

 (a także 

normy uprawniającej do ich niespłacania do 31 grudnia 2015 r.
4)

), a dotychczasowe 

przepisy nakazują spłacenie tych samych zobowiązań do 31 grudnia 2015 r.
5)

. Innymi 

słowy jasne jest, że zrealizowanie zarazem obu norm określających nakaz spłaty 

zobowiązań w oznaczonym terminie – nowej, wywodzonej z dodawanego do u.f.g.w.k. 

art. 4a ust. 2, i dotychczasowej, wyinterpretowanej z art. 4 ust. 2 u.f.g.w.k. – jest 

niemożliwe z uwagi na rozłączne zakresy czasowe, których dotyczą wspomniane 

nakazy. 

   Mając powyższe na uwadze, proponuje się przyjęcie stosownej poprawki. 

Konsekwencją wprowadzenia wyżej omówionej zmiany jest konieczność 

zmodyfikowania brzmienia art. 4 ust. 1 i 2 tak, aby odpowiadały one sytuacji, w której 

ustawodawca dąży do zapewnienia spójności nowej regulacji z dotychczasowymi 

przepisami i przyjętą w nich terminologią, a jednocześnie preferuje minimalną 

(tj. dokonującą tak niewielu zmian w przepisach, jak to tylko możliwe dla wyrażenia 

własnej intencji) ingerencję legislacyjną. 

 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) w art. 4: 

a) w ust. 1 wyrazy „w ust. 2” zastępuje się wyrazami „w ust. 2 i 3”, 

                                                 

2)
 A. Redlebach, S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii państwa i prawa, Warszawa 1992, s. 214. 

3)
 Artykuł 4a ust. 2 noweli. 

4)
 Artykuł 4a ust. 1 noweli. 

5)
 Artykuł 4 ust. 2 u.f.g.w.k. 
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b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2.  Termin spłaty zobowiązań pieniężnych, o których mowa w art. 4 ust. 1, 

wraz z odsetkami podlega odroczeniu do dnia 31 grudnia 2015 r.”, 

c) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. następuje spłata 

zobowiązań, o których mowa w  art. 4 ust. 1, wraz z odsetkami w równych 

miesięcznych ratach, zgodnie z harmonogramem określonym w umowie zawartej 

pomiędzy  Zakładem Ubezpieczeń Społecznych a przedsiębiorstwami górniczymi 

do dnia 31 grudnia 2015 r.”;”; 

 

2) art. 1 pkt 1, art. 4a ust. 2 – przepis ten wydłuża do 31 grudnia 2017 r. termin spłaty 

zobowiązań, o których mowa w art. 4 ust. 1. u.f.g.w.k. Biorąc to pod uwagę, a także 

treść art. 1 pkt 1 u.f.g.w.k.
6)

, należy zmodyfikować
7)

 tytuł u.f.g.w.k. tak, aby 

uwzględnić, że po zmianie wprowadzanej nowelą ustawa będzie regulowała 

(przynajmniej w części dotyczącej zasad restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw 

górniczych) funkcjonowanie górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2017, a nie jak 

dotychczas w latach 2008-2015. Spostrzeżenie to może także dotyczyć wszystkich 

przepisów zamieszczonych w u.f.g.w.k. 

   W szczególności powyższa uwaga dotyczy art. 1 pkt 1 i art. 30 u.f.g.w.k. 

Pierwszy z nich jest przepisem merytorycznym ogólnym, dlatego po zmianie 

wprowadzanej opiniowaną ustawą powinien obejmować dodatkowe dwa lata, o które 

nowelizacja rozszerza okres obowiązywania ustawy w części dotyczącej zasad 

restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw górniczych. Przy okazji można zauważyć, 

że przepis ten, precyzując, że ustawa dotyczy lat 2008-2015, powtarza to, co wynika już 

z tytułu u.f.g.w.k. Jak wskazuje się w doktrynie, „nie ma wątpliwości w naszej kulturze 

prawnej, że zarówno tytuł ustawy, jak i tytuły wewnętrzne tekstu są istotnym 

materiałem interpretacyjnym”
8)

, dlatego też powielanie treści tytułu w przepisie 

merytorycznym ogólnym można uznać za zbyteczne. W kontekście analizowanej 

sytuacji jest to istotne dlatego, że zdublowane wskazanie okresu funkcjonowania 

                                                 

6)
 Stanowi on, że: „Ustawa określa zasady funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015, 

w tym zasady restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw górniczych”. 
7)

 Zgodnie z § 18 Zasad Techniki Prawodawczej, który stanowi, że przedmiot ustawy określa się w sposób 

adekwatnie informujący o jej treści. 
8)

 M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady. Reguły. Wskazówki, Warszawa 2002, s. 101. 
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regulacji dotyczącej górnictwa węgla kamiennego wywołuje konieczność dokonywania 

dwóch zmian zamiast jednej. Mając to na względzie, proponuje się przyjęcie stosownej 

poprawki. 

   Odnośnie do art. 30 u.f.g.w.k., w obliczu zmiany wprowadzanej opiniowaną 

ustawą, możliwe są co najmniej trzy rozwiązania. Po pierwsze można zastanowić się 

nad poprawką, która doprowadzi do nadania temu przepisowi brzmienia: „Ustawa 

obowiązuje do dnia 31 grudnia 2017 r.”. Jest to jednak rozwiązanie uzasadnione tylko 

wówczas, gdy zamiarem ustawodawcy jest całościowe wydłużenie okresu 

obowiązywania u.f.g.w.k.
9)

. Po drugie można rozważyć uchylenie tego przepisu. 

W żaden sposób nie zmieni to funkcjonowania całej ustawy (zwłaszcza, jeśli uzna się, 

że po upływie terminu przewidzianego w tym przepisie mechanizmy prawne 

funkcjonujące na gruncie u.f.g.w.k. „staną się "nieaktywnym" elementem systemu 

prawa, niemającym zastosowania pro futuro”
10)

). Przyjęcie odmiennego stanowiska 

w kwestii „samoderogacji” u.f.g.w.k. po upływie czasu określonego w jej tytule będzie 

powodowało konieczność uznania, że na ustawodawcy spoczywa obowiązek 

legislacyjnego dopilnowania terminu zmiany albo uchylenia u.f.g.w.k., tj. zabiegu 

adekwatnego do osiągnięcia pożądanego czasu funkcjonowania przewidzianych w tym 

akcie regulacji. Po trzecie dopuszczalne jest „rozbudowanie” art. 30 i ustalenie jego 

brzmienia w taki sposób, by uwzględniał różnice w czasie obowiązywania 

poszczególnych przepisów. Należy przy tym podkreślić, że opowiedzenie się za tym 

rozwiązaniem powinno być poprzedzone wnikliwą analizą wszystkich przepisów 

zawartych w u.f.g.w.k.  

   Sformułowanie odpowiedniej poprawki – niewątpliwie konieczne – wymaga 

merytorycznego rozstrzygnięcia kwestii związanych z funkcjonowaniem górnictwa 

węgla kamiennego w zakresie, o którym mowa w art. 1 pkt 2–8 u.f.g.w.k. Wybór 

rozwiązania zarysowanego tu problemu należy powiązać z poprawką dotyczącą tytułu 

i art. 1 u.f.g.w.k. 

 

Propozycje poprawki: 

                                                 

9)
 Przy czym podkreślić należy, że taką intencję raczej trudno przypisywać prawodawcy w związku z 

analizowaną tu nowelizacją 
10)

 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 czerwca 2013 r., sygn. akt K 37/12. 
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w art. 1 przed pkt 1 dodaje się  pkt … i … w brzmieniu: 

„…) tytuł ustawy otrzymuje brzmienie: 

„o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2017”; 

…) w art. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Ustawa określa zasady funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-

2017, w tym:”;”; 

 

albo (przyjmując zgodnie z zaprezentowanym w opinii stanowiskiem, że zmieniony tytuł 

ustawy będzie materiałem interpretacyjnym wystarczającym do uzyskania jednoznacznych 

norm prawnych) 

w art. 1 przed pkt 1 dodaje się  pkt … i … w brzmieniu: 

„…) tytuł ustawy otrzymuje brzmienie: 

„o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2017”; 

…) w art. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Ustawa określa zasady funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego, w tym:”;”. 

 

 

Maciej Kłodawski 

Młodszy legislator 

 


