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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 16 stycznia 2015 r. 

o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008–2015 

oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 816) 

 

 

USTAWA z dnia 7 września 2007 r. O FUNKCJONOWANIU GÓRNICTWA WĘGLA 

KAMIENNEGO W LATACH 2008–2015 (Dz. U. Nr 192, poz. 1379, z 2011 r. Nr 163, poz. 

981 oraz z 2014 r. poz.1069 i 1395) 

 

 

[o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015] 

<o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego> 

 

 

Art. 1. 

[Ustawa określa zasady funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015, w 

tym:] <Ustawa określa zasady funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego, w tym:> 

1)   zasady restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw górniczych; 

2)   zasady likwidacji kopalń; 

<2a) zasady restrukturyzacji zatrudnienia w kopalniach likwidowanych;> 

3)   zasady wypłacania ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla, 

zwanego dalej "ekwiwalentem pieniężnym", rent wyrównawczych, wydawania 

bezpłatnego węgla w naturze, a także wypłaty zaległych wynagrodzeń; 

4)   warunki uzyskania dofinansowania na inwestycje początkowe; 

5)   zasady sprawowania nadzoru właścicielskiego; 

6)   szczególne uprawnienia gmin górniczych; 

7)   działania wspierające czyste technologie węglowe oraz monitoring funkcjonowania 

górnictwa; 

8)   źródła finansowania zadań określonych w ustawie. 

 

[Art. 7 

1. W przypadku podjęcia decyzji o likwidacji kopalni, likwidator, o którym mowa w art. 6 ust. 

2 pkt 5, opracowuje program przemieszczeń pracowników likwidowanej kopalni, zwany 

dalej "programem przemieszczeń", nie później niż na 60 dni przed dniem zakończenia 

wydobycia węgla kamiennego w tej kopalni. 
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2. Program przemieszczeń, po zaopiniowaniu przez zakładowe organizacje związkowe 

działające u pracodawcy oraz przez wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta), na 

terenie której jest zlokalizowana kopalnia, zatwierdza właściwy organ przedsiębiorstwa 

górniczego. Opinie te należy przekazać w terminie 30 dni od dnia otrzymania programu 

przemieszczeń. 

3. W przypadku nieprzekazania opinii, o których mowa w ust. 2, program przemieszczeń 

obowiązuje po upływie 15 dni od dnia, w którym upłynął termin ich przekazania.] 

 

Art. 8.  

[1. Przedsiębiorstwo górnicze, którego podstawowym przedmiotem działalności jest 

prowadzenie likwidacji kopalni, zabezpieczenie kopalń sąsiednich przed zagrożeniem 

wodnym, gazowym oraz pożarowym, w trakcie i po zakończeniu likwidacji kopalni, 

zagospodarowywanie majątku likwidowanej kopalni, zbędnego majątku przedsiębiorstwa 

górniczego, tworzenie nowych miejsc pracy, w szczególności dla pracowników 

likwidowanej kopalni, wykonuje te czynności z dotacji oraz innych źródeł finansowania, 

jeżeli likwidację tej kopalni rozpoczęto przed dniem 1 stycznia 2015 r. 

2. Zadania związane z naprawianiem szkód wywołanych ruchem zlikwidowanego zakładu 

górniczego, w tym szkód powstałych w wyniku reaktywacji starych zrobów, są finansowane 

z dotacji budżetowej. 

3. W przypadku gdy likwidację kopalni rozpoczęto po dniu 1 stycznia 2015 r., 

przedsiębiorstwo górnicze finansuje likwidację kopalni z funduszu likwidacji zakładu 

górniczego w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze.] 

<1. Przedsiębiorstwo górnicze, którego podstawowym przedmiotem działalności jest 

prowadzenie likwidacji kopalni, zabezpieczenie kopalń sąsiednich przed zagrożeniem 

wodnym, gazowym oraz pożarowym, w trakcie i po zakończeniu likwidacji kopalni, 

zagospodarowywanie majątku likwidowanej kopalni, zbędnego majątku 

przedsiębiorstwa górniczego, tworzenie nowych miejsc pracy, w szczególności dla 

pracowników likwidowanej kopalni, wykonuje te czynności z dotacji oraz innych 

źródeł finansowania, jeżeli likwidację tej kopalni rozpoczęto przed dniem 1 stycznia 

2016 r. 

2. Prowadzenie likwidacji kopalń, których likwidację rozpoczęto przed dniem 1 stycznia 

2016 r. oraz zadania związane z naprawianiem szkód wywołanych ruchem 

zlikwidowanego zakładu górniczego, w tym szkód powstałych w wyniku reaktywacji 

starych zrobów, są finansowane z dotacji budżetowej. 

3. W przypadku gdy likwidację kopalni rozpoczęto po dniu 1 stycznia 2016 r., 

przedsiębiorstwo górnicze finansuje likwidację kopalni z funduszu likwidacji zakładu 

górniczego w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i 

górnicze.> 

4. Środki funduszu, o którym mowa w ust. 3, mogą być gromadzone również w postaci 

bonów skarbowych i obligacji emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa. 

5. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia: 
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1)   szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wykorzystania dotacji budżetowej 

przeznaczonej na finansowanie likwidacji kopalń, naprawiania szkód wywołanych ruchem 

zakładu górniczego, w tym szkód powstałych w wyniku reaktywacji starych zrobów i 

działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalń, 

2)   tryb rozliczania przyznanej dotacji budżetowej, 

3)   szczegółowe warunki powodujące cofnięcie lub czasowe wstrzymanie wypłaty 

przyznanej dotacji budżetowej 

- biorąc pod uwagę zadania wykonywane w trakcie i po zakończeniu likwidacji kopalni. 

 

<Art. 8a. 

1. Przedsiębiorstwo górnicze może przed dniem 1 stycznia 2016 r. zbyć nieodpłatnie na 

rzecz przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 8 ust. 1, kopalnię, zakład górniczy lub 

jego oznaczoną część, prowadzące wydobycie węgla kamiennego lub roboty górnicze, 

w celu przeprowadzenia ich likwidacji. 

2. Zbycie, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne z podjęciem decyzji o likwidacji, o 

której mowa w art. 6. 

3. Likwidacja kopalni, zakładu górniczego lub jego oznaczonej części przez 

przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 8 ust. 1, finansowana jest z dotacji 

budżetowej oraz innych źródeł finansowania. 

4. Przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 8 ust. 1, może zbyć zakład górniczy lub jego 

oznaczoną część nabytą w trybie określonym w ust. 1. 

 

Art. 8b.  

1. Przychody z tytułu nabycia przez przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 8 ust. 1, 

kopalni, zakładu górniczego lub jego oznaczonej części, o których mowa w art. 8a ust. 

1, nie stanowią przychodu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o 

podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.). 

2. Przedsiębiorstwo górnicze może pomniejszyć kapitał zapasowy o wartość księgową 

netto zbywanego mienia, o którym mowa w art. 8a ust. 1. 

 

Art. 8c.  

1. Z dniem nabycia, o którym mowa w art. 8a ust. 1, przedsiębiorstwo, o którym mowa 

w art. 8 ust. 1, wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki nabytej kopalni, zakładu 

górniczego lub jego oznaczonej części wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – 

Prawo geologiczne i górnicze oraz innych ustaw w takim zakresie, w jakim jest to 

niezbędne do prowadzenia zakładu górniczego, w szczególności staje się stroną 

umowy o ustanowienie użytkowania górniczego dotyczącego złoża nabytej kopalni, 

zakładu górniczego lub jego oznaczonej części oraz wstępuje w prawa i obowiązki 

wynikające z koncesji oraz innych decyzji wydanych na podstawie ustawy z dnia 9 

czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze. Przepisy art. 6 ust. 3 i 4 stosuje się 

odpowiednio. Do nabycia, o którym mowa w art. 8a ust. 1, przepisu art. 36 ust. 11 

ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze nie stosuje się. 
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2. Z dniem nabycia mienia, o którym mowa w art. 8a ust. 1, przedsiębiorstwo, o którym 

mowa w art. 8 ust. 1, przejmuje zobowiązania z tytułu szkód spowodowanych ruchem 

zakładu górniczego, w tym szkód powstałych w wyniku reaktywacji starych zrobów. 

Środki na finansowanie tych zobowiązań pochodzą z dotacji budżetowej. 

Art. 8d.  

Z dniem nabycia, o którym mowa w art. 8a ust. 1, przedsiębiorstwo, o którym mowa w 

art. 8 ust. 1, staje się stroną w dotychczasowych stosunkach pracy zgodnie z art. 231 

Kodeksu pracy. 

Art. 8e.  

Zamiar nabycia, o którym mowa w art. 8a ust. 1, nie wymaga zgłoszenia Prezesowi 

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ani jego zgody. 

Art. 8f.  

W stosunku do nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 

niezbędnych do prowadzenia zakładu górniczego kopalni zbywanej na podstawie art. 8a 

ust. 1, gminom nie przysługuje prawo ich pierwokupu. Przepisów art. 109 ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, z późn. 

zm.) nie stosuje się.> 

 

Art. 9. 

[1. Zadania związane z zabezpieczeniem kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, 

gazowym oraz pożarowym, w trakcie i po zakończeniu likwidacji kopalni, wykonywane 

przez spółkę wydzieloną z przedsiębiorstwa górniczego realizującego te zadania w dniu 

wejścia w życie ustawy, są finansowane z dotacji budżetowej.] 

<1. Zadania związane z zabezpieczeniem kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, 

gazowym oraz pożarowym, wykonywane przez przedsiębiorstwo, o którym mowa w 

art. 8 ust. 1, w trakcie i po zakończeniu likwidacji kopalni są finansowane z dotacji 

budżetowej.> 

2. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wykorzystania dotacji budżetowej 

przeznaczonej na finansowanie zabezpieczenia kopalń sąsiednich przed zagrożeniem 

wodnym, gazowym oraz pożarowym, w trakcie i po zakończeniu likwidacji kopalni, 

2)   tryb rozliczania przyznanej dotacji budżetowej, 

3)   szczegółowe warunki powodujące cofnięcie lub czasowe wstrzymanie wypłaty 

przyznanej dotacji budżetowej 

- biorąc pod uwagę zapewnienie bezpieczeństwa kopalni oraz upraszczanie systemu 

odwadniania. 

 

<Art. 9a.  

Przedsiębiorca podejmujący działalność górniczą w obszarze likwidowanej albo 

zlikwidowanej kopalni przejmuje zadania, o których mowa w art. 9 ust. 1, wraz z 

obowiązkiem ich finansowania, z chwilą uzyskania w zakresie niezbędnym do 
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prowadzenia działalności górniczej, tytułu prawnego do mienia likwidowanej albo 

zlikwidowanej kopalni.> 

 

[Art. 10. 

Przedsiębiorstwo górnicze, które nabyło likwidowaną kopalnię przed dniem 1 stycznia 2015 r. 

oraz spółkę, o której mowa w art. 9 ust. 1, zwalnia się z obowiązku zapłaty bieżących wpłat 

wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, opłat i kar wobec 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w części dotyczącej tych 

funduszy, z wyjątkiem opłat i kar stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego.] 

 

<Art. 10.  

Przedsiębiorstwo górnicze, o którym mowa w art. 8 ust. 1, które nabyło likwidowaną 

kopalnię, zakład górniczy lub jego oznaczoną część przed dniem 31 grudnia 2027 r. 

zwalnia się z obowiązku zapłaty bieżących wpłat wobec Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, opłat i kar wobec Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w części dotyczącej tych funduszy, z 

wyjątkiem opłat i kar stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego.> 

 

<Rozdział 3a 

Restrukturyzacja zatrudnienia w kopalniach likwidowanych 

Art. 11a. 

1. W okresie likwidacji kopalni, zakładu górniczego lub jego oznaczonej części, nabytych 

po dniu 1 stycznia 2015 r. przez przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 8 ust. 1, 

pracownikom nieposiadającym uprawnień emerytalnych przysługuje: 

1) urlop górniczy, albo 

2) jednorazowa odprawa pieniężna. 

2. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1, są przyznawane pracownikowi na jego 

wniosek za zgodą pracodawcy, jeżeli przed dniem złożenia wniosku nie korzystał z 

takich uprawnień. 

3. Urlop górniczy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, udzielany jest jednorazowo. 

4. Osoba korzystająca z urlopu górniczego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, traci to 

uprawnienie, jeżeli w czasie korzystania z niego: 

1) podjęła pracę pod ziemią na podstawie stosunku pracy lub umowy 

cywilnoprawnej; 

2) nabyła uprawnienia emerytalne. 

5. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1, nie ograniczają uprawnień określonych 

ustawą z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z 

pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. 

2003 r. Nr 90, poz. 844, z późn. zm.). 

Art. 11b.  

1. Urlop górniczy, o którym mowa w art. 11a ust. 1 pkt 1, przysługuje pracownikowi 

zatrudnionemu pod ziemią w kopalni nabytej po dniu 1 stycznia 2015 r. przez 
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przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 8 ust. 1, któremu ze względu na wiek, łączny 

staż pracy lub staż pracy pod ziemią wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu 

pracy brakuje nie więcej niż cztery lata do nabycia prawa do emerytury – w 

wymiarze do czterech lat. 

2. Urlop górniczy, o którym mowa w art. 11a ust. 1 pkt 1, przysługuje pracownikowi w 

wymiarze do czterech lat pod warunkiem, że skorzystanie z niego pozwoli mu nabyć 

prawo do emerytury przed dniem 1 stycznia 2020 r. 

3. Urlop górniczy, o którym mowa w art. 11a ust. 1 pkt 1, może być udzielony przez 

pracodawcę po ustaleniu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych okresów 

uprawniających pracownika do emerytury oraz okresu urlopu górniczego 

niezbędnego do nabycia uprawnień emerytalnych. 

4. Urlop górniczy, o którym mowa w art. 11a ust. 1 pkt 1, traktuje się na równi z 

okresami pracy górniczej uprawniającymi do nabycia uprawnień emerytalnych. 

Okres urlopu górniczego uwzględnia się również przy ustalaniu prawa do emerytury 

górniczej, o której mowa w art. 50e ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i 

rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, z późn. 

zm.). 

5. Skorzystanie z urlopu górniczego, o którym mowa w art. 11a ust. 1 pkt 1, jest 

dobrowolne. Urlop górniczy może być przyznany pod warunkiem rozwiązania z 

pracownikiem z jego inicjatywy umowy o pracę za porozumieniem stron z dniem 

zakończenia urlopu górniczego. Uzgodnienie trybu rozwiązania umowy o pracę 

następuje przed przyznaniem urlopu. 

6. Pracownik korzystający z urlopu górniczego, o którym mowa w art. 11a ust. 1 pkt 1, 

nie może korzystać z uprawnienia określonego w art. 11a ust. 1 pkt 2. 

 

Art. 11c.  

1. W okresie korzystania z urlopu górniczego, o którym mowa w art. 11a ust. 1 pkt 1, 

pracownik otrzymuje świadczenie socjalne w wysokości 75% miesięcznego 

wynagrodzenia obliczanego jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy. 

2. Do podstawy obliczania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, o którym mowa w 

ust. 1, wlicza się: 

1) nagrodę z okazji „Dnia Górnika” w wysokości 1/12 ostatniej wypłaconej 

pracownikowi nagrody; 

2) dodatkową nagrodę roczną w wysokości 1/12 ostatniej wypłaconej pracownikowi 

nagrody; 

3) nagrodę jubileuszową w wysokości 1/60 nagrody, a w przypadku ratowników 

górniczych 1/36 ostatniej wypłaconej pracownikowi nagrody. 

3. W okresie korzystania z urlopu górniczego, o którym mowa w art. 11a ust. 1 pkt 1, 

pracownikowi nie przysługuje urlop wypoczynkowy. 

4. Urlopy górnicze finansowane są przez przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 8 ust. 

1, z dotacji budżetowej. 

5. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia: 
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1)  szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz sposób wykorzystania dotacji 

budżetowej przeznaczonej na finansowanie świadczenia, o którym mowa w ust. 1, 

2)  tryb przyznawania i wypłacania świadczenia, o którym mowa w ust. 1, 

3) tryb rozliczania dotacji budżetowej, 

4)  warunki powodujące cofnięcie lub czasowe wstrzymanie wypłaty przyznanej 

dotacji budżetowej 

– biorąc pod uwagę rodzaje oraz zapewnienie sprawności wypłacania świadczenia, o 

którym mowa w ust. 1, na finansowanie którego będzie przyznana dotacja. 

 

Art. 11d. 

1. Jednorazowa odprawa pieniężna, o której mowa w art. 11a ust. 1 pkt 2, przysługuje 

pracownikom, z którymi rozwiązywana jest za porozumieniem stron umowa o pracę 

po dniu 1 stycznia 2015 r., nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2018 r., 

zatrudnionym na dzień 1 stycznia 2015 r.: 

1) pod ziemią – przez okres nie krótszy niż 5 lat, nieuprawnionym do urlopu 

górniczego, o którym mowa w art. 11a ust. 1 pkt 1; 

2) w zakładzie przeróbki mechanicznej węgla przez okres nie krótszy niż 5 lat; 

3) na powierzchni kopalni i posiadającym co najmniej 5-letni staż pracy w 

przedsiębiorstwie górniczym, innym niż wymienieni w pkt 2. 

2. Pracownikom, o których mowa w ust. 1 pkt 1, przysługuje odprawa, jeśli złożyli 

wniosek o przyznanie uprawnienia, o którym mowa w art. 11a ust. 1 pkt 2: 

1) do dnia 31 grudnia 2015 r. – w wysokości 24 - krotności przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia z pierwszego półrocza roku poprzedzającego rozwiązanie umowy o 

pracę w kopalni, o której mowa w art. 11a ust. 1, w której pracownik był 

zatrudniony; 

2)  od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. – w wysokości 12 - krotności 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z pierwszego półrocza roku 

poprzedzającego rozwiązanie umowy o pracę w kopalni, o której mowa w art. 11a 

ust. 1, w której pracownik był zatrudniony. 

3. Pracownikom, o których mowa w ust. 1 pkt 2, jeśli do dnia 31 grudnia 2015 r., złożyli 

wniosek o przyznanie uprawnienia, przysługuje odprawa w wysokości 10 – krotności 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z pierwszego półrocza roku 

poprzedzającego rozwiązanie umowy o pracę w kopalni, w której pracownik był 

zatrudniony. 

4. Pracownikom, o których mowa w ust. 1 pkt 3, jeśli do dnia 31 grudnia 2015 r., złożyli 

wniosek o przyznanie uprawnienia, przysługuje odprawa w wysokości 3,6 - krotności 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z pierwszego półrocza roku 

poprzedzającego rozwiązanie umowy o pracę w kopalni, o której mowa w art. 11a 

ust. 1, w której pracownik był zatrudniony. 
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Art. 11e. 

W przypadku nieskorzystania przez pracownika likwidowanej kopalni z uprawnień, o 

których mowa w art. 11a ust. 1, w terminie do dnia zakończenia w niej wydobycia węgla 

kamiennego pracodawca rozwiązuje umowę o pracę z pracownikiem na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania 

z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. 

 

Art. 11f. 

1. Restrukturyzacja zatrudnienia w kopalniach likwidowanych finansowana jest przez 

przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 8 ust. 1, z dotacji budżetowej. 

2. Wysokość dotacji, o której mowa w ust. 1, jest pomniejszana o środki pozyskane na 

ten cel z innych źródeł, w tym ze środków własnych, Funduszu Gwarantowanych 

Świadczeń Pracowniczych. 

3. Minister właściwy do spraw pracy – dysponent Funduszu, przeznaczy w 2015 r., ze 

środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, nie więcej niż 1 mld 

zł na pokrycie w latach 2015–2018 wydatków z tytułu jednorazowych odpraw 

pieniężnych wypłacanych pracownikom likwidowanych kopalni z tytułu 

restrukturyzacji zatrudnienia. Środki Funduszu Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych minister właściwy do spraw pracy – dysponent Funduszu przekaże, 

na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki, w terminie 30 dni od daty 

wniosku, na rachunek bankowy wskazany przez ministra właściwego do spraw 

gospodarki. 

4. Wydatki Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na pokrycie w latach 

2015–2018 kosztów jednorazowych odpraw pieniężnych wypłacanych pracownikom 

likwidowanych kopalni z tytułu restrukturyzacji zatrudnienia, skompensowane 

zostaną w latach 2016–2018 dochodami Funduszu w wysokości nie więcej niż 1 mld zł 

pochodzącymi z przychodów z prywatyzacji, o których mowa w przepisach o 

komercjalizacji i prywatyzacji, które przekaże na rachunek Funduszu minister 

właściwy do spraw Skarbu Państwa. 

5. W celu umożliwienia sfinansowania ze środków pozyskanych z Funduszu 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń pracowniczych, o których 

mowa w art. 11a ust. 1 pkt 2, minister właściwy do spraw pracy – dysponent 

Funduszu, w terminie 7 dni od daty wniosku ministra właściwego do spraw 

gospodarki, o którym mowa w ust. 3, dokona zmiany w projekcie planu finansowego 

Funduszu lub planie finansowym Funduszu na 2015 r. przez zwiększenie 

planowanych wydatków Funduszu powiększających koszty Funduszu o nie więcej niż 

1 mld zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych odpraw pieniężnych 

wypłacanych pracownikom likwidowanych kopalni z tytułu restrukturyzacji 

zatrudnienia, w ciężar pozostałości środków Funduszu z okresów poprzednich 

zapisanych w projekcie planu finansowego Funduszu lub w planie finansowym 

Funduszu jako stan na początek 2015 r. 
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6. Dysponentem środków przeznaczonych na wypłatę jednorazowych odpraw 

pieniężnych jest minister właściwy do spraw gospodarki. 

7. Podstawą przyznania środków przeznaczonych na wypłatę jednorazowych odpraw 

pieniężnych jest umowa zawarta między ministrem właściwym do spraw gospodarki 

a właściwym przedsiębiorstwem realizującym zadania określone w ustawie. 

8. Środki przeznaczone na wypłatę jednorazowych odpraw pieniężnych wykorzystane 

niezgodnie z przeznaczeniem lub niewykorzystane podlegają zwrotowi na rachunek 

wskazany przez ministra właściwego do spraw gospodarki. 

 

Art. 11g. 

Monitoring zmian stanu zatrudnienia w kopalniach likwidowanych, w tym 

wykorzystania uprawnień i świadczeń, o których mowa w art. 11a ust. 1, oraz rejestr 

pracowników, którzy skorzystali z uprawnień i świadczeń określonych ustawą, prowadzi 

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.  

 

Art. 11h. 

1. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia: 

1) szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz sposób wykorzystania środków 

przeznaczonych na wypłatę jednorazowych odpraw pieniężnych, 

2) warunki i tryb wypłacania środków, o których mowa w pkt 1, 

3) tryb rozliczania środków, o których mowa w pkt 1, 

4) szczegółowe warunki powodujące cofnięcie lub czasowe wstrzymanie wypłaty 

przyznanych środków 

– biorąc pod uwagę rodzaj oraz zapewnienie sprawności wypłacania jednorazowych 

odpraw pieniężnych, na finansowanie których będą przyznane środki o których 

mowa w art. 11f. 

2. Niewykorzystane środki, o których mowa w art. 11f ust. 3, są zwracane do budżetu 

państwa w terminie do dnia 31 marca 2019 r.> 

 

Art. 12. 

1. Byłemu pracownikowi kopalni postawionej w stan likwidacji przed dniem 1 stycznia 2007 

r., uprawnionemu do bezpłatnego węgla, który uzyskał emeryturę lub rentę przed tym 

dniem, jest wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zwany dalej "ZUS", 

oprócz emerytury lub renty, ekwiwalent pieniężny, z zastrzeżeniem ust. 2. 

[2. Pracownikowi kopalni likwidowanej wchodzącej w skład przedsiębiorstwa górniczego, o 

którym mowa w art. 8 ust. 1, albo pracownikowi kopalni likwidowanej, której składniki 

majątkowe zostały wniesione do spółki, o której mowa w art. 9 ust. 1, który uzyska 

emeryturę lub rentę przed dniem 1 stycznia 2016 r., jest wypłacany przez ZUS, oprócz 

emerytury lub renty, ekwiwalent pieniężny.] 

<2. Pracownikowi kopalni likwidowanej wchodzącej w skład przedsiębiorstwa 

górniczego, o którym mowa w art. 8 ust. 1, który uzyska emeryturę lub rentę, jest 

wypłacany przez ZUS, oprócz emerytury lub renty, ekwiwalent pieniężny.> 
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3. Warunkiem otrzymania ekwiwalentu pieniężnego przez osobę, o której mowa w ust. 1 i 2, 

jest przedłożenie pracodawcy pisemnego oświadczenia o rezygnacji z uprawnienia do 

pobierania bezpłatnego węgla w naturze. 

4. Ekwiwalent pieniężny może otrzymać także osoba, która przed dniem wejścia w życie 

ustawy, oprócz renty przyznanej na czas określony, pobierała ekwiwalent pieniężny 

wypłacany przez ZUS, której po upływie okresu, na jaki rentę przyznano, przywrócono 

prawo do pobierania renty. 

5. Byłemu pracownikowi kopalni postawionej w stan likwidacji przed dniem 1 stycznia 2007 

r., uprawnionemu do bezpłatnego węgla, który uzyskał rentę przed dniem wejścia w życie 

ustawy i który po dniu 31 grudnia 2006 r. uzyska emeryturę, jest wypłacany przez ZUS, 

oprócz emerytury, ekwiwalent pieniężny. 

6. W przypadku gdy uprawnienie do bezpłatnego węgla wynika z górniczej renty rodzinnej - 

wszystkim osobom do niej uprawnionym przysługuje łącznie jeden ekwiwalent pieniężny. 

W razie podziału renty rodzinnej ekwiwalent pieniężny ulega podziałowi w częściach 

równych, odpowiednio do liczby uprawnionych. 

7. Ekwiwalent pieniężny przysługuje również osobie, która po dniu wejścia w życie ustawy 

uzyska prawo do renty rodzinnej po emerycie lub renciście, który pobierał ekwiwalent 

pieniężny wypłacany przez ZUS. 

8. Wysokość ekwiwalentu pieniężnego stanowi iloczyn ilości węgla objętego uprawnieniem, 

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

średniorocznej ceny zbytu węgla, o której mowa w ust. 9. 

9. Minister właściwy do spraw gospodarki, w terminie do dnia 20 stycznia każdego roku, 

ustala i ogłasza w formie obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej 

Polskiej "Monitor Polski", cenę zbytu 1 Mg węgla kamiennego w sortymencie Orzech II, 

ustalonego według ceny średniej z IV kwartału roku poprzedzającego rok, w którym 

ekwiwalent pieniężny ma być wypłacany, skorygowaną o przewidywany wskaźnik 

wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na rok planowany. 

10. Ekwiwalent pieniężny jest wypłacany przez ZUS z dotacji budżetowej. 

 

Art. 13. 

1. Przedsiębiorstwo górnicze wydaje bezpłatny węgiel w naturze, który jest finansowany z 

dotacji budżetowej, uprawnionemu do jego otrzymania: 

1)  byłemu pracownikowi kopalni postawionej w stan likwidacji przed dniem 1 stycznia 

2015 r. 

2)   pracownikowi kopalni postawionej w stan likwidacji przed dniem 1 stycznia 2007 r. 

wchodzącej w skład przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 8 ust. 1, który uzyska 

emeryturę lub rentę przed dniem 1 stycznia 2016 r.; 

[3)   pracownikowi kopalni postawionej w stan likwidacji przed dniem 1 stycznia 2007 r., 

której składniki majątkowe zostały wniesione do spółki, o której mowa w art. 9 ust. 1, 

który uzyska emeryturę lub rentę przed dniem 1 stycznia 2016 r.] 

2. Ilość pobieranego bezpłatnego węgla w naturze nie może być wyższa niż 3 Mg węgla 

kamiennego rocznie. 
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[Art. 20. 

1. Kompetencje ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa określone w art. 2 pkt 5 i 6 

oraz w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień 

przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493, z późn. zm.) w odniesieniu do 

przedsiębiorstw górniczych, z wyjątkiem Lubelskiego Węgla "Bogdanka" S.A., a także w 

odniesieniu do "Węglokoks" S.A. w Katowicach, CZW "Węglozbyt" S.A. w Katowicach, 

wykonuje do dnia 31 grudnia 2015 r. minister właściwy do spraw gospodarki. 

2. Prywatyzacji przedsiębiorstw górniczych dokonuje minister właściwy do spraw Skarbu 

Państwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki. 

3. Do prywatyzacji Kompanii Węglowej S.A. stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 

1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.).] 

 

Art. 26. 

1. W każdym roku budżetowym Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw 

gospodarki, w projekcie ustawy budżetowej określi wysokość dotacji na finansowanie: 

1)   zadań dotyczących likwidacji kopalń oraz działań wykonywanych po zakończeniu 

całkowitej likwidacji kopalń realizowanych w przedsiębiorstwach górniczych, o których 

mowa w art. 8 ust. 1; 

[2)   zadań dotyczących zabezpieczenia kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, 

gazowym oraz pożarowym, w trakcie i po zakończeniu likwidacji kopalń realizowanych 

w przedsiębiorstwach górniczych, o których mowa w art. 8 ust. 1 oraz w art. 9 ust. 1;] 

<2) zadań dotyczących zabezpieczenia kopalń sąsiednich przed zagrożeniem 

wodnym, gazowym oraz pożarowym, w trakcie i po zakończeniu likwidacji kopalń 

realizowanych w przedsiębiorstwie górniczym, o którym mowa w art. 8 ust. 1;> 

3)   naprawiania szkód wywołanych ruchem zlikwidowanego zakładu górniczego, w tym 

szkód powstałych w wyniku reaktywacji starych zrobów; 

4)   aż do wygaśnięcia: 

a)  ekwiwalentu pieniężnego przysługującego emerytom i rencistom z kopalń, o których 

mowa w art. 12, wypłacanych przez ZUS, 

b)  kosztów obsługi wypłat ekwiwalentów, o których mowa w lit. a; 

5)   roszczeń pracowniczych, w tym z tytułu rent wyrównawczych oraz uprawnień do 

bezpłatnego węgla dla emerytów i rencistów z kopalń, o których mowa w art. 13 i 14; 

6)   świadczeń, o których mowa w art. 17, do dnia 31 grudnia 2008 r.; 

7)   studium wykonalności projektu instalacji do produkcji paliw gazowych i płynnych z 

węgla kamiennego; 

8)   monitoringu procesów związanych z funkcjonowaniem górnictwa węgla kamiennego 

oraz innych czynności zleconych przez ministra właściwego do spraw gospodarki 

dotyczących restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego. 

2. Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki, może określić w 

projekcie ustawy budżetowej wysokość dotacji przeznaczonej na dofinansowanie 

inwestycji początkowej, o której mowa w art. 5 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 
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1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego, 

w przypadku spełnienia przez przedsiębiorstwo górnicze warunków określonych w tym 

rozporządzeniu. 

3. Dysponentem dotacji, o której mowa w ust. 1 i 2, jest minister właściwy do spraw 

gospodarki. 

4. Podstawą przyznania dotacji na realizację zadań określonych w ustawie jest umowa 

zawarta między ministrem właściwym do spraw gospodarki a właściwym 

przedsiębiorstwem górniczym albo umowa zawarta między ministrem właściwym do 

spraw gospodarki a przedsiębiorstwem realizującym zadania określone w ustawie. 

5. Podstawą realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 4, jest umowa zawarta między 

ministrem właściwym do spraw gospodarki a ZUS. 

6. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi do budżetu 

państwa w trybie określonym w przepisach o finansach publicznych. 

 

[Art. 30. 

Ustawa obowiązuje do dnia 31 grudnia 2015 r.] 

 

<Art. 30a. 

Świadczenia, o których mowa w art. 12–14, zadania, o których mowa w art. 8 ust. 2 i art. 

9 ust. 1, oraz likwidacja, o której mowa w art. 8a ust. 3, są finansowane z dotacji 

budżetowej do dnia 31 grudnia 2027 r.> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 20 października 1994 r. O SPECJALNYCH STREFACH 

EKONOMICZNYCH (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z późn. zm.)  

 

Art. 5. 

[1. Strefa może być ustanowiona, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, wyłącznie na gruntach 

stanowiących własność zarządzającego, Skarbu Państwa albo jednostki samorządu 

terytorialnego, związku komunalnego lub będących w użytkowaniu wieczystym 

zarządzającego.] 

<1. Strefa może być ustanowiona, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, wyłącznie na gruntach 

stanowiących własność zarządzającego, Skarbu Państwa, jednoosobowej spółki 

Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego albo związku komunalnego lub 

będących w użytkowaniu wieczystym zarządzającego albo jednoosobowej spółki 

Skarbu Państwa.> 

2. Strefa może być ustanowiona także, jeżeli nabycie przez zarządzającego lub jednostkę 

samorządu terytorialnego prawa do gruntów, o którym mowa w ust. 1, wynika z umowy 

zobowiązującej, która przewiduje ustanowienie strefy jako jedyny warunek nabycia. 
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3. Część strefy może obejmować grunty stanowiące własność lub użytkowanie wieczyste 

podmiotów innych niż wymienione w ust. 1, za ich zgodą, w przypadku gdy: 

1)   w ramach inwestycji prowadzonej na terenie strefy zostanie utworzona określona 

liczba nowych miejsc pracy lub zostaną poniesione nakłady inwestycyjne o określonej 

wartości lub 

2)   w wyniku inwestycji będzie prowadzona działalność polegająca na uruchomieniu 

wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług, lub 

3)   inwestycja będzie dotyczyła usług: 

a)  badawczo-rozwojowych, 

b)  informatycznych, 

c)  rachunkowości i kontroli ksiąg, 

d)  w zakresie księgowości, z wyłączeniem deklaracji podatkowych, 

e)  centrów telefonicznych lub 

4)   realizacja rozpoczętej inwestycji będzie wymagała zwiększenia terenu strefy o nie 

więcej niż 2 ha. 

4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe kryteria dotyczące 

warunków wymienionych w ust. 3, uwzględniając konieczność zróżnicowania kryteriów 

określonych w ust. 3 pkt 1 w zależności od stopy bezrobocia w powiecie właściwym ze 

względu na położenie strefy, a także biorąc pod uwagę Polską Klasyfikację Wyrobów i 

Usług. 

 

Art. 5a. 

[1. Rada Ministrów, mając na względzie realizację celów, o których mowa w art. 3, może, na 

wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki, w drodze rozporządzenia, znieść strefę 

przed upływem okresu, na jaki została ona ustanowiona, zmienić jej obszar lub połączyć 

strefy, z tym że łączny obszar wszystkich stref nie może przekroczyć 20 tys. ha.] 

<1. Rada Ministrów, mając na względzie realizację celów, o których mowa w art. 3, 

może, na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki, w drodze 

rozporządzenia, znieść strefę przed upływem okresu, na jaki została ona 

ustanowiona, zmienić jej obszar lub połączyć strefy, z tym że łączny obszar 

wszystkich stref nie może przekroczyć 25 tys. ha.> 

2. Zniesienie strefy nie może nastąpić w okresie, w którym pozostaje w mocy choćby jedno 

zezwolenie wydane na podstawie art. 16 ust. 1. 

3. Zakazu, o którym mowa w ust. 2, nie stosuje się, gdy obszar, na którym przedsiębiorca 

prowadzi działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia, zostanie włączony do obszaru 

innej strefy z zachowaniem prawa przedsiębiorcy do zwolnień podatkowych na 

dotychczasowych warunkach. 

4. Zmniejszenie obszaru strefy nie może dotyczyć nieruchomości, na których prowadzona jest 

działalność na podstawie zezwolenia wydanego zgodnie z art. 16 ust. 1, chyba że 

przedsiębiorca prowadzący tam działalność na podstawie zezwolenia wyrazi na to zgodę. 

5. (uchylony). 
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USTAWA z dnia 30 sierpnia 1996 r. O KOMERCJALIZACJI I PRYWATYZACJI (Dz. U. z 

2013 r. poz. 216, z późn. zm.) 

 

 

Art. 56. 

1. Planowane kwoty oraz przeznaczenie przychodów z prywatyzacji określa co rok ustawa 

budżetowa. Z przychodów uzyskanych z prywatyzacji tworzy się następujące państwowe 

fundusze celowe: 

1)   Fundusz Reprywatyzacji, na rachunku którego są gromadzone środki pochodzące ze 

sprzedaży 5% akcji należących do Skarbu Państwa w każdej ze spółek powstałych w 

wyniku komercjalizacji oraz odsetki od tych środków, z przeznaczeniem na cele 

związane z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb 

Państwa, poprzez: 

a)  wypłatę odszkodowań wynikających z prawomocnych wyroków i ugód sądowych 

oraz ostatecznych decyzji administracyjnych, wydanych w związku z nacjonalizacją 

mienia, 

b)  wypłatę odszkodowań przyznanych na podstawie art. 10 ustawy z dnia 23 lutego 

1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za 

działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz. U. Nr 34, poz. 149, 

z późn. zm.), 

c)  pokrycie kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego, w tym wynagrodzeń 

biegłych sądowych za sporządzanie ekspertyz, których koszty w wyroku ponosi 

pozwany - Skarb Państwa, 

d)  pokrycie kosztów zastępstwa procesowego w sprawach prowadzonych poza 

granicami kraju, 

e)  pokrycie kosztów wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umów cywilnoprawnych 

w zakresie specjalistycznych opinii i analiz, w ramach realizacji celów, o których 

mowa w lit. a-d; 

2)   Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców, na rachunku którego gromadzi się 15% 

przychodów uzyskanych z prywatyzacji w danym roku budżetowym oraz odsetki od 

tych środków z przeznaczeniem na pomoc w celu ratowania lub restrukturyzacji 

przedsiębiorców, w tym przedsiębiorców publicznych, o których mowa w ustawie z 

dnia 22 września 2006 r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami 

publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej 

niektórych przedsiębiorców (Dz. U. Nr 191, poz. 1411 i Nr 245, poz. 1775), oraz na 

udzielanie wsparcia niebędącego pomocą publiczną; 

3)  Fundusz Skarbu Państwa, na rachunku którego gromadzi się: 

a)  2% przychodów uzyskanych z prywatyzacji w danym roku budżetowym oraz odsetki 

od tych środków, 

b)  opłaty z tytułu egzaminów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu 

Państwa oraz odsetki od tych środków, 

c)  środki uzyskane przez wojewodę z tytułu wykonywania zadań, o których mowa w 

art. 7b ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień 

przysługujących Skarbowi Państwa 

- z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prywatyzacji, gospodarowania mieniem 

Skarbu Państwa, uzupełnienie środków brakujących na pokrycie kosztów procesów 

likwidacyjnych i postępowania upadłościowego, podwyższenie kapitału 

zakładowego spółek z udziałem Skarbu Państwa, kosztów przeprowadzania 

egzaminów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, 
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kosztów realizacji wykonywanych przez wojewodów zadań, o których mowa w art. 

7b ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień 

przysługujących Skarbowi Państwa, oraz na wykonywanie przez ministra 

właściwego do spraw Skarbu Państwa innych ustawowo określonych zadań, w 

szczególności wynikających z ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach 

wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa; 

4)   Fundusz Nauki i Technologii Polskiej, na rachunku którego gromadzi się 2% 

przychodów uzyskanych z prywatyzacji w danym roku budżetowym oraz odsetki od 

tych środków, z przeznaczeniem na cele związane z rozwojem nauki i technologii 

polskiej obejmujące wspieranie szczególnie ważnych kierunków badań naukowych lub 

prac rozwojowych określanych w założeniach polityki naukowo-technicznej państwa, 

wspieranie inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych 

oraz promocję i upowszechnianie nauki. 

1a. (uchylony). 

<1a
1
. W latach 2016–2018 przychody z prywatyzacji przekazywane są również na 

dochody Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, tytułem kompensaty 

wydatków Funduszu powiększających koszty Funduszu w 2015 r. z tytułu 

przekazania środków Funduszu na wypłaty jednorazowych odpraw pieniężnych 

wypłacanych w latach 2015–2018 pracownikom likwidowanych kopalni z tytułu 

restrukturyzacji zatrudnienia, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o 

funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (Dz. U. Nr 192, poz. 1379, z późn. zm.). 

1a
2
. Łączna kwota planowanych przychodów z prywatyzacji, przekazywanych w latach 

2016–2018 na dochody Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 

wyniesie nie więcej niż kwota przekazana ze środków Funduszu, o której mowa w art. 

11f ust. 3 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla 

kamiennego. 

1a
3
. Kwoty planowanych przychodów z prywatyzacji, przekazywanych w latach 2016–

2018 na dochody Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ustali 

minister właściwy do spraw finansów publicznych w toku prac nad budżetem 

państwa i określi ustawa budżetowa na dany rok.> 

1b. Ustawa budżetowa może określić, na dany rok budżetowy, inną wysokość wskaźników, 

od których jest uzależniona wysokość kwoty przychodów z prywatyzacji przeznaczonej na 

cele, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami budżetu 

państwa i nie zagraża realizacji zadań finansowanych ze środków Funduszy, o których 

mowa w ust. 1 pkt 1 i 2. 

2. Dysponentem Funduszy, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, jest minister właściwy do spraw 

Skarbu Państwa, a dysponentem Funduszu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, jest minister 

właściwy do spraw nauki. 

2a. (uchylony). 

3. Przychody ze sprzedaży należących do Skarbu Państwa akcji i udziałów, stanowiących do 

dnia wejścia w życie ustawy z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i 

funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im 

podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 25, poz. 253, z późn. 

zm.) rezerwę na cele uwłaszczenia, minister właściwy do spraw Skarbu Państwa 

przekazuje na wyodrębniony rachunek ministra właściwego do spraw pracy. Środki te 

przeznacza się na finansowanie zadań ministra właściwego do spraw pracy na rzecz 

przeciwdziałania bezrobociu. Minister właściwy do spraw pracy może przekazać środki 

do: 

1)   Funduszu Pracy; 
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2)   Banku Gospodarstwa Krajowego. 

4. Stan środków zgromadzonych na rachunku Funduszu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, na 

dzień 30 czerwca każdego roku budżetowego, pomniejszony o znane w tym dniu 

zobowiązania dotyczące tego roku, nie może przekraczać 1/4 przychodów uzyskanych od 

dnia 1 lipca roku poprzedniego do dnia 30 czerwca roku, w którym następuje rozliczenie. 

Nadwyżka podlega przekazaniu na przychody budżetu państwa do dnia 31 lipca każdego 

roku. 

4a. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa może przekazywać, w terminie do dnia 31 

stycznia każdego roku, z Funduszu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, na przychody budżetu 

państwa, nadwyżkę stanowiącą różnicę między przychodami tego Funduszu uzyskanymi w 

poprzednim roku budżetowym a sumą wydatków poniesionych w poprzednim roku 

budżetowym oraz planowanych do poniesienia w danym roku budżetowym na cele, o 

których mowa w ust. 1 pkt 1. 

4b. Środki zgromadzone na rachunku Funduszu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, minister 

właściwy do spraw Skarbu Państwa może przekazywać na przychody budżetu państwa. 

5. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa podwyższa corocznie kapitał zakładowy 

Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. o kwotę stanowiącą 1/3 przychodów Funduszu, o 

którym mowa w ust. 1 pkt 2, z przeznaczeniem tych środków na udzielanie pomocy na 

ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców innych niż przedsiębiorcy mali i średni w 

rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 

2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w 

zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń 

blokowych) (Dz. Urz. WE L 214 z 09.08.2008, str. 3), oraz na udzielanie im wsparcia 

niebędącego pomocą publiczną. 

6. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób 

prowadzenia gospodarki finansowej Funduszy, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, w tym 

elementy rocznego planu finansowego, mając na względzie potrzebę zapewnienia 

prawidłowej gospodarki finansowej Funduszy. W przypadku Funduszu, o którym mowa w 

ust. 1 pkt 3, rozporządzenie określi również sposób postępowania w zakresie uzupełnienia 

środków brakujących na pokrycie kosztów procesów likwidacyjnych i postępowania 

upadłościowego oraz postępowania w zakresie pokrywania i rozliczania kosztów realizacji 

zadań, o którym mowa w art. 7b ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach 

wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa. 

7. Z przychodów uzyskanych z prywatyzacji przeznacza się, na zasadach i w trybie 

określonym w ustawie z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych 

przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2012 r. poz. 657 oraz z 2013 r. 

poz. 198) środki na rachunek rezerw poręczeniowych i gwarancyjnych Skarbu Państwa. 

8. Środki uzyskane ze zbycia przez Skarb Państwa akcji w trybie określonym w art. 33 ust. 1 

pkt 8 są przekazywane na rachunek przychodów z prywatyzacji następnego dnia po 

rozliczeniu wykonania opcji typu greenshoe w ramach stabilizacji pomocniczej, o których 

mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. 

wykonującym dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do 

zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych. 

 

 

 

 

 



- 17 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

USTAWA z dnia 9 września 2000 r. O PODATKU OD CZYNNOŚCI 

CYWILNOPRAWNYCH (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649, Nr 149, poz. 996 i Nr 229, poz. 

1496) 

 

Art. 9. 

Zwalnia się od podatku następujące czynności cywilnoprawne: 

1)   sprzedaż walut obcych; 

2)   przeniesienie własności nieruchomości lub ich części, wraz z częściami składowymi, z 

wyjątkiem budynków mieszkalnych lub ich części znajdujących się na obszarze miast, w 

drodze umów: 

a)  sprzedaży, 

b)  dożywocia, 

c)  o dział spadku - w części dotyczącej spłat lub dopłat, 

d)  o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat, 

e)  darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo 

zobowiązań darczyńcy, 

f)  zamiany - do wysokości wartości rynkowej nieruchomości wraz z jej częściami 

składowymi, 

g)  (uchylona), 

pod warunkiem, że w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, w chwili dokonania 

czynności, nabyte grunty stanowią gospodarstwo rolne albo utworzą gospodarstwo rolne 

lub wejdą w skład gospodarstwa rolnego będącego własnością nabywcy; 

3)   sprzedaż nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego 

spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego oraz wynikających z przepisów prawa 

spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego lub prawa do lokalu w małym domu 

mieszkalnym, jeżeli nabywcą jest były właściciel (wieczysty użytkownik): 

a)  nieruchomości wywłaszczonej, któremu przyznano odszkodowanie, a nie przyznano 

nieruchomości zamiennej, 

b)  nieruchomości sprzedanej na cele publiczne określone w przepisach o gospodarce 

nieruchomościami, który w razie wywłaszczenia spełniałby warunki do przyznania 

nieruchomości zamiennej, 

c)  nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego, wykupionych na podstawie 

przepisów o ochronie i kształtowaniu środowiska 

- w wysokości kwoty otrzymanego odszkodowania (uzyskanej ceny), pod warunkiem że 

nabycie nastąpiło w ciągu 5 lat od daty otrzymania odszkodowania (zapłaty); 

4)   sprzedaż budynku mieszkalnego lub jego części, lokalu mieszkalnego stanowiącego 

odrębną nieruchomość, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego 

oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego 

lub prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym, jeżeli następuje ona: 

a)  w wykonaniu lub w związku z wielostronną umową o zamianie budynku lub praw do 

lokalu, 

b)  w celu uzyskania w zamian spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu albo 

budynku mieszkalnego lub jego części, zajmowanego przez nabywcę na podstawie 

umowy najmu, określonej w przepisach o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach 

mieszkaniowych
(3)

; 

5)   zamianę budynku mieszkalnego lub jego części, lokali mieszkalnych stanowiących 

odrębną nieruchomość, spółdzielczych własnościowych praw do lokalu mieszkalnego oraz 

wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: praw do domu jednorodzinnego lub praw 
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do lokalu w małym domu mieszkalnym, jeżeli stronami umowy są osoby zaliczone do I 

grupy podatkowej zgodnie z przepisami o podatku od spadków i darowizn; 

6)   sprzedaż rzeczy ruchomych, jeżeli podstawa opodatkowania nie przekracza 1.000 zł; 

7)   sprzedaż bonów i obligacji skarbowych; 

8)   sprzedaż bonów pieniężnych Narodowego Banku Polskiego; 

9)   sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi: 

a)  firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym, 

b)  dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm 

inwestycyjnych, 

c)  dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego, 

d)  dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz 

zagraniczne firmy inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach 

obrotu zorganizowanego 

- w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.
3)

); 

9a)  sprzedaż towarów giełdowych na giełdach towarowych; 

9b)  zbycie akcji i udziałów przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie ustawy z dnia 

28 października 2002 r. o Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym (Dz. 

U. Nr 199, poz. 1672); 

10)  pożyczki udzielane: 

a)  przez przedsiębiorców niemających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby 

lub zarządu, prowadzących działalność w zakresie kredytowania oraz udzielania 

pożyczek, 

b)  w formie pieniężnej na podstawie umowy zawartej między osobami, o których mowa w 

art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 

r. Nr 93, poz. 768), w wysokości przekraczającej kwotę, określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 

tej ustawy, pod warunkiem: 

–  złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu 

organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty dokonania czynności, 

–  udokumentowania otrzymania przez biorącego pożyczkę pieniędzy na rachunek 

bankowy, albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-

kredytową lub przekazem pocztowym, 

c)  na podstawie umowy zawartej między osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej do 

wysokości kwoty niepodlegającej opodatkowaniu - na zasadach określonych w 

przepisach o podatku od spadków i darowizn, 

d)  na podstawie umowy zawartej między innymi podmiotami niż osoby, o których mowa 

w lit. b i c, do łącznej wysokości nieprzekraczającej kwoty 5.000 zł od jednego 

podmiotu i 25.000 zł od wielu podmiotów - w okresach 3 kolejnych lat 

kalendarzowych, począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r., 

e)  z kas lub funduszów zakładowych, funduszów związków zawodowych, pracowniczych 

kas zapomogowo-pożyczkowych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, 

koleżeńskich kas oszczędnościowo-pożyczkowych działających w wojsku oraz z 

zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, 

f)  z utworzonych w drodze ustawy innych funduszów celowych, 

g)  (uchylona), 

h)  (uchylona), 

i)  przez wspólnika (akcjonariusza) spółce kapitałowej; 

11)  umowy spółki i ich zmiany: 
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a)  związane z przekształceniem lub łączeniem spółek w części wkładów do spółki albo 

kapitału zakładowego, których wartość była uprzednio opodatkowana podatkiem od 

czynności cywilnoprawnych lub podatkiem od wkładów kapitałowych do spółek 

kapitałowych na terytorium państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska 

albo od których zgodnie z prawem państwa członkowskiego podatek nie był naliczany, 

b)  związane z podwyższeniem kapitału zakładowego pokrytego z niezwróconych 

wspólnikom lub akcjonariuszom dopłat albo z niezwróconej pożyczki udzielonej spółce 

kapitałowej przez wspólnika lub akcjonariusza, które były uprzednio opodatkowane 

podatkiem od czynności cywilnoprawnych lub podatkiem od wkładów kapitałowych do 

spółek kapitałowych na terytorium państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita 

Polska, 

c)  związane z podwyższeniem kapitału zakładowego w części dotyczącej wartości, o którą 

obniżono kapitał zakładowy w następstwie strat poniesionych przez spółkę kapitałową, 

pod warunkiem że podwyższenie kapitału zakładowego następuje w okresie 4 lat po 

jego obniżeniu, 

d)  jeżeli przedmiotem działalności spółki kapitałowej jest świadczenie usług użyteczności 

publicznej w zakresie transportu publicznego, zarządzania portami i przystaniami 

morskimi, zaopatrzenia ludności w wodę, gaz, energię elektryczną, energię cieplną lub 

zbiorowego odprowadzania ścieków i w wyniku zawarcia umowy spółki Skarb Państwa 

lub jednostka samorządu terytorialnego obejmuje co najmniej połowę udziałów lub 

akcji w tej spółce albo w chwili zmiany umowy spółki Skarb Państwa lub jednostka 

samorządu terytorialnego posiada już co najmniej połowę udziałów lub akcji w tej 

spółce; 

12)  (uchylony); 

13)  ustanowienie hipoteki: 

a)  na morskich statkach handlowych i rybackich, 

b)  na zabezpieczenie dotacji lub innych form pomocy finansowej, udzielanych 

organizacjom społecznym działającym w dziedzinie sportu i turystyki, 

c)  na zabezpieczenie wierzytelności banków z tytułu kredytów udzielanych rolnikom 

indywidualnym lub zespołom rolników indywidualnych na budownictwo inwentarskie 

lub składowe, wraz z urządzeniami towarzyszącymi, 

d)  przysługującej spółdzielniom mieszkaniowym i wierzycielom spółdzielni 

mieszkaniowych, 

e)  na zabezpieczenie pożyczek i kredytów udzielanych z funduszy celowych utworzonych 

w drodze ustawy; 

14)  (uchylony); 

15)  sprzedaż nieruchomości dokonaną w ramach realizacji prawa do rekompensaty w 

rozumieniu ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu 

pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 

Nr 169, poz. 1418, z 2006 r. Nr 195, poz. 1437 oraz z 2008 r. Nr 197, poz. 1223) - do 

wysokości kwoty odpowiadającej wartości zrealizowanego prawa do rekompensaty[.] <;> 

<16) zbycia, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o 

funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (Dz. U. Nr 192, poz. 1379, z późn. zm.), 

na rzecz przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 8 ust. 1 tej ustawy.> 


