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Warszawa, 16 stycznia 2015 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego 

w latach 2008–2015 oraz niektórych innych ustaw (druk nr 816) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

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

kamiennego w latach 2008–2015 ma na celu: 

1) umożliwienie nabycia kopalni, zakładu górniczego lub jego oznaczonej części 

przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A. i przeprowadzenia ich likwidacji, 

2) ustanowienie zasad restrukturyzacji zatrudnienia w kopalniach likwidowanych 

przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A. 

W związku z powyższym ustawa znosi czasowy charakter zmienianej ustawy poprzez 

uchylenie przepisu, który przewiduje, że ustawa ta obowiązuje do dnia 31 grudnia 2015 r. 

Ponadto przesuwa z dnia 1 stycznia 2015 r. na dzień 1 stycznia 2016 r. datę rozpoczęcia 

likwidacji kopalni, od której jest uzależnione źródło finansowania działań związanych z jej 

likwidacją. W przypadku rozpoczęcia likwidacji przed tą datą środki pochodzić mają z dotacji 

budżetowej, a w przypadku rozpoczęcia likwidacji po wskazanej dacie – z funduszu 

likwidacji zakładu górniczego w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo 

geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2014 r. poz. 613, z późn. zm.). 

Przedmiotowa ustawa wprowadza przepisy regulujące możliwość nieodpłatnego zbycia 

przez przedsiębiorstwo górnicze, przed dniem 1 stycznia 2016 r., kopalni, zakładu górniczego 

lub jego oznaczonej części, prowadzących wydobycie węgla kamiennego lub roboty górnicze, 

w celu przeprowadzenia ich likwidacji na rzecz przedsiębiorstwa górniczego, 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, 
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zbędnego majątku przedsiębiorstwa górniczego, tworzenie nowych miejsc pracy, 

w szczególności dla pracowników likwidowanej kopalni. 

Nabycie kopalni zakładu górniczego lub jego oznaczonej części w wyżej wymienionym 

trybie nie będzie wymagało zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji 

i Konsumentów w celu przeprowadzenia kontroli zamiaru koncentracji, jak również nie będą 

do niego miały zastosowania przepisy ustawy – Prawo geologiczne i górnicze dotyczące 

ograniczeń w przechodzeniu koncesji na wydobycie kopalin. 

Ustawa przewiduje zwolnienie przedsiębiorstwa górniczego, które nabyło kopalnię, 

zakład górniczy lub jego oznaczoną część z obowiązku zapłaty bieżących wpłat wobec 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, opłat i kar wobec 

Państwowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w części dotyczącej tych 

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

Ponadto zakres przedmiotowy ustawy został rozszerzony o regulację dotyczącą zasad 

restrukturyzacji zatrudnienia w likwidowanych kopalniach. W świetle przyjętych rozwiązań 

pracownikom likwidowanej kopalni, zakładu górniczego lub jego oznaczonej części, którzy 

nie posiadają uprawnień emerytalnych przysługiwać będzie urlop górniczy – w wymiarze 

do czterech lat albo jednorazowa odprawa pieniężna. 

Ustawa precyzuje, że z urlopu górniczego będzie mógł skorzystać pracownik 

zatrudniony pod ziemią w kopalni nabytej po dniu 1 stycznia 2015 r. przez określone 

przedsiębiorstwo, 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. 

Ponadto urlop górniczy będzie przysługiwał pracownikowi, o ile skorzystanie z niego 

pozwoli mu nabyć prawo do emerytury przed dniem 1 stycznia 2020 r. W okresie korzystania 

z urlopu górniczego pracownik będzie otrzymywał świadczenie socjalne w wysokości 75 % 

miesięcznego wynagrodzenia obliczanego jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy. 

Jednorazowa odprawa pieniężna będzie przysługiwała pracownikom, z którymi po dniu 

1 stycznia 2015 r. będzie rozwiązywana umowa o pracę za porozumieniem stron. Ustawa 

przewiduje, że w przypadku nieskorzystania przez pracownika likwidowanej kopalni 

z przysługujących mu uprawnień tzn. z urlopu górniczego albo jednorazowej odprawy 

pieniężnej w terminie do dnia zakończenia w niej wydobycia węgla kamiennego pracodawca 
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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 (Dz. U. z 2013 r. Nr 90, poz. 844, z późn. zm.). 

Restrukturyzacja zatrudnienia w likwidowanych kopalniach będzie finansowana przez 

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, z dotacji budżetowej, której  wysokość będzie pomniejszana 

o środki pozyskane na ten cel z innych źródeł, w tym ze środków własnych oraz Funduszu 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 

Przedmiotowa ustawa uchyla także dotychczas obowiązujący art. 7, który nakazywał 

likwidatorowi, w przypadku podjęcia decyzji o likwidacji kopalni, opracowanie programu 

przemieszczeń likwidowanej kopalni. W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazano jedynie, 

że usunięcie tego przepisu ma na celu usprawnienie procesu likwidacji. 

Ponadto ustawa wprowadza zmiany w ustawie: 

1) z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2013 r. poz. 216, 

z późn. zm.) – dodanie przepisów, zgodnie, z którymi w latach 2016–2018 przychody 

z prywatyzacji mają być przekazywane 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.); 

2) z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. 

Nr 42, poz. 274, z późn. zm.) – umożliwienie ustanowienia specjalnej strefy 

ekonomicznej także na gruntach będących w użytkowaniu wieczystym jednoosobowej 

spółki Skarbu Państwa oraz zwiększenie limitu łącznego obszaru wszystkich stref 

ekonomicznych z 20 tys. ha na 25 tys. ha; 

3) z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. 

Nr 101, poz. 649 i Nr 149, poz. 996) – zwolnienie z podatku od czynności 

cywilnoprawnych zbycia kopalni, zakładu górniczego lub jego oznaczonej części, 
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prowadzących wydobycie węgla kamiennego lub roboty górnicze, w celu 

przeprowadzenia ich likwidacji, na rzecz określonego w ustawie o funkcjonowaniu 

górnictwa węgla kamiennego przedsiębiorstwa górniczego. 

Ustawa ma wejść w życie po upływie 7 dni od dna ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 84. posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2015 r. w efekcie 

rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa 

węgla kamiennego w latach 2008–2015 oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3034). 

Pierwsze czytanie projektu odbyło się dniu 13 stycznia 2015 r. na posiedzeniu Komisji 

Nadzwyczajnej do spraw energetyki i surowców energetycznych. W odniesieniu 

do przedłożenia poselskiego między innymi określono termin udzielania pomocy publicznej 

tj. do dnia 31 stycznia 2027 r. oraz doprecyzowano, że Agencja Rozwoju Przemysłu będzie 

podmiotem monitorującym zmiany stanu zatrudnienia oraz rejestrację pracowników, którzy 

skorzystali z uprawnień określonych w ustawie. Ponadto przyjęto poprawki o charakterze 

legislacyjnym i redakcyjnym (sprawozdanie komisji druk nr 3055). 

Podczas drugiego czytania na posiedzeniu Sejmu w dniu 14 stycznia 2015 r. zgłoszono 

wniosek o odrzucenie projektu ustawy w całości oraz 21 poprawek. W związku tym projekt 

ustawy ponownie został skierowany do Komisji Nadzwyczajnej do spraw energetyki 

i surowców energetycznych w celu przedstawienia dodatkowego sprawozdania (druk 

nr 3055-A). 

W trakcie trzeciego czytania na posiedzeniu Sejmu w dniu 16 stycznia 2015 r. 

nie uzyskał poparcia wniosek o odrzucenie projektu ustawy w całości. Poparcia nie uzyskała 

także między innymi poprawka: 

1) modyfikująca zasady przyznawania jednorazowej odprawy pieniężnej; 

2) nakładająca na pracodawcę obowiązek przedstawienia pracownikowi propozycji pracy 

w kopalniach czynnych, jeśli nie skorzystał z przysługującego mu prawa do urlopu 

górniczego albo jednorazowej odprawy pieniężnej; 

3) wprowadzająca zmiany w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach 

z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

Natomiast poparcie uzyskała między innymi poprawka: 
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1) umożliwiająca przedsiębiorstwu górniczemu nieodpłatne zbycie przed dniem 1 stycznia 

2016 r. nie tylko kopalni jako całości lecz także zakładu górniczego lub jego oznaczonej 

części, prowadzącego wydobycie węgla kamiennego lub roboty górnicze; 

2) dzięki której okres urlopu górniczego będzie uwzględniany 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; 

3) dzięki której jednorazowa odprawa pieniężna będzie przysługiwała nie tylko 

pracownikom zatrudnionym na powierzchni kopalni na czas nieokreślony; 

4) wprowadzająca zmiany w ustawie z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach 

ekonomicznych; 

5) wprowadzająca zmiany w ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności 

cywilnoprawnych. 

Za przyjęciem w całości projektu ustawy o ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu 

górnictwa węgla kamiennego w latach 2008–2015 oraz niektórych innych ustaw 

opowiedziało się 240 posłów, 208 było przeciw, a 2 posłów wstrzymało się od głosowania. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

1. Przedmiotowa ustawa przewiduje udzielanie pomocy publicznej i z tego powodu jej 

projekt powinien zostać poddany notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym w przepisach 

ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 

publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404). Ponadto zgodnie z art. 108 ust. 3 Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Komisja Europejska jest informowana, w czasie 

odpowiednim do przedstawienia swych uwag, o wszelkich planach przyznania lub zmiany 

pomocy. Państwo członkowskie nie może wprowadzać w życie projektowanych środków, 

dopóki procedura ta nie doprowadzi do wydania decyzji końcowej. 

Należy zwrócić uwagę, że notyfikacja programu pomocowego jest procesem 

czasochłonnym, a przyznanie pomocy bez dokonania notyfikacji Komisji Europejskiej 

stanowić będzie naruszenie prawa Unii Europejskiej. 

W związku z powyższym, z uwagi na datę wejścia w życie ustawy tj. 7 dni od dnia jej 

ogłoszenia oraz czas niezbędny na przeprowadzenie notyfikacji pomoc udzielana 

na podstawie przedmiotowej ustawy może skutkować określonymi konsekwencjami 
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wynikającymi z niedopełnienia w odpowiednim czasie procedur związanych z koniecznością 

notyfikacji projektu Komisji Europejskiej. 

2. Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 

2008–2015 oraz niektórych innych ustaw została wniesiona z inicjatywy poselskiej. 

Do projektu ustawy dołączono uzasadnienie, w którym nie ma informacji 

o przeprowadzonych konsultacjach. Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. 

o związkach zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 167) organizacja związkowa, 

reprezentatywna w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw 

Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, 

poz. 1080, z późn. zm.), ma prawo opiniowania założeń i projektów aktów prawnych 

w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych. Natomiast na organy władzy 

i administracji rządowej oraz organy samorządu terytorialnego został nałożony obowiązek 

kierowania założeń albo projektów aktów prawnych do odpowiednich władz statutowych 

związku, określając termin przedstawienia opinii nie krótszy jednak niż 30 dni. 

Ponadto należy podkreślić, że zgodnie z art. 34 ust. 3 Regulaminu Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej w wypadku komisyjnych i poselskich projektów ustaw, w stosunku 

do których nie przeprowadzono konsultacji, Marszałek Sejmu przed skierowaniem 

do pierwszego czytania kieruje projekt do konsultacji w trybie i na zasadach określonych 

w odrębnych ustawach. Również i ten wymóg nie został spełniony. 

3. W myśl art. 9 ust. 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. Natomiast art. 9a mówi o przedsiębiorcy podejmującym działalność 

górniczą w obszarze likwidowanej albo zlikwidowanej kopalni, który przejmuje zadania, 

o których mowa w art. 9 ust. 1. Wydaje się, że intencją ustawodawcy było, aby wszelkie 

działania w obszarze likwidowanej albo zlikwidowanej kopalni wykonywał jeden podmiot 

to jest przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 8 ust. 1. W związku z powyższym należy 

wyjaśnić wskazaną rozbieżność i wprowadzić ewentualną poprawkę. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 1 w pkt 7, w art. 9a wyrazy „Przedsiębiorca podejmujący” zastępuje się wyrazami 

„Przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 8 ust. 1 podejmujące”; 
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4. Ustawodawca posługuje się pojęciem „przedsiębiorstwo górnicze”, którego definicja 

została zawarta w art. 2 pkt 1 ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego 

w latach 2008–2015 i jednocześnie posługuje się pojęciem „przedsiębiorstwo, o którym 

mowa w art. 8 ust. 1” w celu wyróżnienia, że w tym ostatnim przypadku chodzi 

o 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. Zgodnie z § 10 zasad techniki prawodawczej do oznaczania jednakowych pojęć 

używa się jednakowych określeń, a różnych pojęć nie oznacza się tymi sami określeniami. 

Uwzględniając powyższą regułę wydaje się zasadnym doprecyzowanie we wskazanych 

przypadkach terminologii, jaką posługuje się ustawodawca w celu uniknięcia wątpliwości 

interpretacyjnych. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 1: 

a) w pkt 8, w art. 10 skreśla się wyraz „górnicze”; 

b) w pkt 10, w ust. 2 skreśla się wyraz „górniczego”; 

Ponadto w myśl art. 11f ust. 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. Jeśli w tym przepisie pod pojęciem właściwego przedsiębiorstwa 

realizującego zadania określone w ustawie należy rozumieć jedynie przedsiębiorstwo, 

o którym mowa w art. 8 ust. 1, to również należy przyjąć poprawkę jednoznacznie 

wskazującą podmiot, z którym minister właściwy do spraw gospodarki zawiera wyżej 

wskazaną umowę.  

Propozycja poprawki: 

– w art. 1 w pkt 9, w art. 11f w ust. 7 wyrazy „właściwym przedsiębiorstwem realizującym 

zadania określone w ustawie” zastępuje się wyrazami „przedsiębiorstwem, o którym mowa 

w art. 8 ust. 1”; 
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5. W art. 11a ust. 1 ustawodawca zawarł generalną zasadę, zgodnie z którą 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 urlop górniczy albo jednorazowa 

odprawa pieniężna. Należy jednak zauważyć, że kolejne przepisy zawarte w rozdziale 

dotyczącym restrukturyzacji zatrudnienia w kopalniach likwidowanych, mówiąc 

o uprawnieniach przysługujących pracownikom, odnoszą się jedynie do ich zatrudnienia 

w kopalni, o której mowa w art. 11a ust. 1 z pominięciem zatrudnienia w zakładzie 

górniczym lub jego części (np. art. 11d ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 i 4, art. 11e). Ponadto także 

inne przepisy zawarte w tym rozdziale odnoszą się jedynie do likwidowanych kopalni 

(art. 11f ust. 1 i 3–5, w art. w art. 11g). Wykładnia językowa przytoczonych przepisów może 

prowadzić do zawężenia ich stosowania jedynie do pracowników zatrudnionych 

w likwidowanych kopalniach. W związku z powyższym należy wyjaśnić intencje 

ustawodawcy w przedstawionej kwestii oraz rozważyć przyjęcie ewentualnych poprawek 

w celu uniknięcia mogących się pojawić wątpliwości interpretacyjnych. 

6. W myśl art. 11a ust. 1 pkt 1 w okresie likwidacji kopalni nabytej po dniu 1 stycznia 

2015 r. przez przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 8 ust. 1, pracownikom 

nieposiadającym uprawnień emerytalnych przysługuje urlop górniczy. Natomiast w art. 11b 

ust. 1 ustawodawca precyzuje, że urlop górniczy, o którym mowa w art. 11a ust. 1 pkt 1, 

przysługuje pracownikowi zatrudnionemu pod ziemią, 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. Biorąc pod uwagę redakcję wyżej wymienionych przepisów należy wskazać, że art. 11a 

ust. 1 pkt 1 może sugerować, że w okresie likwidacji kopalni prawo do urlopu górniczego 

przysługuje wszystkim pracownikom, którzy nie posiadają uprawnień emerytalnych. 

Przytoczona konstrukcja przepisu przyznającego prawo do urlopu górniczego byłaby 

uzasadniona np. w przypadku różnicowania wymiaru tego urlopu w zależności od rodzaju 

i miejsca wykonywanej pracy, co jednak nie znajduje miejsca w opiniowanej ustawie. 

Tak skonstruowane przepisy nie spełniają reguły określonej w § 6 Zasad techniki 

prawodawczej, zgodnie z którą przepisy ustawy redaguje się tak, aby dokładnie i w sposób 

zrozumiały dla adresatów zawartych w nich norm wyrażały intencje prawodawcy. 

7. Propozycję poprawek doprecyzowujących i językowych: 
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a) w art. 1 w pkt 4, w art. 8 w ust. 1 po wyrazie „dotacji” dodaje się wyraz „budżetowej”, 

b) w art. 1 w pkt 9, w art. 11d w ust. 3 i 4 po wyrazach „przyznanie uprawnienia,” dodaje się 

wyrazy „o którym mowa w art. 11a ust. 1 pkt 2,”, 

c) w art. 1 w pkt 9, w art. 11d w ust. 3 po wyrazach „w kopalni,” dodaje się wyrazy „o której 

mowa w art. 11a ust. 1,”, 

d) w art. 1 w pkt 9, w art. 11f w ust. 3 i 5 po wyrazach „od daty” dodaje się wyraz „wpływu”, 

e) w art. 1 w pkt 9, w art. 11g skreśla się wyrazy „i świadczeń”. 

 

 

 

 

Danuta Drypa 

Główny legislator 


