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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 9 marca 2017 r. 

o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego 

 

(druk nr 444) 

 

 

 

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

KAMIENNEGO (Dz. U. z 2016 r. poz. 704, 1592, 1991 i 2260) 

 

Art. 8e. 

<1.> 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 2015 r. poz. 1774 i 1777 

oraz z 2016 r. poz. 65) nie stosuje się. 

<2. W przypadku zbywania na rzecz przedsiębiorstwa górniczego przez 

przedsiębiorstwo górnicze kopalni, zakładu górniczego lub jego oznaczonej części, w 

skład którego wchodzą nieruchomości rolne, przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 

2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2052 i 2260 oraz z 2017 

r. poz. 60) nie stosuje się. 

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do przeniesienia prawa własności lub prawa 

użytkowania wieczystego nieruchomości rolnych przez przedsiębiorstwo górnicze na 

podstawie zdarzeń prawnych określonych w art. 4 ust. 1 ustawy, o której mowa w 

ust. 2, jeżeli ich nabywcą jest Skarb Państwa, państwowa osoba prawna lub 

przedsiębiorstwo górnicze.> 

 

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: 



- 2 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

1)   urlop górniczy albo 

2)   urlop dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla, albo 

3)   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 oraz urlop dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla, o 

których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, mogą być udzielone pracownikowi tylko jeden raz. 

4. Osoba korzystająca z urlopu górniczego albo urlopu dla pracowników zakładu przeróbki 

mechanicznej węgla, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, traci to uprawnienie, jeżeli w 

czasie korzystania z niego: 

1)   podjęła zatrudnienie na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej na 

powierzchni w przedsiębiorstwie górniczym albo pod ziemią; 

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. z 2015 r. poz. 192). 

 

Art. 11b. 

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

zatrudnionemu pod ziemią w kopalni, zakładzie górniczym lub jego oznaczonej części, 

nabytych po dniu 1 stycznia 2015 r. przez 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.] 

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

zatrudnionemu pod ziemią w kopalni, zakładzie górniczym lub jego oznaczonej 

części, nabytych po dniu 1 stycznia 2015 r. przez przedsiębiorstwo, o którym mowa w 

art. 8 ust. 1, któremu ze względu na wiek, łączny staż pracy, w tym staż pracy w 

okresie pełnienia z wyboru funkcji związkowej w organizacji związkowej, 

reprezentatywnej w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu 

Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. 1240), 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.> 
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2. Urlop dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla, o którym mowa w art. 11a 

ust. 1 pkt 2, przysługuje pracownikowi zatrudnionemu w zakładzie przeróbki 

mechanicznej węgla kopalni, zakładu górniczego lub jego oznaczonej części, nabytych po 

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

względu na wiek, łączny staż pracy lub staż pracy wykonywanej stale i w pełnym 

wymiarze czasu pracy brakuje nie więcej niż trzy lata do nabycia prawa do emerytury - w 

wymiarze do trzech lat. 

3. 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 2023 r. 

4. Urlop dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla, o którym mowa w art. 11a 

ust. 1 pkt 2, przysługuje pracownikowi w wymiarze do trzech lat pod warunkiem, że 

skorzystanie z niego pozwoli mu nabyć prawo do emerytury przed dniem 1 stycznia 2022 

r. 

5. Urlop górniczy oraz urlop dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla, o 

których mowa w art. 11a ust. 1 pkt 1 i 2, mogą być udzielone przez pracodawcę po 

ustaleniu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych okresów uprawniających pracownika do 

emerytury i okresu tych urlopów niezbędnego do nabycia uprawnień emerytalnych. 

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

pracy górniczej uprawniającym 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 2015 r. poz. 748, 1240, 1302 i 1311 oraz z 2016 r. 

poz. 394). 

7. Okres urlopu dla pracowników zakładu mechanicznej przeróbki węgla, o którym mowa w 

art. 11a ust. 1 pkt 2, traktuje się na równi z okresami pracy w szczególnych warunkach, 

uprawniającymi do emerytury pomostowej, o której mowa w ustawie z dnia 19 grudnia 

2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 965 i 1240). 

8. Skorzystanie z urlopu górniczego oraz urlopu dla pracowników zakładu przeróbki 

mechanicznej węgla, o których mowa w art. 11a ust. 1 pkt 1 i 2, jest dobrowolne. 

9. Urlop górniczy oraz urlop dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla, o 

których mowa w art. 11a ust. 1 pkt 1 i 2, mogą być przyznane pod warunkiem rozwiązania 

z pracownikiem z jego inicjatywy umowy o pracę za porozumieniem stron z dniem 
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zakończenia urlopu. Uzgodnienie trybu rozwiązania umowy o pracę następuje przed 

przyznaniem urlopu. 
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