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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 listopada 2018 r. 

o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego  

oraz niektórych innych ustaw 

 
(druk nr 1003 ) 

 
 
 

USTAWA z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1374) 

Art. 8a. 

1. Przedsiębiorstwo górnicze może przed dniem 1 stycznia 2019 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.] 

<3. Likwidacja kopalni, zakładu górniczego lub jego oznaczonej części, a także działania 

wykonywane po zakończeniu ich likwidacji przez przedsiębiorstwo, o którym mowa 

w art. 8 ust. 1, finansowane są 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 nabyte w trybie określonym w ust. 1 lub zbyć aktywa należące do 

zakładu górniczego lub jego oznaczonej części nabyte w trybie określonym w ust. 1. 

 

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, 
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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 oraz z 2017 r. poz. 2371), 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 i łączny staż pracy, w tym staż pracy w 

okresie pełnienia z wyboru funkcji w organach związku zawodowego zrzeszającego 

pracowników kopalni, zakładu górniczego lub jego oznaczonej części, 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 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. 
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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 2018 r. poz. 1270). 

<6a. Okres pełnienia z wyboru funkcji związkowej w organach związku zawodowego 

zrzeszającego pracowników kopalni, zakładu górniczego lub jego oznaczonej części, 

o którym mowa w ust 1, traktuje się na równi z okresem pracy równorzędnej, o 

której mowa w art. 50c ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i 

rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270), zwanej 

dalej „ustawą o emeryturach i rentach z FUS”, pod warunkiem, że pracownik 

zatrudniony 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, uprzednio przez co najmniej 10 lat wykonywał pracę górniczą, o której mowa 

w art. 50c ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Okres pełnienia z wyboru 

funkcji związkowej w organach związku zawodowego zrzeszającego pracowników 

kopalni, zakładu górniczego lub jego oznaczonej części uwzględnia się przy ustalaniu 

prawa do emerytury górniczej, o której mowa w art. 50a ustawy o emeryturach i 

rentach z FUS. 

6b. W przypadku pracownika zatrudnionego pod ziemią w kopalni, zakładzie górniczym 

lub jego oznaczonej części, który na dzień nabycia, o którym mowa w art. 8a ust. 1, 

nie posiada uprawnień emerytalnych na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z 

FUS, ma zastosowanie ust. 6a pod warunkiem rozwiązania umowy o pracę nie 

później niż do dnia 31 grudnia 2018 r. w związku z nabyciem uprawnień 

emerytalnych.> 

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 2017 r. poz. 664 oraz z 2018 r. poz. 138). 

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

zakończenia urlopu. Uzgodnienie trybu rozwiązania umowy o pracę następuje przed 

przyznaniem urlopu. 

 

 

USTAWA z dnia 30 sierpnia 2013 r. o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 1358) 

Art. 2. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   zakład górniczy - zakład górniczy w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 9 

czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1131 i 1991 

oraz z 2017 r. poz. 60, 202 i 1089); 

[2)   dotacja - dotację w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, która - w 

przypadku gdy stanowi pomoc publiczną - została uznana przez Komisję Europejską 

za zgodną z regułami wspólnego rynku;] 

<2) dotacja – dotację w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, która – 

w przypadku gdy stanowi pomoc publiczną – jest zgodna z rynkiem 

wewnętrznym na podstawie bezpośrednio obowiązujących przepisów Unii 

Europejskiej dotyczących pomocy publicznej lub została uznana za zgodną z 

rynkiem wewnętrznym przez Komisję Europejską;> 

3)    wyrobisko górnicze - wyrobisko górnicze w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 17 ustawy z 

dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze. 

 

[Art. 14. 

Przepisy ustawy w zakresie dotyczącym dotacji dla poszczególnych podmiotów, o których 

mowa w art. 1, stosuje się od dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o 

zgodności pomocy publicznej przewidzianej w niniejszej ustawie dla danego podmiotu ze 

wspólnym rynkiem.] 

<Art. 14. 

Przepisy ustawy w zakresie dotyczącym dotacji dla poszczególnych podmiotów, o 

których mowa w art. 1, w przypadku gdy konieczna jest zgoda Komisji Europejskiej, 

stosuje się od dnia ogłoszenia przez Komisję Europejską decyzji o zgodności tej dotacji z 

rynkiem wewnętrznym.> 
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USTAWA z dnia 22 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla 

kamiennego w latach 2008–2015 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 143 oraz z 2016 

r. poz. 1592) 

Art. 6. 

Limit wydatków budżetowych, o których mowa w art. 8a ust. 3 i art. 11f ustawy wymienionej 

w art. 1, w latach 2015- [2018] <2023> wyniesie nie więcej niż 7 mld zł. 

 

 

USTAWA z dnia 14 września 2016 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla 

kamiennego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1592) 

 

[Art. 6. 

Naprawianie szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego, w trakcie i po zakończeniu 

likwidacji zakładu górniczego, do dnia 31 grudnia 2018 r. jest finansowane także w ramach 

limitu, o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 22 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o 

funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. poz. 143).] 

<Art. 6. 

Naprawianie szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego, w trakcie i po zakończeniu 

likwidacji zakładu górniczego, jest finansowane także w ramach limitu, o którym mowa 

w art. 6 ustawy z dnia 22 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa 

węgla kamiennego w latach 2008–2015 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 143, z 

2016 r. poz. 1592 oraz z 2018 r. poz. …).> 

 


