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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 1 października 2021 r. 

 

o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego 

oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 513) 

 

U S T A W A   z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1821) 

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 budżetowej oraz innych źródeł 

finansowania, jeżeli likwidację tej kopalni rozpoczęto przed dniem 1 stycznia 2019 r. 

2. Prowadzenie likwidacji kopalń, których likwidację rozpoczęto przed dniem 1 stycznia 2019 

r., zadania związane z zabezpieczeniem kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, 

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

szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego w trakcie i po zakończeniu likwidacji 

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

także działania wykonywane po zakończeniu likwidacji kopalni, są finansowane z dotacji 

budżetowej. 

3. W przypadku gdy likwidację kopalni rozpoczęto po dniu 1 stycznia 2019 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 
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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 budżetowej oraz innych źródeł finansowania, jeżeli likwidację tej kopalni 

rozpoczęto: 

1) przed dniem 1 stycznia 2019 r.; 

2) w okresie od dnia 1 grudnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. 

2. Prowadzenie likwidacji kopalń, zadania związane z zabezpieczeniem kopalń 

sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym w trakcie i po 

zakończeniu likwidacji kopalni, naprawianie szkód wywołanych ruchem zakładu 

górniczego w trakcie i po zakończeniu likwidacji zakładu górniczego, w tym szkód 

powstałych w wyniku reaktywacji starych zrobów, a także działania wykonywane po 

zakończeniu likwidacji kopalni są finansowane z dotacji budżetowej, jeżeli 

likwidację kopalni rozpoczęto: 

1) przed dniem 1 stycznia 2019 r.; 

2) w okresie od dnia 1 grudnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. 

3. W przypadku gdy likwidację kopalni rozpoczęto po dniu 31 grudnia 2018 r., ale przed 

dniem 1 grudnia 2021 r. albo po dniu 31 grudnia 2023 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 złożami kopalin określi, w drodze rozporządzenia: 

1)  szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wykorzystania dotacji budżetowej 

przeznaczonej na finansowanie likwidacji kopalń, zabezpieczenia kopalń sąsiednich przed 

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

kopalni, naprawiania szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego w trakcie i po 

zakończeniu likwidacji zakładu górniczego, w tym szkód powstałych w wyniku 

reaktywacji starych zrobów, a także na finansowanie działań wykonywanych po 

zakończeniu likwidacji kopalń, 

2) tryb rozliczania przyznanej dotacji budżetowej, 

3) szczegółowe warunki powodujące cofnięcie lub czasowe wstrzymanie wypłaty przyznanej 

dotacji budżetowej 
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- biorąc pod uwagę zadania wykonywane w trakcie i po zakończeniu likwidacji kopalni, 

zapewnienie bezpieczeństwa kopalni oraz upraszczanie systemu odwadniania, a także 

naprawianie szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego w trakcie i po zakończeniu 

likwidacji zakładu górniczego. 

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. 

<1a. Przedsiębiorstwo górnicze może od dnia 1 grudnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2023 

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]  <w ust. 1 i 1a>, jest równoznaczne z podjęciem decyzji 

o likwidacji, o której mowa w art. 6. 

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] <w ust. 1 i 1a>lub zbyć aktywa 

należące do zakładu górniczego lub jego oznaczonej części nabyte w trybie określonym  

[w ust. 1] <w ust. 1 i 1a>. 

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]  <art. 

8a ust. 1 i 1a>, nie stanowią przychodu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 lutego 

1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn. 

zm.). 

2. Dla przedsiębiorstwa górniczego, o którym mowa w art. 8a ust. 1, które przed dniem 1 

stycznia 2019 r. zbyło 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, kosztem uzyskania przychodów w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych jest 
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również wartość początkowa środków trwałych w części niepokrytej sumą odpisów 

amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1 tej ustawy, wchodzących w 

skład takiej kopalni, zakładu górniczego lub jego oznaczonej części. 

3. Przedsiębiorstwo górnicze może pomniejszyć kapitał zapasowy lub rezerwowy o wartość 

księgową netto zbywanego mienia, o którym mowa w [art. 8a ust. 1] <art. 8a ust. 1 i 

1a>. W tym zakresie przepisu art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości, w części dotyczącej sposobu ujęcia księgowego odpisu aktualizującego z 

tytułu utraty wartości środków trwałych, nie stosuje się. 

 

Art. 8c. 

1. Z dniem nabycia, o którym mowa w [art. 8a ust. 1] <art. 8a ust. 1 i 1a>, 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] <art. 8a ust. 1 i 1a> , przepisu art. 36 ust. 11 

ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze nie stosuje się. 

2. Z dniem nabycia mienia, o którym mowa w [art. 8a ust. 1]  <art. 8a ust. 1 i 1a>, 

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]  <art. 8a ust. 1 i 1a>, przedsiębiorstwo, o 

którym mowa w art. 8 ust. 1, staje się stroną w dotychczasowych stosunkach pracy 

zgodnie z art. 23
1
 Kodeksu pracy. 

Art. 8e. 

1. W stosunku do nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 

niezbędnych do prowadzenia zakładu górniczego kopalni zbywanej na podstawie [art. 8a 
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ust. 1]  <art. 8a ust. 1 i 1a>, gminom nie przysługuje prawo ich pierwokupu. Przepisów 

art. 109 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 

r. poz. 2204, z późn. zm.) 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 2019 r. poz. 1362) 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: 

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.] 

<3. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1, mogą zostać przyznane pracownikowi tylko 

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. 
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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 2018 r. poz. 1969). 

 

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 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.] 

<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 2028 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 
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warunkiem, że skorzystanie z niego pozwoli mu nabyć prawo do emerytury przed 

dniem 1 stycznia 2027 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 2018 r. poz. 1270 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 39, 730, 

752 i 1622). 

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

2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1924). 

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 

zakończenia urlopu. Uzgodnienie trybu rozwiązania umowy o pracę następuje przed 

przyznaniem urlopu. 

Art. 11c. 

[1. W okresie korzystania z urlopu górniczego albo urlopu dla pracowników zakładu 

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

zwolniony z obowiązku świadczenia pracy i otrzymuje świadczenie socjalne w wysokości 

75% miesięcznego wynagrodzenia obliczanego jak wynagrodzenie za urlop 

wypoczynkowy.] 

<1. W okresie korzystania z urlopu górniczego albo urlopu dla pracowników zakładu 

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

jest zwolniony z obowiązku świadczenia pracy i otrzymuje świadczenie socjalne w 

wysokości: 

1) 75% miesięcznego wynagrodzenia obliczanego jak wynagrodzenie za urlop 

wypoczynkowy – w przypadku pracowników przedsiębiorstwa górniczego, o którym 

mowa w art. 8a ust. 1, i którym przyznano uprawnienie do urlopu górniczego albo 

urlopu dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla przed dniem 1 

grudnia 2021 r.; 

2) 80% miesięcznego wynagrodzenia obliczanego jak wynagrodzenie za urlop 

wypoczynkowy – w przypadku pracowników przedsiębiorstwa górniczego, o którym 

mowa w art. 8a ust. 1 i 1a, którzy nabędą uprawnienie do urlopu górniczego albo 

urlopu dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla od dnia 1 grudnia 

2021 r.> 

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; 
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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. 

2a. Pracownik korzystający z urlopu górniczego albo urlopu dla pracowników zakładu 

przeróbki mechanicznej węgla, o których mowa w art. 11a ust. 1 pkt 1 i 2, niezależnie od 

świadczenia, o którym mowa w ust. 1, ma prawo do korzystania z uznaniowych 

świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 

<2b. Osobie korzystającej z urlopu górniczego albo urlopu dla pracowników zakładu 

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

otrzymującej świadczenie socjalne, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje prawo 

do nagrody jubileuszowej, nagrody z okazji „Dnia Górnika” oraz dodatkowej 

nagrody rocznej, określonych w przepisach prawa pracy, obowiązujących w 

przedsiębiorstwie górniczym, w którym osoba ta jest zatrudniona.> 

3. W okresie korzystania z urlopu górniczego albo urlopu dla pracowników zakładu przeróbki 

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

przysługuje urlop wypoczynkowy. 

4. Urlopy górnicze oraz urlopy dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla, o 

których mowa w art. 11a ust. 1 pkt 1 i 2, są finansowane przez przedsiębiorstwo, o którym 

mowa w art. 8 ust. 1, z dotacji budżetowej. 

5. Minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin określi, w drodze rozporządzenia: 

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 rodzaj 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 3, przysługuje 

pracownikom, z którymi rozwiązywana jest za porozumieniem stron umowa o pracę po 
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dniu 1 stycznia 2015 r., nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2015 r., zatrudnionym 

na dzień 1 stycznia 2015 r.: 

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

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

górniczym, innym niż wymienieni w pkt 1. 

2. Pracownikom, o których mowa w ust. 1, przysługuje odprawa w wysokości 12-krotności 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z pierwszego półrocza roku poprzedzającego 

rozwiązanie umowy o pracę w kopalni, w której pracownik był zatrudniony. 

3. Jednorazowa odprawa pieniężna, o której mowa w art. 11a ust. 1 pkt 3, przysługuje 

pracownikom, z którymi zostanie rozwiązana za porozumieniem stron umowa o pracę po 

dniu 31 grudnia 2015 r., nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2018 r., zatrudnionym 

na dzień zbycia, o którym mowa w art. 8a ust. 1, na powierzchni kopalni, w tym w 

zakładzie mechanicznej przeróbki węgla i posiadającym co najmniej 5-letni staż pracy w 

przedsiębiorstwie górniczym. 

4. Pracownikom, o których mowa w ust. 3, przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna, o 

której mowa w art. 11a ust. 1 pkt 3, w wysokości: 

1) 12-krotności należnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z pierwszego półrocza 

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

zatrudniony - jeżeli umowa o pracę zostanie rozwiązana w okresie do 3 miesięcy od dnia 

zbycia o którym mowa w art. 8a ust. 1; 

2) 8-krotności należnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z pierwszego półrocza 

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

zatrudniony - jeżeli umowa o pracę zostanie rozwiązana w okresie od 4 do 6 miesięcy od 

dnia zbycia o którym mowa w art. 8a ust. 1; 

3) 4-krotności należnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z pierwszego półrocza 

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

zatrudniony - jeżeli umowa o pracę zostanie rozwiązana w okresie od 7 do 9 miesięcy od 

dnia zbycia o którym mowa w art. 8a ust. 1. 

<4a. Jednorazowa odprawa pieniężna, o której mowa w art. 11a ust. 1 pkt 3, przysługuje 

pracownikom nieposiadającym uprawnień do urlopu górniczego albo urlopu dla 

pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla zatrudnionym w dniu zbycia, o 

którym mowa w art. 8a ust. 1a: 
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1) na powierzchni kopalni, w tym w zakładzie mechanicznej przeróbki węgla, i 

posiadającym co najmniej roczny staż pracy w przedsiębiorstwie górniczym lub 

2) pod ziemią i posiadającym co najmniej roczny staż pracy pod ziemią w 

przedsiębiorstwie górniczym  

– z którymi umowa o pracę zostanie rozwiązana za porozumieniem stron w okresie do 

3 miesięcy od dnia zbycia, o którym mowa w art. 8a ust. 1a. 

4b. Pracownikom, o których mowa w ust. 4a, przysługuje jednorazowa odprawa 

pieniężna, o której mowa w art. 11a ust. 1 pkt 3, w wysokości 120 000 zł. 

4c. Kwota jednorazowej odprawy pieniężnej, o której mowa w ust. 4b, nie stanowi 

podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne.> 

5. Jednorazowa odprawa pieniężna może być przyznana nie później niż 12 miesięcy przed 

dniem uzyskania przez pracownika uprawnień emerytalnych. 

 

Art. 11g. 

<1.> 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. 

<2. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w odniesieniu do danych osobowych 

zgromadzonych na podstawie ust. 1 jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016, str. 1, z poźn. zm.).> 

 

[Art. 11h. 

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

1) szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz sposób wykorzystania środków 

przeznaczonych na wypłatę jednorazowych odpraw pieniężnych, 

2) szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz sposób wykorzystania środków na pokrycie 

bieżących strat produkcyjnych przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 8 ust. 1, 

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

5) szczegółowe warunki powodujące cofnięcie lub czasowe wstrzymanie wypłaty 

przyznanych środków 

- biorąc pod uwagę przeznaczenie środków oraz zapewnienie sprawności wypłacania 

jednorazowych odpraw pieniężnych i pokrywania bieżących strat produkcyjnych 

przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 8 ust. 1, na finansowanie których będą przyznane 

środki, o których mowa w art. 11f. 

2. Niewykorzystane środki, o których mowa w art. 11f ust. 3 i 4, są zwracane na rachunek 

Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w terminie do dnia 31 marca 

każdego roku następującego po roku rozliczeniowym.] 

 

<Art. 11i. 

Minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin określi, w drodze 

rozporządzenia: 

1) szczegółowe warunki i tryb przyznawania dotacji budżetowej przeznaczonej na 

finansowanie jednorazowych odpraw pieniężnych, 

2) tryb rozliczania dotacji budżetowej, o której mowa w pkt 1, 

3) warunki powodujące czasowe wstrzymanie wypłaty przyznanej dotacji budżetowej, 

o której mowa w pkt 1 

– biorąc pod uwagę zapewnienie sprawności wypłacania jednorazowych odpraw 

pieniężnych, na finansowanie których będzie przyznana dotacja.> 

 

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, o którym 

mowa w art. 8 ust. 1, który uzyska emeryturę lub rentę, jest wypłacany przez ZUS, oprócz 

emerytury lub renty, ekwiwalent pieniężny.] 

3. (uchylony). 

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

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



- 13 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

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 złożami kopalin, 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] <Orzech>, 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.] 

<10. Ekwiwalent pieniężny jest wypłacany przez ZUS ze środków budżetu państwa z 

części, której dysponentem jest Prezes ZUS.> 

<11. Przedsiębiorstwo górnicze, o którym mowa w art. 8 ust. 1, występuje z wnioskiem 

do ZUS o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla osób, o których mowa w ust. 1, 2 i 4–

7, po ustaleniu ich uprawnienia do bezpłatnego węgla. We wniosku określa się 

wysokość ekwiwalentu pieniężnego i okres, za jaki ekwiwalent pieniężny przysługuje. 

12. Ekwiwalent pieniężny wypłaca się wraz z wypłatą emerytury lub renty, z tym że w 

przypadku: 
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1) przyznania emerytury lub renty po raz pierwszy, ekwiwalent pieniężny wypłaca się 

za okres od pierwszego dnia miesiąca, w którym powstało prawo do emerytury lub 

renty; 

2) przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 11, po terminie płatności emerytury lub 

renty, ekwiwalent pieniężny wypłaca się w: 

a) terminie płatności emerytury lub renty, przypadającym po dniu przekazania 

wniosku, albo 

b) następnym terminie płatności emerytury lub renty, jeżeli okres pomiędzy datą 

przekazania wniosku a terminem płatności, o którym mowa w lit. a, jest krótszy niż 

30 dni; 

3) przyznania renty rodzinnej po emerycie lub renciście, ekwiwalent pieniężny 

przysługuje po upływie okresu, za który został wypłacony emerytowi lub renciście. 

13. W przypadku zbiegu prawa do ekwiwalentu pieniężnego na podstawie ustawy 

wypłaca się tylko jeden ekwiwalent pieniężny. 

14. Wstrzymanie wypłaty emerytury lub renty nie powoduje zawieszenia wypłaty 

ekwiwalentu pieniężnego, chyba że ustało prawo do emerytury lub renty. W razie 

wstrzymania wypłaty emerytury lub renty wskutek zawieszenia prawa do tych 

świadczeń, ekwiwalent pieniężny wypłaca się kwartalnie, w trzecim miesiącu 

kwartału. 

15. Jeżeli zawieszeniu podlega część renty rodzinnej przyznanej więcej niż jednej osobie, 

część ekwiwalentu pieniężnego przysługującą pozostałym osobom pobierającym 

rentę rodzinną wypłaca się wraz z tą rentą. 

16. Przy dochodzeniu zwrotu nienależnie pobranego ekwiwalentu pieniężnego przepisy 

ustawy o emeryturach i rentach z FUS dotyczące dochodzenia zwrotu nienależnie 

pobranych świadczeń z ubezpieczeń społecznych stosuje się odpowiednio.> 

 

Art. 14. 

[1. Pracownikom lub byłym pracownikom kopalni postawionej w stan likwidacji przed dniem 

1 stycznia 2019 r. wchodzącej w skład przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 8 ust. 1, 

jest wypłacana przez to przedsiębiorstwo z dotacji budżetowej renta wyrównawcza 

przyznana na podstawie prawomocnego wyroku sądu lub ugody zawartej przed sądem 

albo ugody zawartej między kopalnią a pracownikiem lub byłym pracownikiem.] 
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<1. Pracownikom i byłym pracownikom kopalni postawionej w stan likwidacji przed 

dniem 1 stycznia 2019 r. oraz w okresie od dnia 1 grudnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 

2023 r., wchodzącej w skład przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 8 ust. 1, jest 

wypłacana przez to przedsiębiorstwo z dotacji budżetowej renta wyrównawcza 

przyznana na podstawie prawomocnego wyroku sądu, ugody zawartej przed sądem 

albo ugody zawartej między kopalnią a pracownikiem lub byłym pracownikiem.> 

2. Przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 8 ust. 1, przejmuje obowiązek wypłaty z dotacji 

budżetowej rent wyrównawczych pracownikom lub byłym pracownikom kopalń 

postawionych w stan likwidacji przed dniem 1 stycznia 2007 r., którym świadczenia były 

wypłacane przez inne przedsiębiorstwa górnicze. 

 

Art. 15. 

Minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin określi, w drodze rozporządzenia: 

[1) szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wykorzystania dotacji budżetowej 

przeznaczonej na finansowanie ekwiwalentu pieniężnego oraz rent wyrównawczych,] 

<1) szczegółowe warunki i tryb przyznawania dotacji budżetowej przeznaczonej na 

finansowanie rent wyrównawczych,> 

2) tryb rozliczania dotacji budżetowej, 

3) szczegółowe warunki powodujące [cofnięcie lub] czasowe wstrzymanie wypłaty 

przyznanej dotacji budżetowej 

- biorąc pod uwagę rodzaje uprawnień, na finansowanie których będzie przyznana dotacja. 

 

Art. 25. 

1. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., zwana dalej "Agencją", prowadzi monitoring i 

wykonuje, na zlecenie ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin, zadania 

związane z funkcjonowaniem górnictwa węgla kamiennego, dotyczące w szczególności: 

[1) sposobu wykorzystania dotacji oraz udzielanej pomocy publicznej;] 

<1) sposobu wykorzystania środków pochodzących z budżetu państwa na realizację 

zadań określonych w ustawie oraz udzielanej pomocy publicznej;> 

2) procesu likwidacji kopalń, działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalń i 

naprawiania szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego oraz zabezpieczenia kopalń 

sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym; 

3) zmian stanu zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego; 
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4) monitorowania sprzedaży węgla przez producentów, z wyodrębnieniem ilości, 

parametrów jakościowych, ceny węgla oraz wyników ekonomiczno-finansowych; 

5) cen węgla kamiennego u producentów krajowych oraz cen węgla importowanego; 

6) przygotowania dokumentacji w celu notyfikacji Komisji Europejskiej pomocy publicznej 

dla sektora górnictwa węgla kamiennego; 

7) archiwizowania i przechowywania dokumentacji osobowej oraz płacowej przedsiębiorstw 

górniczych i przedsiębiorstw robót górniczych postawionych w stan likwidacji lub 

upadłości; 

8) prowadzenia bazy danych o firmach usługowych wykonujących podziemne prace 

górnicze w kopalniach. 

2. Realizując zadania, o których mowa w ust. 1, Agencja może zlecać wykonanie 

poszczególnych czynności specjalistom lub podmiotom zatrudniającym pracowników 

posiadających wiedzę i odpowiednie doświadczenie, niezbędne do wykonywania tych 

czynności. 

Art. 26. 

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

gospodarki złożami kopalin, w projekcie ustawy budżetowej określi wysokość dotacji na 

finansowanie:] 

 <W każdym roku budżetowym Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do 

spraw gospodarki złożami kopalin, w projekcie ustawy budżetowej określi wysokość 

dotacji oraz nominalną wartość skarbowych papierów wartościowych na 

podwyższenie kapitału zakładowego przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 8 ust. 

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

3)  naprawiania szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego w trakcie i po zakończeniu 

likwidacji zakładu górniczego, w tym szkód powstałych w wyniku reaktywacji starych 

zrobów oraz zobowiązań, o których mowa w art. 8c ust. 2; 

[4) aż do wygaśnięcia: 
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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;] 

4a) świadczeń, o których mowa w art. 11a ust. 1; 

5) roszczeń pracowniczych, w tym z tytułu rent wyrównawczych, o których mowa w art. 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 złożami 

kopalin dotyczących restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego. 

2. Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin, 

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 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 złożami kopalin. 

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

zawarta między ministrem właściwym do spraw gospodarki złożami kopalin a właściwym 

przedsiębiorstwem górniczym albo umowa zawarta między ministrem właściwym do 

spraw gospodarki złożami kopalin 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 złożami kopalin a ZUS.] 

6. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi do budżetu 

państwa w trybie określonym w przepisach o finansach publicznych. 

 

<Art. 26a. 

1. W latach 2022–2027 minister właściwy do spraw finansów publicznych może 

przekazać przedsiębiorstwu, o którym mowa w art. 8 ust. 1, na wniosek ministra 

właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin, skarbowe papiery wartościowe 
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z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego tego przedsiębiorstwa, 

jeżeli jest to niezbędne do realizacji jego zadań określonych w ustawie, do wysokości 

określonej w ustawie budżetowej na dany rok budżetowy. 

2. Akcje w podwyższonym kapitale zakładowym przedsiębiorstwa, o którym mowa w 

art. 8 ust. 1, zostaną objęte przez Skarb Państwa. 

3. Do podwyższenia kapitału zakładowego przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 8 

ust. 1, stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek 

handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 i 2320). 

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, przez wydanie listu 

emisyjnego, warunki emisji skarbowych papierów wartościowych, o których mowa 

w ust. 1, oraz sposób realizacji świadczeń z nich wynikających. 

5. List emisyjny zawiera w szczególności: 

1) datę emisji; 

2) powołanie podstawy prawnej emisji; 

3) jednostkową wartość nominalną; 

4) walutę, w której może następować emisja, lub sposób określenia waluty emisji; 

5) cenę lub sposób jej ustalenia; 

6) stopę procentową lub sposób jej obliczania; 

7) określenie sposobu i terminów wypłaty należności głównej oraz należności 

ubocznych; 

8) datę, od której nalicza się oprocentowanie skarbowych papierów wartościowych tej 

emisji; 

9) termin wykupu oraz zastrzeżenia w przedmiocie możliwości wcześniejszego wykupu. 

6. Emisja skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, następuje z 

dniem zarejestrowania skarbowych papierów wartościowych w depozycie papierów 

wartościowych oraz w kwocie równej wartości nominalnej wyemitowanych 

skarbowych papierów wartościowych. 

7. Do emisji skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, przepisów 

art. 98 i art. 102 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 

2021 r. poz. 305, 1236 i 1535), oraz przepisów wydanych na podstawie art. 97 tej 

ustawy nie stosuje się.> 
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U S T A W A   z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 

2021 r. poz. 1128, 1163, 1243, 1551 i 1574)  

 

<Art. 52zd. 

Zwalnia się od podatku dochodowego kwoty jednorazowych odpraw pieniężnych, o 

których mowa w art. 11d ust. 4b ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu 

górnictwa węgla kamiennego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1821 oraz z 2021 r. poz. …).> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 6 lipca 2007 r. o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do 

bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1192 

Art. 2. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   osoby uprawnione - emerytów i rencistów mających ustalone prawo do emerytury lub 

renty, którzy pobierali bezpłatny węgiel w naturze od przedsiębiorstw robót górniczych 

lub przeszli na emeryturę lub rentę z tych przedsiębiorstw oraz wdowy, wdowców i 

sieroty mających ustalone prawo do renty rodzinnej po byłych pracownikach 

przedsiębiorstw robót górniczych, uprawnionych do bezpłatnego węgla na podstawie 

Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników zakładów górniczych z dnia 21 grudnia 1991 

r., i którzy uzyskali emeryturę lub rentę przed dniem 1 stycznia 2007 r., a po dniu 31 

grudnia 2001 r. nie pobierali ekwiwalentu; 

2)   przedsiębiorstwo robót górniczych - przedsiębiorcę prowadzącego roboty górnicze pod 

ziemią związane z budową, utrzymaniem lub likwidacją zakładu górniczego; 

[3)   dotacja - dotację w rozumieniu przepisów o finansach publicznych.] 

 

Art. 5. 

1. Wysokość ekwiwalentu stanowi iloczyn ilości węgla objętego uprawnieniem, która nie 

może być wyższa niż 3 Mg węgla kamiennego rocznie i przeciętnej średniorocznej ceny 

zbytu 1 Mg węgla kamiennego w asortymencie [Orzech II]  <Orzech>. 

2. Za rok 2002 cenę zbytu 1 Mg węgla kamiennego w asortymencie Orzech II ustala się na 

podstawie ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w asortymencie Orzech II z roku 2006. 
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3. Za lata następne minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin, w terminie do 

dnia 20 stycznia każdego roku, ustala i ogłasza, w formie obwieszczenia, w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", przeciętną średnioroczną cenę 

zbytu 1 Mg węgla kamiennego w asortymencie [Orzech II] <Orzech>, z roku 

poprzedzającego rok, w którym ekwiwalent ma być wypłacany, skorygowaną o 

przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na rok 

planowany. 

Art. 11. 

[1. Ekwiwalent oraz koszty związane z obsługą wypłaty ekwiwalentu są finansowane z 

dotacji.] 

<1. Ekwiwalent oraz koszty związane z obsługą wypłaty ekwiwalentu są finansowane ze 

środków budżetu państwa z części, której dysponentem jest Prezes ZUS.> 

[2. Wysokość dotacji każdorazowo określa ustawa budżetowa. 

3. Dysponentem dotacji na realizację zadań, o których mowa w ustawie, jest minister 

właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin. 

4. Podstawą przekazywania środków z dotacji na wypłatę ekwiwalentu i kosztów jego obsługi 

jest umowa zawarta między ministrem właściwym do spraw gospodarki złożami kopalin a 

ZUS. 

5. Umowa powinna zawierać w szczególności określenie wysokości środków z dotacji, trybu 

ich przekazywania oraz wysokości kosztów związanych z obsługą wypłaty ekwiwalentu.] 

 

[Art. 12. 

ZUS dokonuje rozliczenia przekazywanych środków z dotacji, w terminie 30 dni po upływie 

miesiąca, w którym dokonano wypłat ekwiwalentów. Rozliczenia te, wraz z imiennym 

wykazem osób i ich numerem PESEL albo rodzajem i numerem dokumentu tożsamości 

obcokrajowców, które otrzymały ekwiwalent, ZUS niezwłocznie przekazuje ministrowi 

właściwemu do spraw gospodarki złożami kopalin.] 

 


