
NOTATKA ze wspólnego posiedzenia  

Komisji Gospodarki Narodowej 

i Innowacyjności 

oraz Komisji Rodziny, Polityki 

Senioralnej i Społecznej 

nr posiedzenia: 6  nr posiedzenia: 5 

data posiedzenia: 22 grudnia 2015 r. 

  

 

Posiedzeniu przewodniczył: przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 

Andrzej Stanisławek. 

 

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu 

górnictwa węgla kamiennego (druk senacki nr 50, druki sejmowe 

nr 135 i 142). 

 

W posiedzeniu uczestniczyli:  senatorowie członkowie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej 

i Społecznej: Mieczysław Augustyn Jarosław Duda, Andrzej 

Kamiński, Stanisław Kogut, Małgorzata Kopiczko, Jan Filip 

Libicki, Ryszard Majer, Andrzej Mioduszewski, Bogusława 

Orzechowska, Krzysztof Słoń, Aleksander Szwed, Antoni 

Szymański, 

 senatorowie członkowie Komisji Gospodarki Narodowej 

i Innowacyjności: Mieczysław Augustyn, Wiesław Dobkowski, 

Adam Gawęda, Mieczysław Golba, Kazimierz Kleina, 

Władysław Komarnicki, Grzegorz Napieralski, Grzegorz 

Peczkis, Wojciech Piecha, Krystian Probierz, Andrzej 

Stanisławek, 

 

 
 goście, m.in.: 

 Ministerstwo Energii: 

 sekretarz stanu Grzegorz Tobiszowski, 

 zastępca dyrektora Departamentu Górnictwa Anna Margis, 

 Ministerstwo Skarbu Państwa: 

 dyrektor Departamentu Spółek Kluczowych Małgorzata 

Niezgoda ze współpracownikami, 

 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: 

 dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Społecznych Mariusz 

Kubzdyl ze współpracownikiem, 

 Sejm RP: 

 poseł Barbara Dziuk, 

 

  Kancelaria Senatu: 

 pracownik Biura Legislacyjnego Danuta Drypa. 

 

Przebieg posiedzenia: 
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Ad 1. 

 

Ustawa dotyczy wprowadzenia zmian o charakterze systemowym, m.in. w zakresie 

przedłużenia obowiązywania regulacji dotyczących możliwości zbywania kopalń, 

zakładów górniczych lub ich oznaczonych części do końca 2018 r., oraz regulacji 

dotyczących restrukturyzacji zatrudnienia, a także zmian sposobu realizacji 

uprawnienia byłych pracowników kopalń, które postawiono w stan likwidacji przed 

dniem 1 stycznia 2007 r., i zmian zasad naliczania wysokości jednorazowych odpraw 

pieniężnych dla osób, które skorzystają z tego instrumentu po 1 stycznia 2016 r. 

Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. 

Ustawę przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Energii Grzegorz Tobiszowski. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Danuta Drypa nie miała uwag o charakterze 

legislacyjnym. 

W dyskusji senator Adam Gawęda wskazał na potrzebę uporządkowania 

i ujednolicenia zasad wypłaty deputatów węglowych pracownikom różnych spółek 

węglowych oraz rozwoju programu dowolnych odejść pracowników administracji 

kopalń, zaś senator Mieczysław Augustyn wskazał, że spodziewany długi okres 

dekoniunktury powinien skłaniać do przygotowania przez resort energii planu 

generalnego dla górnictwa. Senator Antoni Szymański zaapelował do przedstawicieli 

ministerstwa o przedstawienie takiego planu w ciągu kilku miesięcy. 

Poseł Barbara Dziuk oraz wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski rekomendowali 

przyjęcie ustawy bez poprawek. 

Przewodniczący obradom Andrzej Stanisławek zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez 

poprawek. 

W wyniku głosowania komisje przyjęły ten wniosek jednogłośnie. 

Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Adama Gawędę. 

 

Konkluzja: Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 50 A). 

 

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową. 

Opracowano w BPS 


