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  USTAWA

z dnia 28 listopada 2003 r.

o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1.

Ustawa określa zasady restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego, w tym:

1) zasady restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw górniczych;

2) zasady restrukturyzacji zatrudnienia w przedsiębiorstwach górniczych;

3) zasady likwidacji kopalń węgla kamiennego;

4) zasady restrukturyzacji organizacyjnej w górnictwie węgla kamiennego;

5) szczególne uprawnienia gmin górniczych;

6) źródła finansowania restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego.

Art. 2.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) przedsiębiorstwie górniczym - należy przez to rozumieć:

a) spółkę węglową - jednoosobową spółkę Skarbu Państwa, która prowa-
dzi lub prowadziła po dniu 14 stycznia 1999 r. wydobycie węgla ka-
miennego na podstawie koncesji albo która prowadzi lub prowadziła po
dniu 14 stycznia 1999 r. likwidację zakładu górniczego oraz spółkę, w
której taka spółka jest właścicielem wszystkich udziałów,

b) spółkę, w której akcje albo udziały Skarbu Państwa albo spółek węglo-
wych przekraczają 50% wartości kapitału zakładowego, prowadzącą
wydobycie węgla kamiennego na podstawie koncesji albo która prowa-
dzi lub prowadziła likwidację zakładu górniczego po dniu 14 stycznia
1999 r., albo zabezpiecza kopalnie przed zagrożeniami wodnymi, ga-
zowymi oraz pożarowymi po zakończeniu likwidacji kopalni;

Opracowano na pod-
stawie: Dz.U. z 2003
r. Nr 210, poz. 2037;
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2) kopalni - należy przez to rozumieć wyodrębnioną jednostkę organizacyjną
przedsiębiorstwa górniczego prowadzącą zakład górniczy;

3) zakładzie górniczym - należy przez to rozumieć służący wydobywaniu wę-
gla kamiennego zakład górniczy w rozumieniu art. 6 pkt 7 ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 27, poz. 96, z późn.
zm.1));

4) gminie górniczej - należy przez to rozumieć gminę, na której terenie jest:

a) wykonywana albo była wykonywana po dniu 14 stycznia 1999 r. dzia-
łalność gospodarcza objęta koncesją na wydobywanie węgla kamienne-
go i na rzecz której przedsiębiorstwo górnicze jest obowiązane lub było
obowiązane po tym dniu uiszczać opłatę eksploatacyjną, o której mowa
w art. 84 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze,

b) zlokalizowany albo był zlokalizowany po dniu 14 stycznia 1999 r. za-
kład górniczy albo część tego zakładu;

5) pracodawcy spoza górnictwa - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę in-
nego niż wymieniony w pkt 1-3.

Art. 3.

Minister właściwy do spraw gospodarki ogłasza, w formie obwieszczenia, wykaz
gmin górniczych, o których mowa w art. 2 pkt 4, w Dzienniku Urzędowym Rzeczy-
pospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Rozdział 2

Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw górniczych

Art. 4.

1. Restrukturyzacja finansowa zobowiązań pieniężnych przedsiębiorstw górniczych
polega na:

1) umorzeniu z mocy prawa w całości albo w części ich zobowiązań pienięż-
nych wraz z odsetkami;

2) odroczeniu terminu spłaty ich zobowiązań pieniężnych na określony czas;

3) rozłożeniu spłaty ich zobowiązań pieniężnych na raty;

4) zamianie ich zobowiązań pieniężnych na akcje albo udziały przedsiębiorstw
górniczych.

2. Postępowanie restrukturyzacyjne oraz postępowanie oddłużeniowe przedsię-
biorstw górniczych prowadzone na podstawie:

                                                
1) Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr

111, poz. 726 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz.1800 oraz z 2002 r. Nr
113, poz. 984, Nr 117, poz. 1007, Nr 153, poz. 1271, Nr 166, poz. 1360 i Nr 240, poz. 2055.
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1) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności
publicznoprawnych od przedsiębiorców (Dz.U. Nr 155, poz. 1287 oraz z
2003 r. Nr 56, poz. 498 i Nr 202, poz. 1956);

2) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla kamien-
nego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczegól-
nych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych (Dz.U. Nr 162, poz. 1112,
z późn. zm.2))

- podlega z mocy prawa umorzeniu w zakresie należności wymienionych w art.
5 ust. 1.

3. Jeżeli w wyniku wszczętego postępowania restrukturyzacyjnego przedsiębior-
stwo górnicze wniosło opłatę restrukturyzacyjną, o której mowa w art. 18 ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności
publicznoprawnych od przedsiębiorców, opłata ta nie podlega zwrotowi.

Art. 5.
1. Z dniem wejścia w życie ustawy podlegają umorzeniu z mocy prawa zobowiąza-

nia pieniężne przedsiębiorstw górniczych powstałe do dnia 30 września 2003 r.
wraz z odsetkami:

1) z tytułu podatków wobec budżetu państwa, należności celnych oraz wpłat z
zysku na rzecz Skarbu Państwa;

2) z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez
płatnika, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowni-
czych;

3) wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

4) z tytułu opłat za:
a) gospodarcze korzystanie ze środowiska w rozumieniu przepisów usta-

wy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska
(Dz.U. z 1994 r. Nr 49, poz. 196, z późn. zm.3)),

b) szczególne korzystanie z wód w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
24 października 1974 r. - Prawo wodne (Dz.U. Nr 38, poz. 230, z późn.
zm.4)),

c) składowanie odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r.
o odpadach (Dz.U. Nr 96, poz. 592, z późn. zm.5)),

                                                
2) Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 41 i Nr 154, poz.1802, z 2002 r. Nr

216, poz.1826 i Nr 238, poz. 2020 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844.
3) Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz.U z 1995 r. Nr 90, poz. 446, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr

132, poz. 622, z 1997 r. Nr 46, poz. 296, Nr 96, poz. 592, Nr 121, poz. 770 i Nr 133, poz. 885, z
1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 101, poz.1178, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr
62, poz. 718 i Nr 109, poz. 1157 oraz z 2001 r. Nr 38, poz. 452, Nr 45, poz. 497, Nr 63, poz. 634,
Nr 73, poz. 764, Nr 76, poz. 811 i Nr 84, poz. 907.
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d) korzystanie ze środowiska w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627, z
późn. zm.6)),

- stanowiących przychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej oraz wojewódzkich, powiatowych i gminnych funduszy
ochrony środowiska i gospodarki wodnej;

5) z tytułu administracyjnych kar pieniężnych określonych w przepisach ustaw
wymienionych w pkt 4;

6) z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, w części
stanowiącej dochód budżetu państwa;

7) z tytułu odsetek za zwłokę, opłaty prolongacyjnej, opłaty dodatkowej,
kosztów upomnienia oraz kosztów egzekucyjnych, od zaległości wymienio-
nych w pkt 1-6.

2. Nie podlegają umorzeniu zobowiązania pieniężne przedsiębiorstw górniczych z
tytułu składek emerytalnych, składek na ubezpieczenia społeczne w części fi-
nansowanej przez ubezpieczonego oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne.

3. Nie podlegają umorzeniu także zobowiązania pieniężne przedsiębiorstw górni-
czych z tytułu zaległości podatkowych i celnych, określone w decyzji właściwe-
go organu podatkowego, organu celnego lub organu kontroli skarbowej oraz
należności z tytułu składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych, wpłat do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych oraz opłat i kar dla Narodowego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkich, powiatowych i gminnych funduszy
ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz opłat za użytkowanie wieczyste
gruntów Skarbu Państwa określone w wyniku postępowania kontrolnego, jeżeli
zaległości te zostały określone w związku z dokonywaniem czynności prawnych
mających na celu obejście przepisów podatkowych, o należnościach celnych, o
ubezpieczeniach społecznych lub przepisów dotyczących wymiaru i poboru tych
należności.

4. Wraz z umorzeniem zobowiązań pieniężnych przedsiębiorstw górniczych wyga-
sają ustanowione dla tych zobowiązań zabezpieczenia na majątku lub prawach
tych przedsiębiorstw górniczych.

5. Umorzone kwoty zobowiązań pieniężnych przedsiębiorstw górniczych uwzględ-
nia się w rachunku zysków i strat, na zasadach określonych w przepisach o ra-
chunkowości, z tym że przychody z tytułu umorzenia nie stanowią przychodu w
rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób

                                                                                                                                          
4) Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1980 r. Nr 3, poz. 6, z 1983 r. Nr 44, poz. 201, z 1989

r. Nr 26, poz. 139 i Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 39, poz. 222, z 1991 r. Nr 32,
poz. 131 i Nr 77, poz. 335, z 1993 r. Nr 40, poz. 183, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, z 1995 r. Nr 47, poz.
243, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 47, poz. 299, Nr 88, poz. 554 i Nr 133, poz. 885, z
1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 89, poz. 991, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120,
poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 43, Nr 72, poz. 747, Nr 100, poz. 1085 i Nr 125, poz. 1368.

5) Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 715, z 1999 r.
Nr 101, poz. 1178 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 22, poz. 272, Nr 89, poz. 991 i Nr 109, poz.
1157.

6) Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957, z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717
i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693 i Nr 190, poz. 1865.
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prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.7)). Kwota przychodów
uzyskanych z umorzenia zobowiązań pieniężnych przedsiębiorstw górniczych
wynikających z niniejszej ustawy pomniejsza podstawę ustalenia wysokości
wpłat z zysku, naliczonej na podstawie ustawy z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpła-
tach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (Dz.U. Nr 154, poz.
792).

Art. 6.

1. Zobowiązania pieniężne przedsiębiorstw górniczych z tytułu składek wymienio-
nych w art. 5 ust. 2 podlegają restrukturyzacji finansowej na następujących za-
sadach:

1) termin spłaty zobowiązań głównych oraz odsetek podlega odroczeniu do
dnia 31 grudnia 2004 r.; za okres odroczenia nie nalicza się odsetek;

2) od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., spłata zobowiązań
głównych oraz odsetek następuje od dnia:

a) 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. - spłata 30% kwoty zobo-
wiązań w 36 równych miesięcznych ratach,

b) 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. - spłata 70% kwoty zobo-
wiązań w 36 równych miesięcznych ratach.

2. W przypadku niedokonania płatności w dwóch kolejnych miesięcznych ratach,
zobowiązania pieniężne przedsiębiorstw górniczych, o których mowa w ust. 1,
stają się natychmiast wymagalne.

Rozdział 3

Restrukturyzacja zatrudnienia w przedsiębiorstwach górniczych

Art. 7.

1. Środki finansowe na realizację restrukturyzacji zatrudnienia zapewnia przedsię-
biorstwo górnicze wykorzystując w tym celu środki własne, dotacje z budżetu
państwa oraz inne źródła finansowania; finansowanie następuje za pośrednic-
twem przedsiębiorstwa górniczego.

2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na finansowanie restruktury-
zacji zatrudnienia w części dotyczącej budżetu państwa nie może przekroczyć
maksymalnego ich poziomu określonego w przepisach o warunkach dopusz-
czalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

                                                
7) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2000 r. Nr 60 , poz. 700 i 703, Nr

86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106,
poz. 1150, Nr 110, poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr
93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169, poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i Nr 230,
poz. 1922 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 137, poz. 1302, Nr
180, poz. 1759 i Nr 202, poz. 1957.



©Kancelaria Sejmu                                                                                                                                                              s. 6/29

04-01-14

Art. 8.

1. W okresie restrukturyzacji zatrudnienia w przedsiębiorstwach górniczych pra-
cownikom nieposiadającym uprawnień do emerytury albo uprawnień do renty z
tytułu niezdolności do pracy, przysługują następujące uprawnienia:

1) osłonowe - świadczenie górnicze;

2) aktywizująco-adaptacyjne:

a) stypendium na przekwalifikowanie,

b) kontrakt na przekwalifikowanie,

c) pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej.

2. Poszczególne uprawnienia, o których mowa w ust. 1, mogą być przyznane pra-
cownikowi przedsiębiorstwa górniczego tylko jeden raz, na jego wniosek, za
zgodą pracodawcy, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 2, jeżeli przed dniem złożenia
wniosku pracownik ten nie korzystał z takich uprawnień.

3. Pracownikowi przedsiębiorstwa górniczego korzystającemu z uprawnień, o któ-
rych mowa w ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a albo lit. b, nie przysługuje odprawa
pieniężna, o której mowa w przepisach o szczególnych zasadach rozwiązywania
z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Art. 9.

1. Świadczenie górnicze, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1, przysługuje pracow-
nikowi 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 3 lata do nabycia uprawnień do emerytury przed
dniem 1 stycznia 2007 r.

2. Świadczenie górnicze może być udzielone przez przedsiębiorstwo górnicze po
ustaleniu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych okresów uprawniających pra-
cownika do emerytury oraz okresu korzystania ze świadczenia górniczego, nie-
zbędnego do nabycia uprawnień do tej emerytury oraz pod warunkiem złożenia
przez pracownika pisemnego oświadczenia, że wyraża zgodę na rozwiązanie
stosunku pracy z dniem zakończenia świadczenia górniczego.

3. Okres korzystania ze świadczenia górniczego traktuje się na równi z okresami
pracy górniczej uprawniającymi do nabycia uprawnień do emerytury.

4. W okresie korzystania ze świadczenia górniczego:

1) pracownik jest zwolniony z obowiązku świadczenia pracy;

2) nie przysługuje pracownikowi urlop wypoczynkowy;

3) okres korzystania z tego świadczenia wlicza się do okresu pracy, od którego
zależą uprawnienia pracownicze.

5. Pracownik korzystający ze świadczenia górniczego otrzymuje 75% miesięcznego
wynagrodzenia, obliczanego jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy,
otrzymywanego przed dniem przyznania świadczenia górniczego, pomniejszo-
nego o kwotę odpowiadającą kwocie składek na ubezpieczenia społeczne w czę-
ści finansowanej przez ubezpieczonego, z zastrzeżeniem ust. 6.
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6. Do podstawy obliczania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, o którym mo-
wa w ust. 5, wlicza się wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych za
ostatnie trzy miesiące przed dniem przyznania świadczenia górniczego w wy-
miarze nie wyższym niż 37,5 godziny.

7. Pracownik korzystający ze świadczenia górniczego, niezależnie od wynagrodze-
nia, o którym mowa w ust. 5, otrzymuje od przedsiębiorstwa górniczego przy-
sługujące mu świadczenia, finansowane z dotacji z budżetu państwa do wysoko-
ści 75% należnego świadczenia oraz ma prawo do korzystania z uznaniowych
świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

8. Świadczenia wymienione w ust. 7, przysługują pod warunkiem, że uprawnienie
do takich świadczeń przysługiwało pracownikowi bezpośrednio przed uzyska-
niem świadczenia górniczego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1.

9. Wysokość odpisu podstawowego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o
którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym fun-
duszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.8)),
wynosi na jednego pracownika przebywającego na świadczeniu górniczym
37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w art. 5 ust.
2 tej ustawy.

10. Pracownik korzystający ze świadczenia górniczego:

1) nie może korzystać z innych uprawnień określonych w art. 8 ust. 1 pkt 2;

2) traci przyznane świadczenie górnicze z dniem:

a) nabycia uprawnień do emerytury albo uprawnień do renty z tytułu nie-
zdolności do pracy,

b) podjęcia pracy pod ziemią albo w przedsiębiorstwie górniczym, z za-
strzeżeniem ust. 11,

c) podjęcia pracy u pracodawcy spoza górnictwa bez spełnienia warunku
określonego w ust. 12.

11. Pracownik korzystający ze świadczenia górniczego może podjąć zatrudnienie, u
zaproponowanego przez biuro pomocy zawodowej Górniczej Agencji Pracy Sp.
z o.o., zwanej dalej „GAP”, pracodawcy spoza górnictwa albo u pracodawcy
wykonującego prace określone w art. 18 ust. 2.

12. Pracownik korzystający ze świadczenia górniczego może podjąć, bez pośred-
nictwa GAP, zatrudnienie u pracodawcy spoza górnictwa pod warunkiem, że
zgłosi ten fakt przedsiębiorstwu górniczemu wypłacającemu to świadczenie, w
terminie do 30 dni od dnia podjęcia zatrudnienia.

13. W przypadku podjęcia zatrudnienia u pracodawcy spoza górnictwa, o którym
mowa w ust. 11 i 12, korzystającemu ze świadczenia górniczego przysługuje
50% wynagrodzenia przysługującego na świadczeniu górniczym, obliczonego
zgodnie z ust. 5 i 6.

                                                
8)  Zmiany zostały ogłoszone w Dz.U. z 1996 r. Nr 118, poz. 561, Nr 139, poz. 647 i Nr 147, poz. 686,

z 1997 r. Nr 82, poz. 518 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 75, poz. 486 i Nr 113, poz. 717 oraz z
2002 r. Nr 135, poz. 1146.
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Art. 10.

1. Stypendium na przekwalifikowanie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 lit. a,
przedsiębiorstwo górnicze może przyznać, na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy,
począwszy od dnia, w którym pracownik rozpocznie szkolenie - na wniosek pra-
cownika zatrudnionego na powierzchni, z zastrzeżeniem ust. 2, który złoży
oświadczenie, że wyraża zgodę na rozwiązanie stosunku pracy po zakończeniu
okresu korzystania z tego stypendium albo podjęcia zatrudnienia u pracodawcy
spoza górnictwa.

2. W przypadku pracownika przedsiębiorstwa górniczego, o którym mowa w art.
27 ust. 1, zatrudnionego na powierzchni, a przewidzianego do zwolnienia, sty-
pendium na przekwalifikowanie jest przyznawane na wniosek tego przedsiębior-
stwa.

3. W okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie pracownik jest
zwolniony z obowiązku świadczenia pracy oraz przysługuje mu bezpłatna po-
moc w zakresie doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy realizowanego
przez GAP oraz jednorazowe bezpłatne szkolenie.

4. W okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie pracownik otrzy-
muje 100% miesięcznego wynagrodzenia obliczanego jak wynagrodzenie za
urlop wypoczynkowy, otrzymywanego przed dniem przyznania stypendium,
pomniejszonego o kwotę odpowiadającą kwocie składek na ubezpieczenia spo-
łeczne w części finansowanej przez ubezpieczonego.

5. Przepis art. 9 ust. 6 stosuje się do wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 4.

6. W przypadku przerwania przez pracownika jednorazowego bezpłatnego szkole-
nia, bez uzasadnionej przyczyny, przedsiębiorstwo górnicze rozwiązuje z pra-
cownikiem stosunek pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika.

7. W przypadku podjęcia przez pracownika, korzystającego ze stypendium na prze-
kwalifikowanie, zatrudnienia u pracodawcy spoza górnictwa, o którym mowa w
art. 13 lub w art. 14, po zakończeniu jednorazowego bezpłatnego szkolenia, a
przed upływem 6-miesięcznego okresu wymienionego w ust. 1, okres korzysta-
nia ze stypendium ulega odpowiedniemu skróceniu.

8. Na wniosek pracownika korzystającego ze stypendium na przekwalifikowanie,
okres korzystania ze stypendium może ulec odpowiedniemu skróceniu, pod wa-
runkiem, że nastąpi to po zakończeniu jednorazowego bezpłatnego szkolenia.

9. Do pracowników korzystających ze stypendium na przekwalifikowanie art. 9
ust. 9 stosuje się odpowiednio.

Art. 11.

Przedsiębiorstwo górnicze przyznające pracownikowi świadczenie górnicze, a także
stypendium na przekwalifikowanie, jest obowiązane od wynagrodzeń, o których
mowa w art. 9 ust. 5 i 13 oraz art. 10 ust. 4, dokonywać wpłat składek na ubezpie-
czenia społeczne: emerytalne i rentowe, a także zaliczek na podatek dochodowy od
osób fizycznych, składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz składek płaconych na
Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, w wyso-
kości i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
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Art. 12.

1. Pracownik przedsiębiorstwa górniczego zatrudniony na powierzchni, który sko-
rzystał ze stypendium na przekwalifikowanie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt
2 lit. a, i ukończył szkolenie, ma prawo do ubiegania się o pożyczkę, o której
mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 lit. c, na preferencyjnych warunkach.

2. Wysokość pożyczki, o której mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 20 000 zł.

3. Pożyczka jest udzielana przez lokalne albo regionalne instytucje finansowe ze
środków pochodzących z budżetu państwa lub z innych źródeł finansowania.

4. Pożyczka może być umorzona w całości lub części przez lokalne albo regionalne
instytucje finansowe na wniosek byłego pracownika przedsiębiorstwa górnicze-
go, pod warunkiem podjęcia działalności gospodarczej w terminie do 6 miesięcy
od dnia rozwiązania stosunku pracy z przedsiębiorstwem górniczym, po spełnie-
niu warunków określonych w umowie pożyczki zawartej między lokalną  albo
regionalną instytucją finansową a pracownikiem, o którym mowa w ust. 1, z za-
strzeżeniem ust. 5.

5. Umorzenie, o którym mowa w ust. 4, może nastąpić:

1) w wysokości 50% kwoty udzielonej pożyczki, w przypadku gdy działalność
gospodarcza, o której mowa w ust. 1, jest wykonywana co najmniej przez 6
miesięcy od dnia podjęcia tej działalności;

2) w całości, w przypadku gdy działalność gospodarcza, o której mowa w ust.
1, jest wykonywana co najmniej przez 12 miesięcy od dnia podjęcia tej
działalności.

6. Środki finansowe przeznaczone na udzielanie pożyczek oraz środki finansowe
otrzymane w wyniku spłaty tych pożyczek, lokalne albo regionalne instytucje
finansowe są obowiązane przeznaczyć na ich udzielanie.

7. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, tryb
przyznawania i spłacania pożyczek, o których mowa w ust. 1 oraz sposób ich
rozliczania, uwzględniając w szczególności sprawność i terminowość ich
udzielania.

Art. 13.

1. Pracodawcy spoza górnictwa, który zatrudni byłego pracownika przedsiębior-
stwa górniczego zatrudnionego na powierzchni, zwanego dalej „pracownikiem
powierzchni”, z którym rozwiązano stosunek pracy, na wniosek tego pracowni-
ka z powodu likwidacji stanowiska pracy lub po skorzystaniu przez niego ze
stypendium na przekwalifikowanie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 lit. a, a
pracownikowi temu brakowało nie więcej niż 3 lata do uzyskania uprawnień do
emerytury i pracodawca zatrudni go w pełnym wymiarze czasu pracy nie krócej
niż do dnia uzyskania przez niego uprawnień do emerytury, przysługuje refinan-
sowanie kosztów wynagrodzenia tego pracownika.

2. Refinansowanie kosztów wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, przysługuje
pracodawcy spoza górnictwa:

1) za każdy miesiąc zatrudnienia pracownika, poczynając od pierwszego mie-
siąca jego zatrudnienia;
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2) w kwocie stanowiącej 100% miesięcznego wynagrodzenia i należnych od
wynagrodzenia składek, jednak nie wyższej niż 75% wynagrodzenia łącznie
z należnymi składkami, obliczonego jak wynagrodzenie za urlop wypo-
czynkowy, otrzymywanego od przedsiębiorstwa górniczego przez byłego
pracownika powierzchni przed dniem rozwiązania z nim stosunku pracy

- przez okres 18 miesięcy od dnia jego zatrudnienia pod warunkiem, że zatrud-
nienie nastąpi przed dniem 30 czerwca 2005 r.

3. Przepis art. 9 ust. 6 stosuje się do ustalania wysokości kosztów wynagrodzenia, o
którym mowa w ust. 2.

4. W przypadku zatrudnienia pracownika, o którym mowa w ust. 1, po dniu
30 czerwca 2005 r., refinansowanie kosztów wynagrodzenia będzie przysługi-
wało nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2006 r.

5. Warunkiem koniecznym do ubiegania się przez pracodawcę spoza górnictwa o
refinansowanie, o którym mowa w ust. 1, jest niezaleganie z płatnościami, w
dniu składania wniosku o refinansowanie, z tytułu należności publicznopraw-
nych dotyczących składek na ubezpieczenia społeczne oraz na fundusze celowe,
określonych w odrębnych przepisach.

6. W przypadku gdy pracodawca spoza górnictwa rozwiąże stosunek pracy z pra-
cownikiem, o którym mowa w ust. 1, z przyczyn niedotyczących pracownika,
przed dniem uzyskania przez niego uprawnień do emerytury lub zaprzestanie
uiszczania składek, o których mowa w ust. 5, odpowiednio:

1) w okresie pierwszych 18 miesięcy zatrudnienia, o którym mowa w ust. 2,
lub w okresie, o którym mowa w ust. 4, wstrzymuje się refinansowanie, a
otrzymane środki jest obowiązany zwrócić na zasadach określonych w prze-
pisach o finansach publicznych dotyczących dotacji; zwrot środków nastę-
puje w terminie do 30 dni od dnia wstrzymania refinansowania;

2) po okresie 18 miesięcy zatrudnienia, o którym mowa w ust. 2, lub po okre-
sie, o którym mowa w ust. 4, otrzymane środki jest obowiązany zwrócić na
zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych dotyczących
dotacji; zwrot środków następuje w terminie do 30 dni od dnia wstrzymania
refinansowania.

Art. 14.

1. Pracodawcy spoza górnictwa, który zatrudni na czas nieokreślony, w pełnym
wymiarze czasu pracy, przez okres co najmniej 24 miesięcy, byłego pracownika
powierzchni, z którym przedsiębiorstwo górnicze na wniosek tego pracownika
rozwiązało stosunek pracy z powodu likwidacji stanowiska pracy lub po skorzy-
staniu przez niego ze stypendium na przekwalifikowanie, o którym mowa w art.
8 ust. 1 pkt 2 lit. a, a pracownikowi temu brakowało więcej niż 3 lata do uzyska-
nia uprawnień do emerytury, przysługuje refinansowanie kosztów wynagrodze-
nia tego pracownika.

2. Refinansowanie kosztów wynagrodzenia pracownika, o którym mowa w ust. 1,
przysługuje pracodawcy spoza górnictwa:

1) za każdy miesiąc zatrudnienia pracownika, poczynając od pierwszego mie-
siąca jego zatrudnienia;
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2) w kwocie stanowiącej 100% miesięcznego wynagrodzenia i należnych od
wynagrodzenia składek, jednak nie wyższej niż 75% wynagrodzenia łącznie
z należnymi składkami, obliczonego jak wynagrodzenie za urlop wypo-
czynkowy, otrzymywanego od przedsiębiorstwa górniczego przez byłego
pracownika powierzchni przed dniem rozwiązania z nim stosunku pracy

- przez okres 12 miesięcy od dnia jego zatrudnienia pod warunkiem, że zatrud-
nienie nastąpi przed dniem 1 stycznia 2006 r.

3. Przepis art. 9 ust. 6 stosuje się do ustalania wysokości kosztów wynagrodzenia, o
którym mowa w ust. 2.

4. W przypadku zatrudnienia pracownika, o którym mowa w ust. 1, po dniu
1 stycznia 2006 r., refinansowanie kosztów wynagrodzenia będzie przysługiwało
nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2006 r.

5. Warunkiem koniecznym ubiegania się przez pracodawcę spoza górnictwa o refi-
nansowanie, o którym mowa w ust. 1, jest niezaleganie z płatnościami, w dniu
składania wniosku o refinansowanie z tytułu należności publicznoprawnych do-
tyczących składek na ubezpieczenia społeczne oraz na fundusze celowe, okre-
ślonych w odrębnych przepisach.

6. W przypadku gdy pracodawca spoza górnictwa rozwiąże stosunek pracy z pra-
cownikiem, o którym mowa w ust. 1, z przyczyn niedotyczących pracownika,
przed upływem okresu 24 miesięcy lub w przypadku zaprzestania uiszczania
składek, o których mowa w ust. 5, odpowiednio:

1) w okresie pierwszych 12 miesięcy zatrudnienia, o którym mowa w ust. 2,
lub w okresie, o którym mowa w ust. 4, wstrzymuje się refinansowanie, a
otrzymane środki jest obowiązany zwrócić na zasadach określonych w prze-
pisach o finansach publicznych dotyczących dotacji; zwrot środków nastę-
puje w terminie do 30 dni od dnia wstrzymania refinansowania;

2) po okresie 12 miesięcy zatrudnienia, o którym mowa w ust. 2, lub po okre-
sie, o którym mowa w ust. 4, otrzymane środki jest obowiązany zwrócić na
zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych dotyczących
dotacji; zwrot środków następuje w terminie do 30 dni od dnia wstrzymania
refinansowania.

Art. 15.

W przypadku gdy pracownik powierzchni nie skorzystał ze stypendium na przekwa-
lifikowanie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 lit. a, a przedsiębiorstwo górnicze
rozwiązało z nim stosunek pracy na jego wniosek i pracownik ten do dnia rozwiąza-
nia stosunku pracy przyjął propozycję zatrudnienia u pracodawcy spoza górnictwa,
który warunkuje zatrudnienie tego pracownika od skorzystania z refinansowania, o
którym mowa w art. 13 ust. 1 i art. 14 ust. 1, lub finansowania kontraktu na prze-
kwalifikowanie, wymienionego w art. 8 ust. 1 pkt 2 lit. b, pracownikowi temu nie
przysługuje odprawa pieniężna, o której mowa w przepisach o szczególnych zasa-
dach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących
pracowników.
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Art. 16.

1. Pracodawca spoza górnictwa, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i art. 14 ust. 1, mo-
że ubiegać się o zwrot kosztów poniesionych na zakup środków trwałych w
związku z utworzeniem nowego miejsca pracy, na którym zatrudnił byłego pra-
cownika powierzchni, w wysokości do 20 000 zł.

2. Zwrotu kosztów, o których mowa w ust. 1, dokonuje przedsiębiorstwo górnicze z
dotacji z budżetu państwa lub z innych źródeł finansowania na wniosek praco-
dawcy spoza górnictwa, który zatrudnił byłego pracownika tego przedsiębior-
stwa.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera:

1) oznaczenie pracodawcy spoza górnictwa;

2) imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, o którym mowa w ust. 1;

3) datę zawarcia z pracownikiem, o którym mowa w ust. 1, umowy o pracę;

4) opis utworzonego nowego miejsca pracy wraz z kosztorysem.

4. W przypadku wystąpienia przesłanek zwrotu refinansowania, o których mowa w
art. 13 ust. 6 i art. 14 ust. 6, pracodawca spoza górnictwa jest obowiązany do
zwrotu przedsiębiorstwu górniczemu otrzymanej kwoty wymienionej w ust. 1, w
terminie do 30 dni od dnia wystąpienia tych przesłanek; zwrot następuje na za-
sadach określonych w przepisach o finansach publicznych.

5. Przedsiębiorstwo górnicze jest obowiązane do zwrotu otrzymanych od praco-
dawcy spoza górnictwa środków finansowych dysponentowi tych środków, nie-
zwłocznie po ich wpłynięciu na rachunek bankowy przedsiębiorstwa.

Art. 17.

1. Kontrakt na przekwalifikowanie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 lit. b, może
być udzielony przez pracodawcę spoza górnictwa byłemu pracownikowi po-
wierzchni, który nie skorzystał ze stypendium na przekwalifikowanie, z którym
przedsiębiorstwo górnicze rozwiązało stosunek pracy na wniosek pracownika.

2. Pracownik, o którym mowa w ust. 1, w okresie pierwszych trzech miesięcy za-
trudnienia u pracodawcy spoza górnictwa, jest zwolniony z obowiązku świad-
czenia pracy i jest obowiązany w tym okresie odbyć jednorazowe bezpłatne
szkolenie; pracownikowi temu wypłacane jest przez pracodawcę spoza górnic-
twa wynagrodzenie ustalone zgodnie z ust. 4.

3. Pracodawcy spoza górnictwa przysługuje refinansowanie kosztów jednorazowe-
go bezpłatnego szkolenia i wypłacanego wynagrodzenia pracownikowi wymie-
nionemu w ust. 1.

4. Refinansowanie, o którym mowa w ust. 3, przysługuje pracodawcy spoza gór-
nictwa w wysokości 100% miesięcznego wynagrodzenia pracownika i należ-
nych od tego wynagrodzenia składek, jednak nie większej niż 75% wynagrodze-
nia łącznie z należnymi składkami, obliczonego jak wynagrodzenie za urlop
wypoczynkowy otrzymywane przez byłego pracownika przedsiębiorstwa górni-
czego przed rozwiązaniem z nim stosunku pracy.

5. Przepis art. 9 ust. 6 stosuje się odpowiednio do ustalania wysokości kosztów wy-
nagrodzenia, o którym mowa w ust. 4.
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6. Po zakończeniu kontraktu na przekwalifikowanie przepisy:

1) art. 13 ust. 4-6 stosuje się odpowiednio w przypadku zatrudnienia pracowni-
ka, któremu brakowało nie więcej niż 3 lata do uzyskania uprawnień do
emerytury;

2) art. 14 ust. 4-6 stosuje się odpowiednio w przypadku zatrudnienia pracow-
nika, któremu brakowało więcej niż 3 lata do uzyskania uprawnień do eme-
rytury.

Art. 18.

1. GAP, w ramach wykonywanych zadań zleconych przez ministra właściwego do
spraw gospodarki:

1) wykonuje analizy możliwości uzyskania odpowiedniego zatrudnienia dla
pracowników zgłaszanych przez przedsiębiorstwa górnicze oraz potrzeb w
zakresie szkoleń tych pracowników w celu dostosowania ich kwalifikacji do
potrzeb pracodawców spoza górnictwa albo kwalifikacji, które będą wyko-
rzystane przy podjęciu działalności gospodarczej;

2) pozyskuje oferty pracy dla pracowników wymienionych w pkt 1;

3) udziela pracodawcom informacji o możliwościach i warunkach zatrudnienia
pracowników wymienionych w pkt 1;

4) inspiruje i organizuje kontakty pracowników wymienionych w pkt 1, z pra-
codawcami;

5) przedstawia pracownikom wymienionym w pkt 1 propozycje zatrudnienia
oraz informuje ich o przysługujących im prawach i obowiązkach;

6) prowadzi doradztwo zawodowe dla pracowników, o których mowa w pkt 1,
diagnozuje ich potrzeby szkoleniowe oraz określa kierunki szkoleń;

7) wyłania, z zachowaniem odpowiednich przepisów, instytucje szkolące;

8) realizuje inne zadania uzgodnione z przedsiębiorstwami górniczymi oraz
pracodawcami spoza górnictwa, z zakresu restrukturyzacji zatrudnienia w
przedsiębiorstwach górniczych.

2. GAP, może zaproponować korzystającemu ze świadczenia górniczego podjęcie
zatrudnienia u pracodawcy spoza górnictwa wykonującego prace w zakresie li-
kwidacji kopalń, zabezpieczenia kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym
w trakcie likwidacji kopalń i po zakończeniu ich likwidacji, usuwania szkód
górniczych wywołanych ruchem zakładu górniczego i szkód powstałych w wy-
niku reaktywacji starych zrobów oraz podejmującego działania po zakończeniu
likwidacji kopalń, działającego na rzecz przedsiębiorstwa górniczego, o którym
mowa w art. 27 ust. 1.

3. O podjęciu zatrudnienia przez korzystającego ze świadczenia górniczego GAP
niezwłocznie powiadamia przedsiębiorstwo górnicze, które udzieliło tego
świadczenia.

Art. 19.

1. Pracownicy zatrudnieni pod ziemią i w zakładach przeróbki mechanicznej węgla
kamiennego w kopalniach częściowo lub całkowicie likwidowanych, którzy nie
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skorzystają z uprawnienia, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1, otrzymają od
przedsiębiorstwa górniczego propozycję pracy na czas nieokreślony w kopal-
niach czynnych.

2. Pracownikom, o których mowa w ust. 1, w przypadku zmiany pracodawcy, nie
przysługuje odprawa, o której mowa w przepisach o szczególnych zasadach
rozwiązywania z pracownikami stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pra-
cowników.

Art. 20.

1. Byłemu pracownikowi kopalni całkowicie likwidowanej uprawnionemu do bez-
płatnego węgla, który uzyskał lub uzyska emeryturę lub rentę przed dniem 1
stycznia 2007 r., wypłacany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ze
środków budżetowych, oprócz emerytury lub renty, ekwiwalent pieniężny z ty-
tułu prawa do bezpłatnego węgla.

2. Ekwiwalent pieniężny, o którym mowa w ust. 1, może otrzymać osoba, która w
dniu wejścia w życie ustawy pobierała bezpłatny węgiel w naturze lub pobierała
z tego tytułu ekwiwalent u pracodawcy objętego restrukturyzacją górnictwa wę-
gla kamiennego, albo osoba, która, po dniu wejścia ustawy w życie, na emerytu-
rę lub rentę przeszła od takiego pracodawcy. Wysokość ekwiwalentu 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. 5.

3. Warunkiem otrzymania ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego
węgla przez osobę, o której mowa w ust. 1 i 2, jest złożenie pracodawcy pisem-
nego oświadczenia o rezygnacji z prawa do pobierania deputatu węglowego w
naturze.

4. W przypadku gdy prawo do bezpłatnego węgla wynika z górniczej renty rodzin-
nej - wszystkim osobom do niej uprawnionym przysługuje łącznie jeden ekwi-
walent. W razie podziału renty rodzinnej ekwiwalent ulega podziałowi w czę-
ściach równych, odpowiednio do liczby uprawnionych.

5. Minister właściwy do spraw gospodarki, w terminie do dnia 20 stycznia każdego
roku, ustala i ogłasza, w formie obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rze-
czypospolitej Polskiej „Monitor Polski", przeciętną średnioroczną cenę zbytu 1
Mg węgla kamiennego w asortymencie Orzech II, z roku poprzedzającego rok,
w którym ekwiwalent pieniężny z tytułu bezpłatnego węgla ma być wypłacany,
skorygowaną o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsump-
cyjnych na rok planowany.

Art. 21.

W przypadku ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa górniczego albo podjęcia decy-
zji o likwidacji przedsiębiorstwa górniczego obowiązek wypłacania świadczeń, o
których mowa w niniejszym rozdziale, świadczeń wymienionych w art. 45, a także
rent wyrównawczych oraz deputatów węglowych przysługujących z tytułu prawa do
bezpłatnego węgla przejmuje jednostka organizacyjna wskazana przez ministra wła-
ściwego do spraw gospodarki, w drodze rozporządzenia. Wydając rozporządzenie
minister właściwy do spraw gospodarki, bierze pod uwagę możliwość sprawnej re-
alizacji obowiązku nałożonego na tę jednostkę.
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Art. 22.

1. Przedsiębiorstwo górnicze jest obowiązane do dnia 31 grudnia 2006 r. nie za-
trudniać nowych pracowników, z wyjątkiem:

1) pracowników przedsiębiorstw górniczych, którzy nie skorzystali ze świad-
czeń, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 lit. a i b oraz świadczeń, o któ-
rych mowa w art. 45 ust. 1;

2) absolwentów szkół specjalistycznych, w stosunku do których przed dniem
wejścia w życie ustawy podjęto zobowiązania o ich zatrudnieniu.

2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość zatrudnienia w przed-
siębiorstwach górniczych:

1) pracowników innych niż określonych w ust. 1, po uzyskaniu zgody rady
nadzorczej lub komisji rewizyjnej;

2) byłych pracowników tych przedsiębiorstw, którzy utracili prawo do pobie-
rania renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy
pracy w tym przedsiębiorstwie, jeżeli ich stan zdrowia pozwala na wyko-
nywanie pracy na stanowisku zajmowanym przed wypadkiem oraz będą
mogli nabyć prawo do emerytury przed dniem 1 stycznia 2007 r.

3. Zgoda, o której mowa w ust. 2 pkt 1, nie jest wymagana w przypadku zatrudnie-
nia członków zarządu.

Art. 23.

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe zasady i tryb przyznawania oraz sposób wykorzystania dotacji
przeznaczonych na restrukturyzację zatrudnienia w przedsiębiorstwach gór-
niczych;

2) szczegółowe zasady i tryb przyznawania, wypłacania i refinansowania wy-
nagrodzeń i innych świadczeń, o których mowa w ustawie;

3) szczegółowe zasady cofnięcia lub czasowego wstrzymania wypłaty przy-
znanej dotacji budżetowej;

4) szczegółowe zasady przyznawania ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa
do bezpłatnego węgla oraz wypłacania tego ekwiwalentu, a także szczegó-
łowe zasady refundowania kosztów deputatu węglowego w naturze oraz
rent wyrównawczych

- biorąc pod uwagę rodzaje uprawnień, na finansowanie których będzie przy-
znana dotacja.
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Rozdział 4

Likwidacja kopalń węgla kamiennego

Art. 24.

1. Likwidacja kopalni polega na zaprzestaniu wydobycia węgla kamiennego i li-
kwidacji zakładu górniczego.

2. Właściwy organ przedsiębiorstwa górniczego podejmuje decyzję o likwidacji
kopalni określając:

1) zakres likwidacji kopalni;

2) termin rozpoczęcia likwidacji kopalni;

3) termin zakończenia wydobycia węgla kamiennego;

4) termin zakończenia likwidacji kopalni;

5) osobę likwidatora.

3. Do likwidacji zakładu górniczego oraz zadań wykonywanych po zakończeniu je-
go likwidacji stosuje się przepisy art. 80-82a ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. -
Prawo geologiczne i górnicze.

4. Przedsiębiorstwo górnicze prowadzące wydobycie węgla lub likwidację kopalni,
w trybie określonym dla planu ruchu zakładu górniczego w rozumieniu przepi-
sów prawa geologicznego i górniczego, określa zakres likwidacji kopalni.

Art. 25.

1. W przypadku podjęcia decyzji o likwidacji kopalni likwidator, o którym mowa w
art. 24 ust. 2 pkt 5, jest obowiązany opracować program socjalny likwidowanej
kopalni, zwany dalej „programem socjalnym”, nie później niż na 60 dni przed
dniem zakończenia wydobycia węgla w tej kopalni.

2. Program socjalny, po zaopiniowaniu przez związki zawodowe działające w li-
kwidowanej kopalni oraz przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, na
terenie której zlokalizowana jest ta kopalnia, zatwierdza właściwy organ przed-
siębiorstwa górniczego. Opinię przedkłada się w terminie 30 dni od dnia otrzy-
mania programu socjalnego.

3. Program socjalny zawiera:

1) propozycje zatrudnienia pracowników likwidowanej kopalni, o których mo-
wa w art. 19 ust. 1;

2) rodzaje uprawnień osłonowych i aktywizująco-adaptacyjnych, którymi zo-
staną objęci pracownicy likwidowanej kopalni.

Art. 26.

1. Likwidowana kopalnia może być zbyta na rzecz przedsiębiorstwa górniczego, o
którym mowa w art. 27 ust. 1.

2. Przychody z tytułu nabycia likwidowanej kopalni przez przedsiębiorstwo górni-
cze, o którym mowa w art. 27 ust. 1, nie stanowią przychodu w rozumieniu
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przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób
prawnych oraz pomniejszają podstawę ustalania wysokości wpłaty z zysku nali-
czoną na podstawie ustawy z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez
jednoosobowe spółki Skarbu Państwa.

Art. 27.

1. Czynności związane z prowadzeniem likwidacji kopalń, zagospodarowywaniem
majątku likwidowanych kopalń, zbędnego majątku przedsiębiorstw górniczych,
tworzeniem nowych miejsc pracy w szczególności dla pracowników likwidowa-
nych kopalń, wykonuje przedsiębiorstwo górnicze, jeżeli przedmiotem działal-
ności tego przedsiębiorstwa jest wyłącznie wykonywanie tych czynności.

2. Przedsiębiorstwo górnicze, o którym mowa w ust. 1, przejmuje zobowiązania
zlikwidowanych: Kopalni Węgla Kamiennego „Jan Kanty” S.A., Kopalni Węgla
Kamiennego „Porąbka-Klimontów” S.A., Kopalni Węgla Kamiennego „Saturn”
S.A., Kopalni Węgla Kamiennego „Sosnowiec” S.A., Kopalni Węgla Kamien-
nego „Żory” S.A., Wałbrzyskich Kopalń Węgla Kamiennego, Kopalni Węgla
Kamiennego „Nowa Ruda”, z tytułu szkód spowodowanych ruchem zakładów
górniczych tych przedsiębiorstw, w tym szkód powstałych w wyniku reaktywa-
cji starych zrobów; środki na finansowanie tych zobowiązań pochodzą z budżetu
państwa.

3. Przedsiębiorstwo górnicze, o którym mowa w ust. 1, zwalnia się z obowiązku
zapłaty bieżących wpłat, opłat i kar wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych z tytułu należnych wpłat oraz Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy ochro-
ny środowiska i gospodarki wodnej z tytułu właściwych opłat i kar, w części
dotyczących tych funduszy, z wyjątkiem opłat i kar stanowiących dochody jed-
nostek samorządu terytorialnego.

4. Przedsiębiorstwo górnicze, o którym mowa w ust. 1, finansuje likwidację kopalń
ze środków budżetu państwa, funduszu likwidacji kopalń, o którym mowa w
przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze oraz
innych źródeł finansowania.

5. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia,
szczegółowe zasady i tryb przyznawania oraz sposób wykorzystania dotacji z
budżetu państwa przeznaczonej na finansowanie likwidacji kopalń, zabezpie-
czenia kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożaro-
wym w trakcie i po likwidacji kopalń, naprawiania szkód wywołanych ruchem
zakładu górniczego, w tym szkód powstałych w wyniku reaktywacji starych
zrobów, działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji oraz szczegółowe
warunki powodujące cofnięcie lub czasowe wstrzymanie wypłaty przyznanej
dotacji budżetowej, biorąc pod uwagę tryb rozliczania przyznanej dotacji.

Rozdział 5

Restrukturyzacja organizacyjna
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Art. 28.

1. Kompetencje ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa określone w art. 2
pkt 5 oraz w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykony-
wania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz.U. Nr 106, poz. 493, z
późn. zm.9)) w odniesieniu do przedsiębiorstw górniczych, z wyjątkiem Lubel-
skiego Węgla „Bogdanka” S.A, a także w odniesieniu do Centrali Zbytu Węgla
„Węglozbyt” S.A. w Katowicach i „Węglokoks” S.A. w Katowicach, wykonuje,
do dnia 31 grudnia 2006 r. minister właściwy do spraw gospodarki.

2. Prywatyzacji przedsiębiorstw górniczych dokonuje minister właściwy do spraw
Skarbu Państwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki.

3. Do prywatyzacji Kompanii Węglowej S.A. stosuje się przepisy ustawy z dnia 30
sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz.
1397 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844).

Art. 29.

1. Pracownikom przedsiębiorstw górniczych, które dokonały zbycia przedsiębior-
stwa na rzecz Kompanii Węglowej S.A., przysługuje prawo do nieodpłatnego
nabycia akcji Kompanii Węglowej S.A., w rozumieniu przepisów ustawy wy-
mienionej w art. 28 ust. 3, z chwilą jej prywatyzacji.

2. Liczbę akcji przeznaczonych dla uprawnionych pracowników, o których mowa
w ust. 1, określa się według stanu na dzień 31 stycznia 2003 r.

Rozdział 6

Szczególne uprawnienia gmin górniczych

Art. 30.

W latach 2004-2006 gminę górniczą zwalnia się z wpłat do budżetu państwa prze-
znaczonych na zwiększenie subwencji ogólnej od przypadającej jej części opłaty
eksploatacyjnej od przedsiębiorstwa górniczego.

Art. 31.

 1. Gmina górnicza ma prawo do otrzymania kredytu na warunkach preferencyj-
nych na finansowanie inwestycji wspierających tworzenie nowych miejsc pracy.

2. Kredytu, o którym mowa w ust. 1, udziela Bank Gospodarstwa Krajowego, zwa-
ny dalej „Bankiem", na zasadach określonych w umowie zawartej między Ban-
kiem a ministrem właściwym do spraw gospodarki.

3. Kredyt na cele, o których mowa w ust. 1, jest objęty dopłatą ze środków budże-
towych, w wysokości określonej w ustawie budżetowej.

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:

                                                
9) Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 106, poz. 673,

Nr 115, poz. 741 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 2000 r. Nr 48, poz. 550, z 2001
r. Nr 4, poz. 26 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 240, poz. 2055.
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1) szczegółowe zasady i tryb udzielania oraz spłacania kredytu, a także stoso-
wania karencji i umarzania kredytu, o którym mowa w ust. 1;

2) warunki i tryb rozliczeń z tytułu dopłat do kredytów, o których mowa w ust.
3;

3) zasady zawarcia umowy między Bankiem a ministrem właściwym do spraw
gospodarki

- biorąc pod uwagę udział środków własnych gminy górniczej na realizację za-
dania.

Art. 32.

1. Przedsiębiorstwo górnicze może zrzec się, za zgodą walnego zgromadzenia tego
przedsiębiorstwa, na rzecz gminy górniczej:

1) własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niewykorzy-
stanych na cele produkcyjne;

2) własności innych, niż określone w pkt 1 środków trwałych i obiektów trwale
wyłączonych z eksploatacji.

2. Zrzeczenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się w drodze umowy zawartej w
formie aktu notarialnego. Przekazanie nieruchomości, co do której nastąpiło
zrzeczenie, następuje na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.

3. Zrzeczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2, dokonuje się  na podstawie protokołu
zdawczo – odbiorczego.

Art. 33.

1. Przedsiębiorstwo górnicze może dokonać darowizny mienia, o którym mowa w
art. 32 ust. 1, na rzecz gminy górniczej albo spółdzielni mieszkaniowej, za ich
zgodą, na cele związane z realizacją  urządzeń infrastruktury technicznej lub in-
nych celów publicznych, a także w celu pobudzania aktywności gospodarczej w
gminie górniczej.

2. Przedsiębiorstwo górnicze może pomniejszyć kapitał zapasowy o wartość księ-
gową netto  przekazanego mienia, o którym mowa w art. 32 ust. 1.

3. Nie pobiera się podatku od czynności cywilnoprawnych, których stroną jest
przedsiębiorstwo górnicze, mających za przedmiot mienie, o którym mowa w
art. 32 ust. 1.

4. Przedsiębiorstwo górnicze jest zwolnione z obowiązku uiszczania  opłat sądo-
wych w sprawach dotyczących mienia, o którym mowa w art. 32 ust. 1.
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Rozdział 7

Źródła finansowania restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego

Art. 34.

1. W każdym roku budżetowym Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego
do spraw gospodarki, w projekcie ustawy budżetowej określi dotacje na finan-
sowanie:

1) do dnia 31 grudnia 2006 r. - zadań dotyczących likwidacji kopalń oraz za-
dań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalń;

2) zadań związanych z:

a) zabezpieczeniem kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, ga-
zowym oraz pożarowym w trakcie i po zakończeniu likwidacji kopalń,

b) naprawianiem szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego, w tym
szkód powstałych w wyniku reaktywacji starych zrobów, w tym zobo-
wiązania zlikwidowanych zakładów górniczych przedsiębiorstw: Ko-
palni Węgla Kamiennego „Jan Kanty” S.A., Kopalni Węgla Kamienne-
go „Porąbka-Klimontów” S.A., Kopalni Węgla Kamiennego „Saturn”
S.A., Kopalni Węgla Kamiennego „Sosnowiec” S.A., Kopalni Węgla
Kamiennego „Żory” S.A., Wałbrzyskich Kopalń Węgla Kamiennego,
Kopalni Węgla Kamiennego „Nowa Ruda”,

c) ochroną zabytków techniki górniczej;

3) zadań związanych z tworzeniem nowych miejsc pracy;

4) zadań GAP;

5) kosztów restrukturyzacji zatrudnienia i roszczeń pracowniczych wynikają-
cych z ustawy wymienionej w art. 4 ust. 2 pkt 2;

6) kosztów restrukturyzacji zatrudnienia i roszczeń pracowniczych, w tym:

a) do dnia 31 grudnia 2006 r. - instrumentów osłonowych i aktywizująco-
adaptacyjnych przysługujących pracownikom oraz byłym pracownikom
przedsiębiorstw górniczych,

b) do dnia 31 grudnia 2006 r. - rent wyrównawczych przysługujących od
kopalń całkowicie likwidowanych,

c) do dnia 31 grudnia 2006 r. - deputatów węglowych dla emerytów i ren-
cistów z kopalń całkowicie likwidowanych,

d) do dnia 31 grudnia 2004 r. kosztów Górniczego Pakietu Socjalnego po-
niesionych przez Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świad-
czeń Pracowniczych;

7) do dnia 31 grudnia 2004 r. - kosztów refundacji składek na ubezpieczenia
społeczne, Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pra-
cowniczych pracodawcom spoza górnictwa, którzy zatrudniali byłych pra-
cowników przedsiębiorstwa górniczego, również wypłacanych przez przed-
siębiorstwa górnicze;
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8) aż do wygaśnięcia - ekwiwalentów pieniężnych z tytułu prawa do bezpłat-
nego węgla przysługującego emerytom i rencistom z kopalń całkowicie li-
kwidowanych, wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;

9) aż do wygaśnięcia - kosztów obsługi wypłat ekwiwalentów pieniężnych z
tytułu prawa do bezpłatnego węgla przysługującego emerytom i rencistom z
kopalń całkowicie likwidowanych wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń
Społecznych;

10) do dnia 31 grudnia 2008 r. - monitoringu procesów restrukturyzacyjnych
górnictwa węgla kamiennego oraz innych zleceń ministra właściwego do
spraw gospodarki związanych z restrukturyzacją górnictwa węgla kamien-
nego;

11) do dnia 31 grudnia 2006 r. - dopłat do preferencyjnych kredytów, o których
mowa w art. 31;

12) świadczeń, o których mowa w art. 45 ust. 1, oraz kosztów refundacji skła-
dek, o których mowa w art. 45 ust. 4.

2. Dysponentem dotacji, o której mowa w ust. 1, jest minister właściwy do spraw
gospodarki.

3. Podstawą przyznania dotacji budżetowej na realizację zadań określonych w
ustawie jest umowa zawarta między ministrem właściwym do spraw gospodarki
a właściwym przedsiębiorstwem górniczym albo umowa zawarta z przedsiębior-
cą realizującym zadania określone w ustawie.

4. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi do bu-
dżetu państwa w trybie określonym w przepisach o finansach publicznych.

5. Podstawą realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 8 i 9, jest umowa za-
warta między ministrem właściwym do spraw gospodarki a Zakładem Ubezpie-
czeń Społecznych.

Art. 35.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. prowadzi monitoring i wykonuje, na zlecenie mi-
nistra właściwego do spraw gospodarki, czynności związane z restrukturyzacją gór-
nictwa węgla kamiennego dotyczące:

1) sposobu wykorzystania środków budżetu państwa oraz udzielanej pomocy
publicznej, w tym restrukturyzacji zadłużenia;

2) procesu likwidacji zakładów górniczych i usuwania szkód wywołanych ru-
chem zakładu górniczego;

3) zmian stanu zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego, w tym wykorzy-
stania instrumentów osłonowych i aktywizujących oraz prowadzenie reje-
stru pracowników, którzy skorzystali z tych uprawnień, a także rejestru pra-
codawców spoza górnictwa korzystających z instrumentów aktywizujących;

4) innych prac związanych z restrukturyzacją górnictwa węgla kamiennego
zleconych przez ministra właściwego do spraw gospodarki; w realizacji za-
dań zleconych Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. może zlecać wykonanie
zadań innym przedsiębiorcom albo jednostkom.



©Kancelaria Sejmu                                                                                                                                                            s. 22/29

04-01-14

Rozdział 8

Zmiany w przepisach obowiązujących

Art. 36.

W ustawie z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie
niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 85, Nr 127, poz. 1088, Nr
155, poz. 1287 i Nr 199, poz. 1673) w art. 10 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Fundusz może odstąpić w całości lub w części od dochodzenia zwrotu nali-
czonych i niespłaconych odsetek od nieterminowych płatności, w przypadku
całkowitej spłaty Funduszowi należności głównej. Dysponent Funduszu może
upoważnić Dyrektora Krajowego Biura Funduszu Gwarantowanych Świad-
czeń Pracowniczych, o którym mowa w art. 12 ust. 5, do wykonywania tych
czynności. W odniesieniu do należności głównych spłaconych ze środków
budżetu państwa spłata naliczonych odsetek ulega umorzeniu z mocy usta-
wy.”.

Art. 37.

W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu
(Dz.U. z 2003 r. Nr 58, poz. 514, z późna. zm.10)) wprowadza się następujące zmia-
ny:

1) w art. 16 w ust. 10 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym,
górniczy zasiłek socjalny przewidziane w odrębnych przepisach;”;

2) w art. 18 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) bezrobotnym, pracownikom w okresie wypowiedzenia zwalnianym z
pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz poszukującym pracy
otrzymującym świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górni-
czym, górniczy zasiłek socjalny, przewidziane w odrębnych przepisach
na podjęcie pozarolniczej działalności lub działalności rolniczej, z wy-
jątkiem zakupu ziemi.”;

3) w art. 27 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) otrzymał przewidziane w odrębnych przepisach świadczenie w postaci
jednorazowego ekwiwalentu pieniężnego za urlop górniczy, jednora-
zowej odprawy socjalnej, zasiłkowej, pieniężnej po zasiłku socjalnym,
jednorazowej odprawy warunkowej lub pieniężnej bezwarunkowej;”;

4) w art. 30 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przepisy ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 3 stosuje się odpowiednio do okresu po-
bierania świadczeń socjalnych przysługujących na urlopie górniczym,
górniczych zasiłków socjalnych, okresu uprawnienia do świadczenia
górniczego lub okresu stypendium na przekwalifikowanie - przewidzia-
nych w odrębnych przepisach.”;

                                                
10) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 122,

poz. 1143, Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1608, Nr 203,
poz. 1966 i Nr 210, poz. 2036.
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5) w art. 53 w ust. 1 w pkt 1 lit. f otrzymuje brzmienie:

„f) otrzymujące świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym,
górniczy zasiłek socjalny lub wynagrodzenie przysługujące w okresie
świadczenia górniczego, stypendium na przekwalifikowanie lub kon-
traktu szkoleniowego, przewidziane w odrębnych przepisach.”.

Art. 38.

W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
(Dz.U. Nr 137, poz. 887, z późn. zm.11)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) jednostka wypłacająca świadczenia socjalne, zasiłki socjalne oraz wynagro-
dzenia przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego lub
w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie - w stosunku
do osób pobierających świadczenia socjalne wypłacane w okresie urlopu,
osób pobierających zasiłek socjalny wypłacany na czas przekwalifikowania
zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia oraz osób pobierających
wynagrodzenie przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górni-
czego lub w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie,”;

2) w art. 6 w ust. 1 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

„20) osobami pobierającymi świadczenia socjalne wypłacane w okresie urlo-
pu oraz osobami pobierającymi zasiłek socjalny wypłacany na czas
przekwalifikowania zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia,
a także osobami pobierającymi wynagrodzenie przysługujące w okresie
korzystania ze świadczenia górniczego albo w okresie korzystania ze
stypendium na przekwalifikowanie, wynikające z odrębnych przepisów
lub układów zbiorowych pracy.”;

3) w art. 9:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1, 3, 10, 18a i 20, spełniające
jednocześnie warunki do objęcia ich obowiązkowo ubezpieczeniami
emerytalnym i rentowymi z innych tytułów, są obejmowane ubezpie-
czeniami tylko z tytułu stosunku pracy, umowy agencyjnej, umowy zle-
cenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Ko-
deksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy
o dzieło, jeżeli umowę taką zawarły z pracodawcą, z którym pozostają
w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonują pracę na
rzecz pracodawcy, z którym pozostają w stosunku pracy, członkostwa
w spółdzielni, służby, pobierania świadczenia socjalnego, zasiłku so-
cjalnego albo wynagrodzenia przysługującego w okresie korzystania ze

                                                
11) Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26,

poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 9,
poz. 118, Nr 95, poz. 1041, Nr 104, poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27,
poz. 298, Nr 39, poz. 459, Nr 72, poz. 748, Nr 100, poz. 1080, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz.
1194, Nr 130, poz. 1452 i Nr 154, poz. 1792, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 74,
poz. 676, Nr 155, poz. 1287, Nr 169, poz. 1387, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679 i Nr 241,
poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 56, poz. 498, Nr 65, poz. 595, Nr 135, poz. 1268, Nr 149, poz. 1450,
Nr 166, poz. 1609, Nr 170, poz. 1651 i Nr 190, poz. 1864.
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świadczenia górniczego lub w okresie korzystania ze stypendium na
przekwalifikowanie. Mogą one dobrowolnie, na swój wniosek, być ob-
jęte ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi również z innych tytu-
łów, z zastrzeżeniem ust. 1a.”,

b) ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a. Ubezpieczeni wymienieni w ust. 1, których podstawa wymiaru skła-
dek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu stosunku pracy,
członkostwa w spółdzielni, służby, pobierania świadczenia socjalnego,
zasiłku socjalnego lub wynagrodzenia przysługującego w okresie ko-
rzystania ze świadczenia górniczego lub w okresie korzystania ze sty-
pendium na przekwalifikowanie w przeliczeniu na okres miesiąca jest
niższa od określonej w art. 18 ust. 4 pkt 5a, podlegają również obo-
wiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów,
z zastrzeżeniem ust. 1b i art. 16 ust. 10a.”;

4) w art. 13 pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14) osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 20 - od dnia nabycia prawa do
świadczenia socjalnego, zasiłku socjalnego, wynagrodzenia przysługu-
jącego w okresie świadczenia górniczego lub w okresie stypendium na
przekwalifikowanie do dnia utraty tego prawa,”;

5) w art. 18 w ust. 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) osób, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 20 - stanowi kwota świadcze-
nia socjalnego, zasiłku socjalnego lub wynagrodzenia przysługującego
w okresie świadczenia górniczego lub w okresie stypendium na prze-
kwalifikowanie,”.

Art. 39.

W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpie-
czeń Społecznych (Dz.U. Nr 162, poz. 1118, z późn. zm.12)) wprowadza się nastę-
pujące zmiany:

1) w art. 36 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Na równi z okresami pracy górniczej określonej w ust. 1 traktuje się
okres urlopu górniczego do 5 lat oraz okres świadczenia górniczego do
3 lat, przewidzianych w odrębnych przepisach.”;

2) w art. 48 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przy ustalaniu prawa do górniczej emerytury na podstawie ust. 1
uwzględnia się również, w wymiarze do 5 lat, okres urlopu górniczego
oraz okres świadczenia górniczego do 3 lat, o których mowa w art. 36
ust. 2.”.

                                                
12) Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 70, poz. 774, Nr 72, poz.

801 i 802 i Nr 106, poz. 1215, z 2000 r. Nr 2, poz. 26, Nr 9, poz. 118, Nr 19, poz. 238, Nr 56, poz.
678 i Nr 84, poz. 948, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 85, poz. 924, Nr 89, poz. 968 Nr
111, poz. 1194 i Nr 154, poz. 1792, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz.
1679, Nr 240, poz. 2054 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 56, poz. 498, Nr 135, poz. 1268, Nr
166, poz. 1609 i Nr 203, poz. 1966.
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Art. 40.

W ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych
(Dz.U. Nr 86, poz. 959, z późna. zm.13)) w art. 9 w pkt 13 kropkę zastępuje się prze-
cinkiem i dodaje się pkt 14 w brzmieniu:

„14) których przedmiotem są rzeczy lub prawa majątkowe likwidowanej ko-
palni w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o re-
strukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006 (Dz.U.
Nr 210, poz. 2037).”.

Art. 41.

W ustawie z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym
Funduszu Zdrowia (Dz.U. Nr 45, poz. 391, z późna. zm.14)) wprowadza się następu-
jące zmiany:

1) w art. 9 w ust. 1 w pkt  1 lit. h otrzymuje brzmienie:

„h) osobami pobierającymi świadczenie socjalne wypłacane w okresie
urlopu oraz osobami pobierającymi zasiłek socjalny wypłacany na czas
przekwalifikowania zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia,
a także osobami pobierającymi wynagrodzenie przysługujące w okresie
korzystania ze świadczenia górniczego albo w okresie korzystania ze
stypendium na przekwalifikowanie, wynikające z odrębnych przepisów
lub układów zbiorowych pracy,”;

2) w art. 27 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Za osobę pobierającą świadczenie socjalne wypłacane w okresie urlopu
lub zasiłek socjalny wypłacany na czas przekwalifikowania zawodowe-
go i poszukiwania nowego zatrudnienia, osobę pobierającą wynagro-
dzenie przysługujące w okresie korzystania ze stypendium na przekwa-
lifikowanie lub w okresie korzystania ze świadczenia górniczego skład-
kę jako płatnik oblicza, pobiera z dochodu ubezpieczonego i odprowa-
dza podmiot wypłacający świadczenie, zasiłek lub wynagrodzenie.”.

Rozdział 9

Przepisy przejściowe i końcowe

Art. 42.

1. Z dniem wejścia w życie ustawy Kompania Węglowa S.A. przejmuje nieumo-
rzone zobowiązania spółek węglowych, które przed dniem wejścia w życie
ustawy zbyły na jej rzecz przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 44 ust. 2 ustawy, o
której mowa w art. 4 ust. 2 pkt 2.

                                                
13) Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2000 r. Nr 103, poz. 1099, z 2001 r. Nr 100, poz.

1085, z 2002 r. Nr 121, poz. 1031 i Nr 199, poz. 1672 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 721, Nr 96, poz.
874 i Nr 137, poz. 1302.

14) Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2003 r. Nr 73, poz. 660, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz.
1143, Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 166, poz. 1609, Nr 190, poz. 1864 i Nr 202, poz.
1956.
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2. Spółki węglowe, których zobowiązania przejęła na podstawie ust. 1 Kompania
Węglowa S.A., przeniosą na Kompanię Węglową S.A. własność majątku, który
nie mógł być zbyty wraz z przedsiębiorstwem spółki na rzecz Kompanii Wę-
glowej S.A. w związku z ustanowionymi przez wierzycieli zabezpieczeniami na
tym majątku.

Art. 43.

Czynności prawne związane z nabyciem przedsiębiorstwa, podjęte przez Kompanię
Węglową S.A. na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o
dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospo-
darki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych
(Dz.U. Nr 238, poz. 2020) są czynnościami prawnymi w rozumieniu niniejszej usta-
wy.

Art. 44.

Postępowania wszczęte przed dniem wejścia w życie ustawy na podstawie art. 25
ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy
publicznej dla przedsiębiorców (Dz.U. Nr 141, poz. 1177 i z 2003 r. Nr 159, poz.
1537, Nr 188, poz. 1840 i Nr 189, poz. 1850) w zakresie zobowiązań, o których mo-
wa w art. 42 ust. 1, podlegają umorzeniu z mocy prawa.

Art. 45.

1. Świadczenia osłonowe i aktywizujące przyznane przed dniem wejścia w życie
ustawy pracownikom i byłym pracownikom przedsiębiorstw górniczych i przed-
siębiorstw robót górniczych prowadzących roboty górnicze pod ziemią związane
z budową, utrzymaniem lub likwidacją zakładu górniczego z tytułu restruktury-
zacji zatrudnienia, na podstawie ustawy wymienionej w art. 4 ust. 2 pkt 2, są
wypłacane na dotychczasowych zasadach.

2. Korzystający ze świadczeń osłonowych i aktywizujących, o których mowa w ust.
1, ma prawo do korzystania z uznaniowych świadczeń z zakładowego funduszu
świadczeń socjalnych.

3. Wysokość odpisu podstawowego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o
którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym fun-
duszu świadczeń socjalnych, wynosi na jedną osobę przebywającą na urlopie
górniczym 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w
art. 5 ust. 2 tej ustawy.

4. Pracodawcom spoza górnictwa, którzy przed dniem wejścia w życie ustawy za-
trudnili byłych pracowników przedsiębiorstw górniczych, koszty refundacji
składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych finansowane będą z dotacji z budżetu państwa na
dotychczasowych zasadach.

Art. 46.

1. Świadczenie socjalne przyznane na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy wymienionej
w art. 4 ust. 2 pkt 2, jest waloryzowane kwartalnie według wskaźnika, o którym
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mowa w ust. 2, z tym że kwota tego świadczenia nie może być niższa od kwoty
wypłacanej w miesiącu poprzedzającym waloryzację.

2. Wskaźnik wzrostu przeciętnych wynagrodzeń na kolejny kwartał ustala się jako
stosunek, obciążającego koszty, przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pra-
cowników wszystkich kopalń węgla kamiennego zatrudnionych pod ziemią, z
ostatniego kwartału przed kwartałem, na który wskaźnik jest ustalony, do analo-
gicznego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał przedostatni. Do tego wyna-
grodzenia nie wlicza się nagród rocznych, odpraw pieniężnych przyznawanych
w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pra-
cy, nagród jubileuszowych i innych wypłat o charakterze jednorazowym.

3. Waloryzacja świadczenia socjalnego dla pracownika, któremu przyznano urlop
górniczy w danym kwartale, rozpoczyna się od następnego kwartału.

4. Wskaźnik wzrostu przeciętnych wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 2, ustala
minister właściwy do spraw gospodarki i ogłasza, w formie obwieszczenia, w
Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

5. Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio do waloryzacji zasiłku socjalnego,
przyznanego na podstawie art. 23 ustawy wymienionej w art. 4 ust. 2 pkt 2.

Art. 47.

Przepisy art. 20, art. 23 pkt 4, art. 34 ust. 1 pkt 8 i 9 oraz ust. 5 stosuje się do ekwi-
walentów pieniężnych przyznawanych i wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń
Społecznych na podstawie ustawy wymienionej w art. 4 ust. 2 pkt 2.

Art. 48.

Osobie, której na podstawie przepisów ustawy wymienionej w art. 4 ust. 2 pkt 2
udzielono urlopu górniczego, przy ustalaniu prawa do emerytury górniczej bez
względu na wiek uwzględnia się okresy, o których mowa w art. 54 ustawy wymie-
nionej w art. 4 ust. 2 pkt 2, o ile łącznie z urlopem górniczym osoba ta spełnia wa-
runki do emerytury.

Art. 49.

1. Osoba, która korzysta z urlopu górniczego i zasiłku socjalnego przyznanego
przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na podstawie ustawy wymienio-
nej w art. 4 ust. 2 pkt 2 traci przyznane jej uprawnienia, jeżeli w okresie korzy-
stania z nich podjęła pracę pod ziemią lub u pracodawcy uprawnionego przed
dniem 31 grudnia 2002 r. do ich przyznawania, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Osoba, o której mowa w ust. 1, nie traci przyznanego uprawnienia w przypadku
zatrudnienia jej w przedsiębiorstwie górniczym albo w przedsiębiorstwie robót
górniczych na okres umożliwiający po zakończeniu urlopu górniczego nabycie
uprawnień do emerytury.

Art. 50.

1. Przy ustalaniu prawa do emerytury górniczej na podstawie ustawy z dnia 17
grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
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(Dz.U. Nr 162, poz. 1118 z późn. zm.15)) na podstawie wniosków złożonych do
dnia 31 marca 2004 r., do okresów pracy górniczej wykonywanej pod ziemią
stale i w pełnym wymiarze czasu pracy, o której mowa w art. 48 ust. 1 tej usta-
wy, zalicza się, z zastrzeżeniem ust. 2:

1) okresy czynnej służby wojskowej, poprzedzonej pracą górniczą wykonywa-
ną pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy, pod warunkiem
podjęcia takiej pracy w ciągu 30 dni od dnia zakończenia tej służby;

2) okresy niezdolności do pracy z powodu choroby lub odosobnienia w związ-
ku z chorobą zakaźną, za które wypłacone zostało wynagrodzenie lub zasi-
łek chorobowy.

2. Przy ustalaniu uprawnień do górniczej emerytury bez względu na wiek, okresy, o
których mowa w ust. 1, zalicza się do okresu pracy górniczej wykonywanej pod
ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy tylko tym pracownikom, którzy
posiadają co najmniej 15 lat takiej pracy i spełniają warunki określone w art. 49
ustawy, o której mowa w ust. 1.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do okresu czasu od 1 stycznia 2003 r.
do dnia wejścia w życie ustawy.

Art. 51.

1. Były pracownik zlikwidowanej kopalni Dolnośląskiego Zagłębia Węgla Ka-
miennego, którego prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej
wypadkiem przy pracy górniczej lub chorobą zawodową powstałą w związku z
wykonywaniem pracy górniczej ustało z powodu ustąpienia niezdolności do
pracy i który nie spełnia warunków do górniczej emerytury w myśl przepisów
ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, nabywa
prawo do emerytury górniczej, jeżeli:

1) udowodnił okres pracy górniczej wykonywanej pod ziemią stale i w pełnym
wymiarze czasu pracy wynoszący co najmniej 15 lat oraz pobierał rentę z
tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodo-
wą przez okres co najmniej 5 lat, albo

2) udowodnił okres pracy górniczej wykonywanej pod ziemią stale i w pełnym
wymiarze czasu pracy wynoszący co najmniej 20 lat oraz pobierał rentę z
tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodo-
wą.

2. Przepis ust. 1 ma zastosowanie do osób, które nie przystąpiły do otwartego fun-
duszu emerytalnego oraz nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy.

3. Osobom uprawnionym do emerytury, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje
uprawnienie, o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 30 października
2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób za-
wodowych, jeżeli są uprawnione do renty z tytułu niezdolności do pracy spowo-

                                                
15)   Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 70, poz. 774, Nr 72, poz.

801 i  poz. 802 i Nr 106, poz. 1215, z 2000 r. Nr 2, poz. 26, Nr 9, poz. 118, Nr 19, poz. 238, Nr 56,
poz. 678 i Nr 84, poz. 948, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 85, poz. 924, Nr 89, poz.
968, Nr 111, poz. 1194 i Nr 154, poz. 1792, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 199, poz. 1673, Nr 200,
poz. 1679, Nr 240, poz. 2054 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 56, poz. 498, Nr 135, poz. 1268,
Nr 166, poz. 1609 i Nr 203, poz. 1966.
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dowanej wypadkiem przy pracy górniczej lub chorobą zawodową powstałą w
związku z wykonywaniem pracy górniczej.

4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się do wniosków o emerytury górnicze złożonych do
dnia 30 czerwca 2004 r., z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Termin, o którym mowa w ust. 4, uważa się za dotrzymany, jeżeli wniosek o
emeryturę górniczą zostanie złożony w ciągu 14 dni od dnia uprawomocnienia
się orzeczenia sądu uznającego ustąpienie niezdolności do pracy, a w dniu 30
czerwca  2004 r. odwołanie od decyzji odmawiającej prawa do renty było
przedmiotem postępowania sądowego.

Art. 52.

1. W terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, nie później niż do dnia
30 czerwca 2004 r., minister właściwy do spraw gospodarki opracuje i przed-
stawi Radzie Ministrów plan:

1) dostępu do złóż węgla kamiennego, z uwzględnieniem jakości oraz poziomu
produkcji niezbędnej do zagwarantowania tego dostępu;

2) likwidacji kopalń węgla kamiennego, z uwzględnieniem wielkości pomocy
publicznej planowanej do udzielenia przedsiębiorstwom górniczym

- zgodny z przepisami prawa Unii Europejskiej.

2. Minister właściwy do spraw gospodarki, uchwalony przez Radę Ministrów plan,
jest obowiązany przekazać Komisji Europejskiej do dnia 31 sierpnia 2004 r.

Art. 53.

Przepisy wykonawcze wydane na podstawie ustawy wymienionej w art. 4 ust. 2 pkt
2, z wyjątkiem aktu wykonawczego wydanego na podstawie art. 3 ust. 2, zachowują
moc nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 54.

Przepisy art. 7-22 stosuje się od dnia 1 stycznia 2004 r.

Art. 55.

Traci moc ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla ka-
miennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych
uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych.

Art. 56.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


