
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy 

 

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 14 września 2016 r. 

 

o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych 

innych ustaw
 

 

(druk nr 274) 

 

 

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

(Dz. U. z 2016 r. poz. 704) 

Art. 2. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   przedsiębiorstwo górnicze: 

a)  spółkę węglową - jednoosobową spółkę Skarbu Państwa, która prowadzi wydobycie 

węgla kamiennego na podstawie koncesji lub która prowadzi likwidację zakładu 

górniczego oraz działania polikwidacyjne na terenach górniczych, 

b)  spółkę, w której Skarb Państwa lub spółki węglowe, posiadają akcje albo udziały, 

prowadzącą wydobycie węgla kamiennego na podstawie koncesji albo która prowadzi 

likwidację zakładu górniczego, działania polikwidacyjne na terenach górniczych albo 

zabezpiecza kopalnie przed zagrożeniami wodnymi, gazowymi oraz pożarowymi po 

zakończeniu likwidacji kopalni, 

c)  spółkę zależną lub współzależną w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.) od spółki w której Skarb 

Państwa posiada akcje lub udziały, prowadzącą wydobycie węgla kamiennego na 

podstawie koncesji[;] <,> 

<d) jednoosobową spółkę Skarbu Państwa, wykonującą zadania w zakresie 

naprawiania szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego po zakończeniu jego 

likwidacji, w tym szkód powstałych w wyniku reaktywacji starych zrobów;> 

2)   kopalnia - wyodrębnioną jednostkę organizacyjną przedsiębiorstwa górniczego 

prowadzącą zakład górniczy; 



- 2 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

3)   zakład górniczy - służący wydobywaniu węgla kamiennego zakład górniczy w 

rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i 

górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196, 1272 i 1505 oraz z 2016 r. poz. 266); 

4)   gmina górnicza - gminę, na której terenie jest: 

a)  wykonywana albo była wykonywana po dniu 14 stycznia 1999 r. działalność 

gospodarcza objęta koncesją na wydobywanie węgla kamiennego i na rzecz której 

przedsiębiorstwo górnicze jest obowiązane lub było obowiązane po tym dniu uiszczać 

opłatę eksploatacyjną, o której mowa w przepisach prawa geologicznego i górniczego, 

b)  zlokalizowany albo był zlokalizowany po dniu 14 stycznia 1999 r. zakład górniczy 

albo część tego zakładu; 

5)   oznaczona część zakładu górniczego - wydzielony z całości element składowy lub zespół 

elementów zakładu górniczego, określony przez przedsiębiorcę w związku z planowaną 

ich likwidacją. 

 

Uwaga: 

użyte w art. 3, w art. 11c w ust. 5 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 11f w ust. 4 

i 6–9, w art. 11h w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 12 w ust. 9, w art. 15 

we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 17 w ust. 2 i 3, w art. 18 w ust. 3, w art. 19 we 

wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 20a w części wspólnej, w art. 24, w art. 25 w ust. 

1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 26 w ust. 2–5 w różnych przypadkach 

wyrazy [minister właściwy do spraw energii] zastępuje się użytymi w odpowiednich 

przypadkach wyrazami <minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin> 

 

Art. 3. 

Minister właściwy do spraw energii ogłosi, w formie obwieszczenia, w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", wykaz gmin górniczych. 

 

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 
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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 oraz 

zadania związane z naprawianiem szkód wywołanych ruchem zlikwidowanego zakładu 

górniczego, w tym szkód powstałych w wyniku reaktywacji starych zrobów, są 

finansowane z dotacji budżetowej.] 

<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. 

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 energii] <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, zabezpieczenie kopalń sąsiednich przed 

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

kopalni, naprawiania szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego, w tym szkód 

powstałych w wyniku reaktywacji starych zrobów i działań wykonywanych po zakończeniu 

likwidacji kopalń,] 

<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 
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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 

[–   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.] 

<– 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. 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. 

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; 

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. 
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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 energii 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. 11f. 

 1. Restrukturyzacja zatrudnienia oraz pokrycie bieżących strat produkcyjnych 

przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 8 ust. 1, w likwidowanej kopalni, zakładzie 

górniczym lub jego oznaczonej części, o których mowa w art. 11a ust. 1, finansowane są 

przez to przedsiębiorstwo, z dotacji budżetowej. 

2. Wysokość dotacji, o której mowa w ust. 1, jest pomniejszana o środki pozyskane na ten cel 

z innych źródeł, w tym ze środków własnych oraz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych. 

3. Minister właściwy do spraw pracy - dysponent Funduszu, przeznaczy w okresie od dnia 1 

stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., ze środków Funduszu Gwarantowanych 

Świadczeń Pracowniczych, nie więcej niż 1 mld zł na pokrycie wydatków z tytułu 

jednorazowych odpraw pieniężnych wypłacanych pracownikom likwidowanej kopalni, 

zakładu górniczego lub jego oznaczonej części, o których mowa w art. 11a ust. 1, z tytułu 

restrukturyzacji zatrudnienia. 

4. Środki Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych minister właściwy do spraw 

pracy - dysponent Funduszu przekaże, na wniosek ministra właściwego do spraw energii, 
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w terminie 30 dni od daty wpływu wniosku, na rachunek bankowy wskazany przez 

ministra właściwego do spraw energii. 

5. Wydatki Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na pokrycie kosztów 

jednorazowych odpraw pieniężnych wypłacanych pracownikom likwidowanej kopalni, 

zakładu górniczego lub jego oznaczonej części, o których mowa w art. 11a ust. 1, 

skompensowane zostaną dochodami Funduszu w wysokości nie więcej niż 1 mld zł 

pochodzącymi z przychodów z prywatyzacji, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 

30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 747 i 978), 

które przekaże na rachunek Funduszu minister właściwy do spraw Skarbu Państwa. 

6. W celu umożliwienia sfinansowania ze środków pozyskanych z Funduszu 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych jednorazowych odpraw pieniężnych 

wypłacanych pracownikom likwidowanej kopalni, zakładu górniczego lub jego 

oznaczonej części, o których mowa w art. 11a ust. 1, minister właściwy do spraw pracy - 

dysponent Funduszu, w terminie 7 dni od daty wpływu wniosku ministra właściwego do 

spraw energii, o którym mowa w ust. 4, dokona zmiany w projekcie planu finansowego 

Funduszu lub planie finansowym Funduszu na poszczególne lata w okresie od dnia 1 

stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. przez zwiększenie planowanych wydatków 

Funduszu powiększających koszty Funduszu o nie więcej niż 1 mld zł z przeznaczeniem 

na wypłatę jednorazowych odpraw pieniężnych wypłacanych pracownikom likwidowanej 

kopalni, zakładu górniczego lub jego oznaczonej części, o których mowa w art. 11a ust. 1, 

z tytułu restrukturyzacji zatrudnienia, w ciężar pozostałości środków Funduszu z okresów 

poprzednich zapisanych w projekcie planu finansowego Funduszu lub w planie 

finansowym Funduszu jako stan na początek kolejnych lat w okresie od dnia 1 stycznia 

2015 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. 

7. Dysponentem środków przeznaczonych na wypłatę jednorazowych odpraw pieniężnych 

wypłacanych pracownikom likwidowanej kopalni, zakładu górniczego lub jego 

oznaczonej części, o których mowa w art. 11a ust. 1, jest minister właściwy do spraw 

energii. 

8. Podstawą przyznania środków przeznaczonych na wypłatę jednorazowych odpraw 

pieniężnych wypłacanych pracownikom likwidowanej kopalni, zakładu górniczego lub 

jego oznaczonej części, o których mowa w art. 11a ust. 1, oraz środków na pokrycie 

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

umowa zawarta między ministrem właściwym do spraw energii a tym przedsiębiorstwem. 
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9. Środki przyznane na podstawie umowy, o której mowa w ust. 8, wykorzystane niezgodnie 

z przeznaczeniem lub niewykorzystane podlegają zwrotowi na rachunek wskazany przez 

ministra właściwego do spraw energii. 

 

Art. 11h. 

 1. Minister właściwy do spraw energii 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, 

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

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

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 energii, 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, 

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. 

 

Art. 15. 

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wykorzystania dotacji budżetowej 

przeznaczonej na finansowanie ekwiwalentu pieniężnego oraz rent wyrównawczych, 

2)   tryb rozliczania dotacji budżetowej, 

3)   szczegółowe warunki powodujące cofnięcie lub czasowe wstrzymanie wypłaty 

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

 

Art. 17. 

 1. Byłym pracownikom przedsiębiorstw górniczych postawionych w stan likwidacji albo 

upadłości, którzy przed dniem wejścia w życie ustawy przebywali na świadczeniu 

aktywizującym, będą wypłacane do dnia 31 grudnia 2008 r., z dotacji budżetowej, zaległe 

wynagrodzenia z tytułu nagrody jubileuszowej, nagrody z okazji "Dnia Górnika", 

odprawy wynikającej z ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach 

rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy 

(Dz. U. z 2002 r. poz. 980, 1146 i 1679 oraz z 2003 r. poz. 844)
(1)

 oraz dodatkowej 

nagrody rocznej wynikającej z przepisów określających szczególne przywileje dla 

pracowników górnictwa - Karta górnika, w wysokości określonej w prawomocnych 

wyrokach sądu. 

2. Zaległe wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1, będą wypłacane przez przedsiębiorstwo 

górnicze wskazane przez ministra właściwego do spraw energii. 

3. Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, przedsiębiorstwo 

górnicze, o którym mowa w ust. 2, biorąc pod uwagę możliwość sprawnej realizacji 

obowiązku nałożonego na to przedsiębiorstwo. 

 

Art. 18. 

 1. Przedsiębiorstwo górnicze może otrzymać z dotacji budżetowej dofinansowanie do 

inwestycji początkowej, na zasadach określonych w art. 5 ust. 2 rozporządzenia Rady 

(WE) nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu 

węglowego (Dz. Urz. L 205 z 02.08.2002, Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 

8, t. 2, str. 170). 

2. Wysokość dofinansowania, o którym mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 30% ogółu 

kosztów projektu inwestycyjnego. 

3. Przedsiębiorstwo górnicze sporządza plany: operacyjny i finansowy, mające na celu 

wykazanie, że pomoc finansowa dla projektu inwestycyjnego zapewni efektywność 

ekonomiczną inwestycji początkowej. Plany te stanowią podstawę dla przedsiębiorstwa 

górniczego do wystąpienia do ministra właściwego do spraw energii o dofinansowanie 

projektu inwestycyjnego z dotacji budżetowej. 
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4. Środki dotacji budżetowej na dofinansowanie projektu inwestycyjnego przekazuje się do 

dnia 31 grudnia 2010 r. 

 

Art. 19. 

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wykorzystania dotacji budżetowej 

przeznaczonej na dofinansowanie do inwestycji początkowych, 

2)   tryb rozliczania przyznanej dotacji budżetowej, 

3)   szczegółowe warunki powodujące cofnięcie lub czasowe wstrzymanie wypłaty 

przyznanej dotacji budżetowej 

- biorąc pod uwagę celowość i efektywność przedsięwzięć inwestycyjnych. 

 

Art. 20a. 

Kompetencje ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa określone w art. 2 pkt 5 i 6, art. 

5a oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień 

przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 154) w odniesieniu do: 

1)   przedsiębiorstw górniczych, z wyjątkiem Lubelskiego Węgla "Bogdanka" S.A., oraz 

spółek zależnych od tych przedsiębiorstw, 

2)   CZW "Węglozbyt" S.A. w Katowicach, "Węglokoks" S.A. w Katowicach, Centralnej 

Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. oraz spółek zależnych od tych spółek 

- w których Skarbowi Państwa przysługują uprawnienia z akcji lub udziałów, wykonuje 

minister właściwy do spraw energii. 

Art. 24. 

1. Minister właściwy do spraw energii wspiera działania wdrażające czyste technologie 

wykorzystywania węgla kamiennego. 

2. W celu realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw energii 

zleca opracowanie studium wykonalności projektu instalacji do produkcji paliw gazowych 

i płynnych z węgla kamiennego. 

Art. 25. 

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

wykonuje, na zlecenie ministra właściwego do spraw energii, zadania związane z 

funkcjonowaniem górnictwa węgla kamiennego, dotyczące w szczególności: 

1)   sposobu wykorzystania dotacji oraz udzielanej pomocy publicznej; 
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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; 

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 

energii] <ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin>, w projekcie 

ustawy budżetowej określi wysokość dotacji 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 zlikwidowanego zakładu górniczego, w tym 

szkód powstałych w wyniku reaktywacji starych zrobów;] 

<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;> 
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4)   aż do wygaśnięcia: 

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 energii dotyczących 

restrukturyzacji górnictwa 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 energii, 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 energii. 

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

zawarta między ministrem właściwym do spraw energii a właściwym przedsiębiorstwem 

górniczym albo umowa zawarta między ministrem właściwym do spraw energii 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 energii a ZUS. 

6. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi do budżetu 

państwa w trybie określonym w przepisach o finansach publicznych. 
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U S T A W A   z dnia 18 marca 2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego 

do spraw Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub 

grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy 

naftowej oraz paliw gazowych (Dz. U. poz. 404 oraz z 2016 r. poz. 266) 

 

[o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz ich 

wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych 

prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw 

gazowych] 

<o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw energii oraz ich 

wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych 

prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw 

gazowych> 

 

uwaga: 

użyte w art. 1 w ust. 1, w art. 2 w ust. 1 i 3, w ust. 4 w pkt 1 i 3 oraz w ust. 6 i 

7, w art. 3, w art. 4, w art. 5 w ust. 1 i w ust. 2 pkt 1, w art. 6 w ust. 4–6 i 8 oraz 

w art. 7 w różnych przypadkach wyrazy [minister właściwy do spraw Skarbu 

Państwa] zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami 

<minister właściwy do spraw energii> 

 

Art. 1. 

1. Ustawa określa szczególne uprawnienia przysługujące ministrowi właściwemu do spraw 

Skarbu Państwa w spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych, w rozumieniu art. 3 

ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, 

poz. 1223, Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, poz. 1316 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278) 

prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw 

gazowych, których mienie zostało ujawnione w jednolitym wykazie obiektów, instalacji, 

urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, o którym mowa w art. 

5b ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 

89, poz. 590, z późn. zm.), zwanych dalej "spółkami". 

2. Mienie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje: 
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1)   w sektorze energii elektrycznej - infrastrukturę służącą do wytwarzania albo przesyłania 

energii elektrycznej; 

2)   w sektorze ropy naftowej - infrastrukturę służącą do wydobycia, rafinacji, przetwarzania 

ropy naftowej oraz magazynowania i przesyłania rurociągami ropy naftowej oraz 

produktów ropopochodnych, jak również terminale portowe do przeładunku tych 

produktów oraz ropy naftowej; 

3)   w sektorze paliw gazowych - infrastrukturę służącą do produkcji, wydobycia, rafinacji, 

przetwarzania, magazynowania, przesyłania paliw gazowych gazociągami oraz terminale 

skroplonego gazu ziemnego (LNG). 

[3. 
(1)

 Wykonywanie przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa uprawnień, o 

których mowa w ustawie, nie narusza kompetencji ministra właściwego do spraw energii.] 

 

Art. 2. 

1. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa może wyrazić sprzeciw wobec podjętej przez 

zarząd spółki uchwały lub innej dokonanej przez zarząd spółki czynności prawnej, której 

przedmiotem jest rozporządzenie składnikami mienia, o których mowa w art. 1 ust. 1 i 2, 

stanowiące rzeczywiste zagrożenie dla funkcjonowania, ciągłości działania oraz 

integralności infrastruktury krytycznej. 

2. Sprzeciwem może być również objęta uchwała organu spółki dotycząca: 

1)   rozwiązania spółki, 

2)   zmiany przeznaczenia lub zaniechania eksploatacji składnika mienia spółki, o którym 

mowa w art. 1 ust. 1 i 2, 

3)   zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa spółki, 

4)   zbycia albo wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części 

oraz ustanowienia na nim ograniczonego prawa rzeczowego, 

5)   przyjęcia planu rzeczowo-finansowego, planu działalności inwestycyjnej lub 

wieloletniego planu strategicznego, 

6)   przeniesienia siedziby spółki za granicę 

- jeżeli wykonanie takiej uchwały stanowiłoby rzeczywiste zagrożenie dla 

funkcjonowania, ciągłości działania oraz integralności infrastruktury krytycznej. 

3. Sprzeciw jest wyrażany w formie decyzji administracyjnej, w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa od pełnomocnika do 

spraw ochrony infrastruktury krytycznej, o którym mowa w art. 5, informacji o podjęciu 
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przez organy spółki uchwały lub dokonaniu przez zarząd spółki czynności prawnej, o 

której mowa w ust. 1 i 2, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia ich dokonania. 

4. Uchwały, o których mowa w ust. 1 i 2, nie podlegają wykonaniu, a czynność prawna, o 

której mowa w ust. 1, nie wywołuje skutków prawnych: 

1)   w okresie, w którym ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa przysługuje 

prawo do wniesienia sprzeciwu; 

2)   w okresie, w którym stronie przysługuje prawo wniesienia wniosku o ponowne 

rozpatrzenie sprawy; 

3)   w przypadku złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy lub złożenia skargi na 

decyzję ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa do właściwego sądu 

administracyjnego, odpowiednio do chwili zmiany decyzji, jej uchylenia albo 

stwierdzenia jej nieważności. 

5. W przypadku złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy termin na jej załatwienie 

wynosi 14 dni od dnia otrzymania wniosku. 

6. W przypadku zaskarżenia ostatecznej decyzji wyrażającej sprzeciw ministra właściwego do 

spraw Skarbu Państwa: 

1)   minister właściwy do spraw Skarbu Państwa przekazuje skargę do właściwego sądu 

administracyjnego wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie 14 dni 

od dnia jej wniesienia przez stronę; 

2)   właściwy sąd administracyjny wyznacza rozprawę na dzień przypadający w terminie 

14 dni od dnia przekazania skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę przez 

ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa. 

7. W przypadku nieuwzględnienia skargi przez właściwy sąd administracyjny albo po 

upływie terminu do jej wniesienia, ostateczna decyzja wyrażająca sprzeciw ministra 

właściwego do spraw Skarbu Państwa wywołuje skutek w postaci nieważności uchwały 

lub czynności prawnej, o których mowa w ust. 1 i 2, od chwili podjęcia uchwały lub 

dokonania czynności prawnej. 

8. W sprawach nieuregulowanych w ust. 1-7 do postępowania w sprawie sprzeciwu stosuje 

się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.). 
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Art. 3. 

Do roszczeń o odszkodowanie z tytułu strat majątkowych poniesionych przez spółki wskutek 

wydania przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa zgodnych z prawem 

decyzji, o których mowa w art. 2 ust. 1 i 2, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z 

dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z 

ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela (Dz. 

U. Nr 233, poz. 1955). 

Art. 4. 

1. Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa przekazuje ministrowi właściwemu do 

spraw Skarbu Państwa wyciąg z wykazu infrastruktury krytycznej obejmujący mienie, o 

którym mowa w art. 1 ust. 1 i 2. 

2. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, po otrzymaniu wyciągu, o którym mowa w 

ust. 1, powiadamia spółkę o ujęciu w wykazie składników jej mienia, o których mowa w 

art. 1 ust. 1 i 2. 

Art. 5. 

1. Zarząd spółki, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa oraz 

dyrektorem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, powołuje i odwołuje pełnomocnika do 

spraw ochrony infrastruktury krytycznej, przy czym powołanie następuje w terminie 30 

dni od dnia otrzymania powiadomienia, o którym mowa w art. 4 ust. 2. 

2. Pełnomocnik do spraw ochrony infrastruktury krytycznej jest pracownikiem spółki 

monitorującym działalność spółki, w zakresie, o którym mowa w art. 2 ust. 1 i 2, 

odpowiedzialnym za utrzymywanie kontaktów z podmiotami właściwymi w zakresie 

ochrony infrastruktury krytycznej, do którego zadań należy: 

1)   zapewnienie ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa informacji dotyczących 

dokonania przez organy spółki czynności prawnych, o których mowa w art. 2 ust. 1 i 2; 

2)   przygotowywanie dla zarządu spółki oraz rady nadzorczej spółki informacji o ochronie 

infrastruktury krytycznej; 

3)   zapewnienie zarządowi spółki doradztwa w zakresie istniejącej w spółce infrastruktury 

krytycznej; 

4)   monitorowanie działalności spółki w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej; 

5)   przekazywanie informacji o infrastrukturze krytycznej dyrektorowi Rządowego Centrum 

Bezpieczeństwa na jego wniosek; 
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6)   przekazywanie i odbieranie informacji o zagrożeniu infrastruktury krytycznej we 

współpracy z dyrektorem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. 

3. Pełnomocnikiem do spraw ochrony infrastruktury krytycznej w spółce może być osoba, 

która: 

1)   posiada wykształcenie wyższe; 

2)   korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich; 

3)   posiada poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji 

niejawnych oznaczonych klauzulą "tajne"; 

4)   jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem, 

doświadczeniem zawodowym związanym z przedmiotem działania spółki oraz 

posiadanymi kwalifikacjami daje rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków; 

5)   nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

4. Pełnomocnik do spraw ochrony infrastruktury krytycznej może być osobą odpowiedzialną 

za utrzymywanie kontaktów z podmiotami właściwymi w zakresie ochrony infrastruktury 

krytycznej, o której mowa w art. 6 ust. 5a ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 

kryzysowym. 

5. Pełnomocnikowi do spraw ochrony infrastruktury krytycznej przysługuje prawo do: 

1)   uczestniczenia w posiedzeniach zarządu spółki dotyczących spraw, o których mowa w 

art. 2 ust. 1 i 2, z głosem doradczym; 

2)   żądania od organów spółki wszelkich dokumentów, informacji oraz wyjaśnień 

dotyczących spraw, o których mowa w art. 2 ust. 1 i 2. 

 

Art. 6. 

1. Zarząd spółki zobowiązany jest do przekazywania pełnomocnikowi do spraw ochrony 

infrastruktury krytycznej dokumentów lub informacji o podjęciu uchwały lub o dokonaniu 

przez organy spółki czynności prawnych, o których mowa w art. 2 ust. 1 i 2, w terminie 3 

dni od dnia ich podjęcia lub dokonania. 

2. Zarząd spółki powiadamia pełnomocnika do spraw ochrony infrastruktury krytycznej o 

każdym planowanym posiedzeniu dotyczącym spraw, o których mowa w art. 2 ust. 1 i 2. 

3. Pełnomocnik do spraw ochrony infrastruktury krytycznej sporządza dla zarządu spółki oraz 

rady nadzorczej raport o stanie ochrony infrastruktury krytycznej. Raport jest sporządzany 

co kwartał lub na żądanie zarządu spółki lub rady nadzorczej. Raport powinien zawierać 

informacje dotyczące ochrony infrastruktury krytycznej w zakresie: 
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1)   ochrony fizycznej; 

2)   ochrony technicznej; 

3)   ochrony prawnej; 

4)   ochrony osobowej; 

5)   ochrony teleinformatycznej; 

6)   planów odbudowy i przywracania infrastruktury krytycznej do funkcjonowania. 

4. Raport jest przekazywany ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa oraz 

dyrektorowi Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Jeżeli raport jest niepełny, zawiera 

nieścisłości lub nie przedstawia dokładnie stanu faktycznego w zakresie spraw w nim 

zawartych, pełnomocnik do spraw ochrony infrastruktury krytycznej jest zobowiązany, na 

wezwanie ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa lub dyrektora Rządowego 

Centrum Bezpieczeństwa, do uzupełnienia raportu we wskazanym zakresie i terminie. 

5. Pełnomocnik do spraw ochrony infrastruktury krytycznej sporządza sprawozdanie 

kwartalne z wykonanych obowiązków, które składa ministrowi właściwemu do spraw 

Skarbu Państwa oraz dyrektorowi Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. 

6. Pełnomocnik do spraw ochrony infrastruktury krytycznej, w terminie 4 dni od dnia 

otrzymania dokumentów lub informacji o podjęciu uchwały lub o dokonaniu przez organy 

spółki czynności prawnych, o których mowa w art. 2 ust. 1 i 2, przekazuje ministrowi 

właściwemu do spraw Skarbu Państwa oraz dyrektorowi Rządowego Centrum 

Bezpieczeństwa pisemną informację w tej sprawie oraz stanowisko odnośnie do 

wniesienia sprzeciwu, wraz z jego uzasadnieniem. 

7. Przekazywanie informacji oraz raportów, o których mowa w ust. 3-6 oraz w art. 5 ust. 2 pkt 

1, 2, 5, 6 i w ust. 5 pkt 2, następuje zgodnie z przepisami o ochronie informacji 

niejawnych. 

8. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb powoływania i 

odwoływania pełnomocnika do spraw ochrony infrastruktury krytycznej oraz sposób 

wykonywania przez niego obowiązku monitorowania działalności spółki w zakresie, o 

którym mowa w art. 2 ust. 1 i 2, uwzględniając konieczność efektywnego wykonywania 

szczególnych uprawnień ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa w spółkach 

kapitałowych lub grupach kapitałowych. 
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Art. 7. 

W przypadku połączenia lub podziału spółek minister właściwy do spraw Skarbu Państwa 

zachowuje szczególne uprawnienia w spółkach powstałych w wyniku takiego połączenia 

lub podziału. Przepis art. 4 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

 

[Art. 8. 

W stosunku do spółek, w których prawa z akcji albo udziałów należących do Skarbu Państwa 

wykonuje inny minister, szczególne uprawnienia ministra właściwego do spraw Skarbu 

Państwa, określone w ustawie, wykonuje ten inny minister.] 

 

 

 

U S T A W A   z dnia  30 sierpnia 2013 r. o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów 

(Dz. U. poz. 1160 oraz z 2016 r. poz. 266) 

 

Art. 1. 

Ustawa określa cel i zakres wykorzystania oraz sposób udzielania dotacji przeznaczonej dla 

następujących podmiotów: 

1)   Przedsiębiorstwa Państwowego Kopalnia Soli "Bochnia" z siedzibą w Bochni lub jego 

następcy prawnego, który przejął realizację zadań przewidzianych ustawą; 

2)   Kopalni Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna w Wieliczce; 

3)   Centralnej Pompowni "Bolko" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bytomiu; 

4)   Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego "Guido" w Zabrzu lub jej następcy prawnego, 

który przejął realizację zadań przewidzianych ustawą[.] <;> 

<5) Kopalni Siarki „Machów” Spółka Akcyjna w likwidacji w Tarnobrzegu.> 

 

Art. 2. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

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

czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981 oraz z 2013 r. 

poz. 21); 
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2)   dotacja - dotację w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, która - w przypadku 

gdy stanowi pomoc publiczną - została uznana przez Komisję Europejską za zgodną z 

regułami wspólnego rynku[.] <;> 

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

dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196, z 

późn. zm.).> 

Art. 3. 

1. Dotację przeznacza się na finansowanie: 

1)   zadań w zakresie: 

a)  całkowitej likwidacji zakładu górniczego "Siedlec-Moszczenica" oraz niezabytkowej 

części zakładu górniczego "Bochnia", a także utrzymania, zabezpieczenia i ratowania 

zabytkowych części zakładu górniczego "Bochnia" - wchodzących w skład podmiotu, 

o którym mowa w art. 1 pkt 1, 

b)  całkowitej likwidacji niezabytkowej części zakładu górniczego "Wieliczka", a także 

utrzymania, zabezpieczenia i ratowania zabytkowych części zakładu górniczego 

"Wieliczka" - wchodzących w skład podmiotu, o którym mowa w art. 1 pkt 2, 

c)  utrzymania, zabezpieczenia i ratowania zabytkowych części zakładu górniczego 

Kopalnia Węgla Kamiennego "Guido" w Zabrzu i zakładu górniczego Kopalnia 

Węgla Kamiennego "Królowa Luiza" w Zabrzu - wchodzących w skład podmiotu, o 

którym mowa w art. 1 pkt 4; 

2)   działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji zakładu górniczego wchodzącego 

w skład byłych Zakładów Górniczo-Hutniczych "Orzeł Biały" w Bytomiu, 

realizowanych przez podmiot, o którym mowa w art. 1 pkt 3[.] <;> 

<3) działań wykonywanych po zakończeniu prac likwidacyjnych w wyrobisku 

górniczym Piaseczno, realizowanych przez podmiot, o którym mowa w art. 1 pkt 

5.> 

2. Przez zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i b, rozumie się: 

1)   likwidację otworów eksploatacyjnych oraz wyrobisk górniczych; 

2)   likwidację zbędnych instalacji, budynków oraz demontaż maszyn i urządzeń; 

3)   naprawianie szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego; 

4)   rekultywację terenów pogórniczych; 

5)   wykonywanie prac zabezpieczających oraz przedsięwzięć zapobiegających, 

związanych z likwidowanym zakładem górniczym; 
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6)   utylizację solanki; 

7)   zabezpieczenie części zabytkowych, renowację zabytkowych wyrobisk, maszyn i 

urządzeń; 

8)   opracowanie projektów, dokumentacji, opinii, ekspertyz i analiz związanych z 

zakresem zadań wymienionych w pkt 1-7; 

9)   sprawowanie ogólnego zarządu. 

3. Przez zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, rozumie się: 

1)   rekultywację terenów pogórniczych; 

2)   zabezpieczenie części zabytkowych, renowację zabytkowych wyrobisk, maszyn i 

urządzeń; 

3)   opracowanie projektów, dokumentacji, opinii, ekspertyz i analiz związanych z 

zakresem zadań wymienionych w pkt 1 i 2; 

4)   sprawowanie ogólnego zarządu. 

4. Przez działania, o których mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się: 

1)   zabezpieczenie kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym; 

2)   likwidację zbędnej infrastruktury związanej z wykonywaniem działania, o którym 

mowa w pkt 1; 

3)   naprawianie szkód powstałych w wyniku wykonywania działań, o których mowa w 

pkt 1 i 2; 

4)   opracowanie, wymaganych na podstawie odrębnych przepisów, projektów, 

dokumentacji, opinii, ekspertyz i analiz związanych z zakresem działań wymienionych 

w pkt 1-3; 

5)   sprawowanie ogólnego zarządu. 

<5. Przez działania, o których mowa w ust. 1 pkt 3, rozumie się: 

1) zabezpieczenie terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie wyrobiska przed zmianą 

stosunków wodnych; 

2) likwidację zbędnych instalacji, budynków oraz demontaż maszyn i urządzeń 

związanych z wykonywaniem działania, o którym mowa w pkt 1; 

3) rekultywację terenów pogórniczych związanych z wykonywaniem działania, 

o którym mowa w pkt 1; 

4) wykonywanie prac zabezpieczających oraz przedsięwzięć zapobiegających 

związanych z wykonywaniem działania, o którym mowa w pkt 1; 
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5) opracowanie projektów, dokumentacji, opinii, ekspertyz i analiz związanych 

z wykonywaniem działań wymienionych w pkt 1–4; 

6) sprawowanie ogólnego zarządu.> 

 

uwaga: 

użyte w art. 5 w ust. 1 w pkt 2, w ust. 2 i 3, w art. 6 w ust. 1, w art. 9 w 

ust. 1, w art. 10 w ust. 1 i 3 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 4, 

w art. 11, w art. 12 oraz w art. 12a w różnych przypadkach wyrazy 

[minister właściwy do spraw energii] zastępuje się użytymi w 

odpowiednich przypadkach wyrazami <minister właściwy do spraw 

gospodarki złożami kopalin> 

 

Art. 5. 

 1. Dotację na realizację zadań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz art. 4, 

przyznaje się na wniosek podmiotów, o których mowa w art. 1 pkt 1 i 2, w przypadku 

spełnienia następujących warunków: 

1)   podjęcia decyzji albo uchwały o rozpoczęciu likwidacji zakładu górniczego przez ich 

właściwy organ; 

2)   
(1)

 zaakceptowania przez ministra właściwego do spraw energii: 

a)  programu całkowitej likwidacji zakładu górniczego, obejmującego w szczególności 

zabezpieczenie zabytkowych części w podmiotach, o których mowa w art. 1 pkt 1 i 2, 

b)  rocznego planu zadań obejmującego, w podziale na miesiące: 

–  zakres rzeczowy i finansowy zadań oraz harmonogram ich realizacji, ujmujący także 

zabezpieczenie zabytkowych części w podmiotach, o których mowa w art. 1 pkt 1 i 2, 

–  przychody z likwidacji majątku zakładu górniczego oraz innych źródeł. 

2. 
(2)

 Dotację na realizację zadań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 lit. c, przyznaje się na 

wniosek podmiotu, o którym mowa w art. 1 pkt 4, po zaakceptowaniu przez ministra 

właściwego do spraw energii rocznego planu zadań obejmującego, w podziale na 

miesiące, jego zakres rzeczowy i finansowy. 

3. 
(3)

 Dotację na wykonanie działań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2, przyznaje się na 

wniosek podmiotu, o którym mowa w art. 1 pkt 3, po zaakceptowaniu przez ministra 

właściwego do spraw energii rocznego planu tych działań obejmującego, w podziale na 

miesiące, jego zakres rzeczowy i finansowy. 
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<3a. Dotację na wykonanie działań, o których mowa w art. 3 ust. 5, przyznaje się na 

wniosek podmiotu, o którym mowa w art. 1 pkt 5, po zaakceptowaniu przez ministra 

właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin rocznego planu tych działań 

obejmującego, w podziale na miesiące, jego zakres rzeczowy i finansowy.> 

4. [Wniosek, o którym mowa w ust. 1-3, powinien zawierać:] 

 <Wniosek, o którym mowa w ust. 1‒3a, powinien zawierać:> 

1)   oznaczenie wnioskodawcy; 

2)   określenie: 

a)  zadań przewidzianych do realizacji, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1, a w 

przypadku podmiotów, o których mowa w art. 1 pkt 1 i 2 - również w art. 4, albo 

[b)  działań przewidzianych do wykonania, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2;] 

< b) działań przewidzianych do wykonania, o których mowa w art. 3 ust. 1 

pkt 2 i 3;> 

3)   preliminarz środków planowanych na realizację zadań albo na wykonanie działań w 

danym roku kalendarzowym; 

4)   w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 1 pkt 1 i 2 - określenie stanu 

zaawansowania prac związanych z likwidacją zakładu górniczego; 

5)   w przypadku podmiotu, o którym mowa w art. 1 pkt 4 - określenie stanu 

zaawansowania prac związanych z realizacją zadań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 

1 lit. c; 

6)   w przypadku podmiotu, o którym mowa w art. 1 pkt 3 - określenie stanu wykonania 

działań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2[.] 

<7) w przypadku podmiotu, o którym mowa w art. 1 pkt 5, określenie stanu 

wykonania działań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3.> 

Art. 6. 

1. 
(4)

 Podstawą przyznania dotacji na realizację zadań i wykonanie działań określonych w 

ustawie jest umowa zawarta między ministrem właściwym do spraw energii a podmiotem, 

o którym mowa w art. 1. 

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, określa w szczególności zobowiązanie podmiotu do 

realizacji zadań albo wykonywania działań określonych w ustawie, wysokość dotacji oraz 

zasady rozliczania i przyczyny ewentualnego zwrotu dotacji. 
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Art. 9. 

 1. 
(5)

 Przyznana przez ministra właściwego do spraw energii dotacja jest wypłacana w ratach 

miesięcznych, na specjalnie w tym celu wyodrębniony przez podmiot, o którym mowa w 

art. 1, rachunek bankowy. 

2. Podstawę do wypłacenia rat miesięcznych stanowi przedstawienie przez podmiot, o którym 

mowa w art. 1: 

1)   wniosku o wypłacenie raty wynikającej z: 

a)  rocznego planu zadań, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b i ust. 2, albo 

[b)  rocznego planu działań, o którym mowa w art. 5 ust. 3;] 

< b) rocznego planu działań, o którym mowa w art. 5 ust. 3 i 3a;> 

2)   sprawozdania, o którym mowa w art. 10 ust. 1. 

 

Art. 10. 

1. 
(6)

 Podmiot, o którym mowa w art. 1, składa ministrowi właściwemu do spraw energii, w 

terminie do 25. dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc przekazania kolejnej raty dotacji, 

sprawozdanie miesięczne zawierające rozliczenie rzeczowo-finansowe zrealizowanych 

zadań albo wykonanych działań. 

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy obowiązku przedkładania sprawozdania za miesiąc styczeń 

danego roku. 

3. 
(7)

 Podmiot, o którym mowa w art. 1, przedstawia ministrowi właściwemu do spraw energii, 

w terminie do dnia 20 lutego roku następnego, wraz z rocznym rozliczeniem rzeczowo-

finansowym, sprawozdanie z realizacji: 

1)   rocznego planu zadań, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b i ust. 2, albo 

[2)   rocznego planu działań, o którym mowa w art. 5 ust. 3.] 

<2) rocznego planu działań, o którym mowa w art. 5 ust. 3 i 3a.> 

4. 
(8)

 W przypadku gdy podmiot, o którym mowa w art. 1, nie zrealizował zadań albo nie 

wykonał działań, o których mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2, lub nie przedstawił sprawozdań, o 

których mowa w ust. 1 i 3, minister właściwy do spraw energii wstrzymuje przekazywanie 

kolejnych rat dotacji do czasu ustania przyczyn wstrzymania. 

 

Art. 11. 
(9)

 

Dysponentem dotacji na realizację zadań i wykonanie działań określonych w ustawie jest 

minister właściwy do spraw energii. 
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Art. 12.
 

Minister właściwy do spraw energii może zlecić Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. 

monitorowanie prawidłowości wykorzystania dotacji przeznaczonej na cele określone w 

ustawie. 

Art. 12a. 

Minister właściwy do spraw energii wykonuje uprawnienia Skarbu Państwa określone w art. 2 

pkt 5 i 6, art. 5a oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach 

wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 154) 

w odniesieniu do spółki Przedsiębiorstwo Państwowe Kopalnia Soli "Bochnia" z siedzibą 

w Bochni oraz Kopalnia Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna w Wieliczce. 

 

[Art. 13. 

Dotacje na zadania określone w ustawie przekazywane są: 

1)   podmiotowi, o którym mowa w art. 1 pkt 1 - do dnia 31 grudnia 2017 r.; 

2)   podmiotowi, o którym mowa w art. 1 pkt 2 - do dnia 31 grudnia 2020 r.; 

3)   podmiotowi, o którym mowa w art. 1 pkt 3 - do dnia 31 grudnia 2020 r.; 

4)   podmiotowi, o którym mowa w art. 1 pkt 4 - do dnia 31 grudnia 2020 r.] 

<Art. 13. 

Dotacje na zadania określone w ustawie są przekazywane podmiotom, o których mowa 

w art. 1, do dnia 31 grudnia 2020 r.> 

 

 

 

U S T A W A    dnia 22 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla 

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

 

[Art. 6. 

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

w art. 1, w latach 2015-2018 wyniesie nie więcej niż 3 mld zł.] 

 

<Art. 6. 

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

wymienionej w art. 1, w latach 2015–2018 wyniesie nie więcej niż 7 mld zł.> 
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U S T A W A    z dnia 11 lutego 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 266)  

 

<Art. 38a. 

W celu wykonania przepisów art. 12b ustawy, o której mowa w art. 3 oraz art. 20a 

ustawy, o której mowa w art. 16 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, Prezes Rady 

Ministrów dokonuje, w drodze rozporządzenia, przeniesienia planowanych dochodów i 

wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, między częściami, działami i rozdziałami 

budżetu państwa, z zachowaniem przeznaczenia środków publicznych wynikających z 

ustawy budżetowej.> 

 


