


Projekt

U S T A W A

z  dnia                                 

o restrukturyzacji górnictwa w´gla kamiennego w latach 2003-2006 oraz

o  zmianie niektórych ustaw1)

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa okreÊla zasady restrukturyzacji górnictwa w´gla kamien-

nego, w tym:

1) zasady restrukturyzacji finansowej przedsi´biorstw górni-

czych;

2) zasady restrukturyzacji zatrudnienia w przedsi´biorstwach

górniczych;

3) zasady likwidacji kopalƒ w´gla kamiennego;

4) zasady restrukturyzacji organizacyjnej w górnictwie w´gla

kamiennego;

5) szczególne uprawnienia gmin górniczych;

6) êród∏a finansowania restrukturyzacji górnictwa w´gla kamien-

nego.
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Art. 2.  Ilekroç w ustawie jest mowa o:

1) przedsi´biorstwie górniczym – nale˝y przez to rozumieç:

a) spó∏k´ w´glowà – jednoosobowà spó∏k´ Skarbu Paƒstwa,

która prowadzi lub prowadzi∏a od dnia 14 stycznia 1999 r.

wydobycie w´gla kamiennego na podstawie koncesji albo

która prowadzi lub prowadzi∏a od dnia 14 stycznia 1999 r.

likwidacj´ zak∏adu górniczego oraz spó∏k´, w której taka

spó∏ka jest w∏aÊcicielem wszystkich udzia∏ów,

b) spó∏k´, w której akcje albo udzia∏y Skarbu Paƒstwa albo

spó∏ek w´glowych przekraczajà 50% wartoÊci kapita∏u

zak∏adowego, prowadzàcà wydobycie w´gla kamiennego

na podstawie koncesji albo która prowadzi lub prowadzi∏a

likwidacj´ zak∏adu górniczego od dnia 14 stycznia

1999 r., albo zabezpiecza kopalnie przed zagro˝eniami

wodnymi, gazowymi oraz po˝arowymi po zakoƒczeniu

likwidacji kopalni;

2) kopalni – nale˝y przez to rozumieç wyodr´bnionà jednostk´

organizacyjnà przedsi´biorstwa górniczego prowadzàcà

zak∏ad górniczy;

3) zak∏adzie górniczym - nale˝y przez to rozumieç s∏u˝àcy

wydobywaniu w´gla kamiennego zak∏ad górniczy w rozu-

mieniu art. 6 pkt 7 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo

geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96, z póên. zm.2));

4) gminie górniczej – nale˝y przez to rozumieç gmin´, na której

terenie jest:

a) wykonywana albo by∏a wykonywana od dnia 14 stycznia

1999 r. dzia∏alnoÊç gospodarcza obj´ta koncesjà na

wydobywanie w´gla kamiennego i na rzecz której
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przedsi´biorstwo górnicze jest obowiàzane lub by∏o

obowiàzane od tego dnia uiszczaç op∏at´ eksploatacyjnà,

o której mowa w ustawie wymienionej w pkt 3,

b) zlokalizowany albo by∏ zlokalizowany po dniu 14 stycznia

1999 r. zak∏ad górniczy albo cz´Êç tego zak∏adu;

5) pracodawcy spoza górnictwa – nale˝y przez to rozumieç

przedsi´biorc´ innego ni˝ wymieniony w pkt 1-3.

Art. 3. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki og∏asza, w drodze

obwieszczenia, wykaz gmin górniczych, o których mowa w art. 2 pkt 4,

w  Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Rozdzia∏ 2

Restrukturyzacja finansowa

Art. 4. 1. Restrukturyzacja finansowa zobowiàzaƒ pieni´˝nych przed-

si´biorstw górniczych polega na:

1) umorzeniu z mocy prawa w ca∏oÊci albo w cz´Êci ich

zobowiàzaƒ pieni´˝nych wraz z odsetkami;

2) odroczeniu terminu sp∏aty ich zobowiàzaƒ pieni´˝nych

na okreÊlony czas;

3)  roz∏o˝eniu sp∏aty ich zobowiàzaƒ pieni´˝nych na raty;

4) zamianie ich zobowiàzaƒ pieni´˝nych na akcje albo

udzia∏y przedsi´biorstw górniczych

–  na zasadach okreÊlonych w ustawie.
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2. Post´powanie restrukturyzacyjne oraz post´powanie odd∏u-

˝eniowe przedsi´biorstw górniczych prowadzone na podstawie:

1) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji

niektórych nale˝noÊci publicznoprawnych od przedsi´-

biorców ( Dz. U. Nr 155, poz. 1287 oraz z 2003 r. Nr 56,

poz. 498);

2) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu

górnictwa w´gla kamiennego do funkcjonowania

w  warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych

uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych (Dz. U.

Nr  162, poz. 1112, z póên. zm.3))

– podlega  z mocy prawa umorzeniu w zakresie nale˝noÊci

wymienionych w art. 5 ust. 1.

3. Je˝eli w wyniku wszcz´tego post´powania restruktury-

zacyjnego przedsi´biorstwo górnicze wnios∏o op∏at´

restrukturyzacyjnà, o której mowa w art. 18 ust. 2 pkt 2

ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji

niektórych nale˝noÊci publicznoprawnych od przedsi´-

biorców, op∏ata ta nie podlega zwrotowi.

Art. 5. 1.  Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy podlegajà umorzeniu z mocy

prawa zobowiàzania pieni´˝ne przedsi´biorstw górniczych powsta∏e do dnia

30  czerwca 2003 r. wraz z odsetkami:

1) z tytu∏u podatków wobec bud˝etu paƒstwa, nale˝noÊci

celnych oraz wp∏at z zysku na rzecz Skarbu Paƒstwa;

2) z tytu∏u sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne w cz´Êci

finansowanej przez p∏atnika, Fundusz Pracy i Fundusz

Gwarantowanych Âwiadczeƒ Pracowniczych;
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3) wobec Paƒstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Niepe∏nosprawnych oraz Narodowego Funduszu Ochrony

Ârodowiska i Gospodarki Wodnej;

4) z tytu∏u op∏at za gospodarcze korzystanie ze Êrodowiska

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r.

o ochronie i kszta∏towaniu Êrodowiska (Dz. U. z 1994 r.

Nr  49, poz. 196, z póên. zm.4)) oraz op∏at za szczególne

korzystanie z wód w rozumieniu przepisów ustawy z dnia

24 paêdziernika 1974 r. – Prawo wodne (Dz. U. Nr 38,

poz. 230, z póên. zm.5)), op∏at za korzystanie ze

Êrodowiska w rozumieniu przepisów ustawy z dnia

27  kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony Êrodowiska (Dz. U.

Nr 62, poz. 627, z póên. zm.6)), stanowiàcych przychód

Narodowego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospo-

darki Wodnej oraz wojewódzkich, powiatowych i gmin-

nych  funduszy ochrony Êrodowiska i gospodarki wodnej

– niezale˝nie od tego na rachunek bankowy, którego

organu administracji publicznej op∏aty te powinny byç

wp∏acane przez przedsi´biorstwo górnicze;

5) z tytu∏u administracyjnych kar pieni´˝nych okreÊlonych

w  przepisach ustaw wymienionych w pkt 4;

6) z tytu∏u op∏at za u˝ytkowanie wieczyste gruntów Skarbu

Paƒstwa, w cz´Êci stanowiàcej dochód bud˝etu paƒstwa;

7) z tytu∏u odsetek za zw∏ok´, op∏aty prolongacyjnej, op∏aty

dodatkowej, kosztów upomnienia oraz kosztów egze-

kucyjnych, od zaleg∏oÊci wymienionych w pkt 1-6.

2. Nie podlegajà umorzeniu zobowiàzania pieni´˝ne przed-

si´biorstw górniczych z tytu∏u sk∏adek emerytalnych, sk∏adek na ubezpieczenia
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spo∏eczne w cz´Êci finansowanej przez ubezpieczonego oraz sk∏adek na

ubezpieczenie zdrowotne.

3. Nie podlegajà umorzeniu tak˝e zobowiàzania pieni´˝ne

przedsi´biorstw górniczych z tytu∏u zaleg∏oÊci podatkowych i celnych, okreÊlone

w decyzji w∏aÊciwego organu podatkowego, organu celnego lub organu kontroli

skarbowej oraz nale˝noÊci z tytu∏u sk∏adek na Fundusz Pracy i Fundusz

Gwarantowanych Âwiadczeƒ Pracowniczych, wp∏at do Paƒstwowego Funduszu

Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych oraz op∏at i kar dla Narodowego

Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkich,

powiatowych i gminnych funduszy ochrony Êrodowiska i gospodarki wodnej

oraz op∏at za u˝ytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Paƒstwa okreÊlone

w  wyniku post´powania kontrolnego, je˝eli zaleg∏oÊci te zosta∏y okreÊlone

w  zwiàzku z dokonywaniem czynnoÊci prawnych majàcych na celu obejÊcie

przepisów podatkowych, o nale˝noÊciach celnych, o ubezpieczeniach

spo∏ecznych lub przepisów dotyczàcych wymiaru i poboru tych nale˝noÊci.

4. Wraz z umorzeniem zobowiàzaƒ pieni´˝nych przedsi´biorstw

górniczych wygasajà ustanowione dla tych zobowiàzaƒ zabezpieczenia na

majàtku lub prawach tych przedsi´biorstw górniczych.

5. Umorzone kwoty zobowiàzaƒ pieni´˝nych przedsi´biorstw

górniczych uwzgl´dnia si´ w rachunku zysków i strat, na zasadach okreÊlonych

w przepisach o rachunkowoÊci, z tym ˝e przychody z tytu∏u umorzenia

nie  stanowià przychodu w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r.

o  podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654,

z  póên. zm.7)). Kwota przychodów uzyskanych z umorzenia zobowiàzaƒ

pieni´˝nych przedsi´biorstw górniczych wynikajàcych z niniejszej ustawy

pomniejsza podstaw´ ustalenia wysokoÊci wp∏at z zysku, naliczonej na

podstawie ustawy z  dnia 1 grudnia 1995 r. o wp∏atach z zysku przez

jednoosobowe spó∏ki Skarbu Paƒstwa (Dz. U. Nr 154, poz. 792).
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Art. 6. 1. Zobowiàzania pieni´˝ne przedsi´biorstw górniczych z tytu∏u

sk∏adek wymienionych w art. 5 ust. 2 podlegajà restrukturyzacji finansowej na

nast´pujàcych zasadach:

1) termin sp∏aty zobowiàzaƒ g∏ównych oraz odsetek podlega

odroczeniu do dnia 31 grudnia 2004 r.; za okres odro-

czenia nie nalicza si´ odsetek;

2) od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.,

sp∏ata zobowiàzaƒ g∏ównych oraz odsetek nast´puje od

dnia:

a) 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. – sp∏ata

30% kwoty zobowiàzaƒ w 36 równych miesi´cznych

ratach,

b) 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. – sp∏ata

70% kwoty zobowiàzaƒ w 36 równych miesi´cznych

ratach.

2. W przypadku niedokonania p∏atnoÊci w dwóch kolejnych

miesi´cznych ratach, zobowiàzania pieni´˝ne przedsi´biorstw górniczych stajà

si´ natychmiast wymagalne.

Art. 7. 1. Zobowiàzania pieni´˝ne przedsi´biorstw górniczych wobec

jednostek samorzàdu terytorialnego powsta∏e do dnia 30 czerwca 2003 r. wraz

z odsetkami, mogà byç za zgodà w∏aÊciwego organu tych jednostek zamienione

na akcje albo udzia∏y przedsi´biorstw górniczych.

2. Przepisy ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do zobowiàzaƒ

pieni´˝nych przedsi´biorstw górniczych wobec przedsi´biorców.

3. Do zamiany zobowiàzaƒ pieni´˝nych przedsi´biorstw gór-

niczych na akcje nie stosuje si´ przepisów:
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1) art. 33 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji

i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055 oraz

z  2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844);

2) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym

obrocie papierami wartoÊciowymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 49,

poz. 447 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr 50,

poz.  424 i Nr 84, poz. 774).

Rozdzia∏ 3

Restrukturyzacja zatrudnienia w przedsi´biorstwach górniczych

Art. 8. 1. Ârodki finansowe na realizacj´ restrukturyzacji zatrudnienia

zapewnia przedsi´biorstwo górnicze wykorzystujàc w tym celu Êrodki w∏asne,

dotacje z bud˝etu paƒstwa oraz inne êród∏a finansowania; finansowanie

nast´puje za poÊrednictwem przedsi´biorstwa górniczego.

2. WysokoÊç Êrodków finansowych przeznaczonych na finan-

sowanie restrukturyzacji zatrudnienia w cz´Êci dotyczàcej bud˝etu paƒstwa nie

mo˝e przekroczyç maksymalnego ich poziomu okreÊlonego w przepisach

o  warunkach dopuszczalnoÊci i nadzorowania pomocy publicznej dla przed-

si´biorców.

Art. 9. 1. W okresie restrukturyzacji zatrudnienia w przedsi´biorstwach

górniczych pracownikom nie posiadajàcym uprawnieƒ do emerytury albo

uprawnieƒ do renty z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy, przys∏ugujà  nast´pujàce

uprawnienia:

1) os∏onowe  – Êwiadczenie górnicze;

2) aktywizujàco-adaptacyjne:

a) stypendium na przekwalifikowanie,
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b) kontrakt na przekwalifikowanie,

c) po˝yczka na podj´cie dzia∏alnoÊci gospodarczej.

2. Poszczególne uprawnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 1

oraz  pkt 2 lit. a albo lit. b, mogà byç przyznane pracownikowi przedsi´biorstwa

górniczego tylko jeden raz, na jego wniosek, za zgodà pracodawcy,

z  zastrze˝eniem art. 11 ust. 2, je˝eli przed dniem z∏o˝enia wniosku pracownik

ten nie korzysta∏ z takich uprawnieƒ.

3. Pracownikowi przedsi´biorstwa górniczego korzystajàcemu

z  uprawnieƒ, o których mowa w ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a albo lit. b, nie

przys∏uguje odprawa pieni´˝na, o której mowa w przepisach o szczególnych

zasadach rozwiàzywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn

niedotyczàcych pracowników.

Art. 10. 1. Âwiadczenie górnicze, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1,

przys∏uguje pracownikowi zatrudnionemu pod ziemià, któremu ze wzgl´du na

wiek, ∏àczny sta˝ pracy lub sta˝ pracy pod ziemià wykonywanej stale i w pe∏nym

wymiarze czasu pracy brakuje nie wi´cej ni˝ 3 lata do nabycia uprawnieƒ do

emerytury przed dniem 1 stycznia 2007 r.

2. Âwiadczenie górnicze mo˝e byç udzielone przez przed-

si´biorstwo górnicze po ustaleniu przez Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych

okresów uprawniajàcych pracownika do emerytury oraz okresu korzystania ze

Êwiadczenia górniczego, niezb´dnego do nabycia uprawnieƒ do tej emerytury

oraz pod warunkiem z∏o˝enia przez pracownika pisemnego oÊwiadczenia, ˝e

wyra˝a zgod´ na rozwiàzanie stosunku pracy z dniem zakoƒczenia

Êwiadczenia górniczego.

3. Okres korzystania ze Êwiadczenia górniczego traktuje si´ na

równi z okresami pracy górniczej uprawniajàcymi do nabycia uprawnieƒ do

emerytury.
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4. W okresie korzystania ze Êwiadczenia górniczego pracownik

jest  zwolniony z obowiàzku Êwiadczenia pracy.

5. Pracownik korzystajàcy ze Êwiadczenia górniczego otrzymuje

75% miesi´cznego wynagrodzenia, obliczanego jak wynagrodzenie za urlop

wypoczynkowy, otrzymywanego przed dniem przyznania Êwiadczenia górni-

czego,  z  zastrze˝eniem ust. 6.

6. Do podstawy obliczania wynagrodzenia za urlop wypo-

czynkowy, o którym mowa w ust. 5, wlicza si´ wynagrodzenie za prac´

w  godzinach nadliczbowych zgodnie z Kodeksem pracy.

7.  Pracownik korzystajàcy ze Êwiadczenia górniczego:

1) nie mo˝e korzystaç z innych uprawnieƒ okreÊlonych

w  art. 9 ust. 1 pkt 2;

2) traci przyznane Êwiadczenie górnicze z dniem:

a) nabycia uprawnieƒ do emerytury albo uprawnieƒ do

renty z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy,

b) podj´cia pracy pod ziemià albo w przedsi´biorstwie

górniczym, z zastrze˝eniem ust. 8,

c) podj´cia pracy u pracodawcy spoza górnictwa bez

spe∏nienia warunku okreÊlonego w ust. 9.

8. Pracownik korzystajàcy ze Êwiadczenia górniczego mo˝e

podjàç zatrudnienie, u zaproponowanego  przez biuro pomocy zawodowej

Górniczej Agencji Pracy  Sp. z o.o. zwane dalej „GAP”,  pracodawcy spoza

górnictwa albo u pracodawcy wykonujàcego prace  okreÊlone w art. 19 ust. 2.

9. Pracownik korzystajàcy ze Êwiadczenia górniczego mo˝e

podjàç, bez poÊrednictwa GAP, zatrudnienie u pracodawcy spoza górnictwa

pod warunkiem, ˝e zg∏osi ten fakt przedsi´biorstwu górniczemu wyp∏acajàcemu

to Êwiadczenie, w terminie do 30 dni od dnia podj´cia zatrudnienia.
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10. W przypadku podj´cia zatrudnienia u pracodawcy spoza

górnictwa, o którym mowa w ust. 8 i 9, korzystajàcemu ze Êwiadczenia

górniczego przys∏uguje 50%  wynagrodzenia przys∏ugujàcego na Êwiadczeniu

górniczym, obliczonego zgodnie z ust. 5 i 6.

Art. 11. 1. Stypendium na przekwalifikowanie, o którym mowa w art. 9

ust. 1 pkt 2 lit. a, przedsi´biorstwo górnicze mo˝e przyznaç, na okres nie

d∏u˝szy ni˝ 6 miesi´cy, poczàwszy od dnia, w którym pracownik rozpocznie

szkolenie – na wniosek pracownika  zatrudnionego na powierzchni, z  za-

strze˝eniem ust. 2, który z∏o˝y oÊwiadczenie, ˝e wyra˝a zgod´ na rozwiàzanie

stosunku pracy po zakoƒczeniu okresu korzystania z tego stypendium albo

podj´cia zatrudnienia u pracodawcy spoza górnictwa.

2. W przypadku pracownika przedsi´biorstwa górniczego,

o  którym mowa w art. 26 ust. 1, zatrudnionego na powierzchni, a przewi-

dzianego do zwolnienia, stypendium na przekwalifikowanie jest przyznawane

na wniosek tego przedsi´biorstwa.

3. W okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie

pracownik jest zwolniony z obowiàzku Êwiadczenia pracy oraz przys∏uguje mu

bezp∏atna pomoc w zakresie doradztwa zawodowego, poÊrednictwa pracy

realizowanego przez GAP oraz jednorazowe bezp∏atne szkolenie.

4. W okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie

pracownik otrzymuje 100% miesi´cznego wynagrodzenia obliczanego jak

wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, otrzymywanego przed dniem

przyznania stypendium.

5. Przepis art. 10 ust. 6 stosuje si´ do  wynagrodzenia, o którym

mowa w ust. 4.

6. W przypadku przerwania przez pracownika jednorazowego

bezp∏atnego  szkolenia, bez uzasadnionej przyczyny, przedsi´biorstwo górnicze
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rozwiàzuje z pracownikiem stosunek pracy bez wypowiedzenia z winy

pracownika.

7. W przypadku podj´cia przez pracownika, korzystajàcego ze

stypendium na przekwalifikowanie, zatrudnienia u pracodawcy spoza górnictwa,

o którym mowa w art. 14 lub w art. 15, po zakoƒczeniu jednorazowego

bezp∏atnego szkolenia, a przed up∏ywem  6-miesi´cznego okresu wymie-

nionego w ust. 1, okres korzystania ze stypendium ulega odpowiedniemu

skróceniu; przepis art. 9 ust. 3 stosuje si´.

8. Na wniosek pracownika korzystajàcego ze stypendium na

przekwalifikowanie, okres korzystania ze stypendium mo˝e ulec odpowied-

niemu skróceniu, pod warunkiem, ˝e nastàpi to po zakoƒczeniu jednorazowego

bezp∏atnego szkolenia; przepis art. 9 ust. 3 stosuje si´.

Art. 12. Przedsi´biorstwo górnicze przyznajàce pracownikowi Êwiad-

czenie górnicze, a tak˝e stypendium na przekwalifikowanie, jest obowiàzane od

wynagrodzeƒ, o których mowa w art. 10 ust. 5 i 10 oraz art. 11 ust. 4,

dokonywaç wp∏at sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne: emerytalne, rentowe,

chorobowe i wypadkowe – finansowanych ze Êrodków ubezpieczonego oraz

przedsi´biorstwa górniczego, a tak˝e zaliczek na podatek dochodowy od osób

fizycznych, sk∏adek na ubezpieczenie zdrowotne oraz sk∏adek p∏aconych na

Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Âwiadczeƒ Pracowniczych,

w  wysokoÊci i na zasadach okreÊlonych w odr´bnych przepisach.

Art. 13. 1. Pracownik przedsi´biorstwa górniczego zatrudniony na

powierzchni, który skorzysta∏ ze stypendium na przekwalifikowanie, o którym

mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 lit. a,  i ukoƒczy∏ szkolenie, ma prawo do ubiegania

si´ o po˝yczk´, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 lit. c, na preferencyjnych

warunkach w celu podj´cia dzia∏alnoÊci gospodarczej.
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2. WysokoÊç po˝yczki, o której mowa w ust. 1, nie mo˝e

przekroczyç 20 000 z∏.

3. Po˝yczka jest udzielana przez lokalne albo regionalne

instytucje finansowe  ze Êrodków pochodzàcych z bud˝etu paƒstwa lub z innych

êróde∏ finansowania.

4. Po˝yczka mo˝e byç umorzona w ca∏oÊci lub cz´Êci przez

lokalne albo regionalne instytucje finansowe na wniosek by∏ego pracownika

przedsi´biorstwa górniczego, pod warunkiem:

1) podj´cia dzia∏alnoÊci gospodarczej w terminie do 6

miesi´cy od dnia rozwiàzania stosunku pracy z przed-

si´biorstwem górniczym;

2) wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej przez tego

pracownika przez okres co najmniej 24 miesi´cy od dnia

jej podj´cia

– po spe∏nieniu warunków okreÊlonych w umowie po˝yczki

zawartej mi´dzy pracodawcà albo instytucjà finansowà

a  pracownikiem, o którym mowa w ust. 1.

5.  Umorzenie, o którym mowa w ust. 4, mo˝e nastàpiç:

1) w wysokoÊci 50% kwoty udzielonej po˝yczki, w przy-

padku gdy dzia∏alnoÊç gospodarcza, o której mowa

w  ust. 1, jest prowadzona co najmniej przez 6 miesi´cy

od dnia podj´cia tej dzia∏alnoÊci;

2) w ca∏oÊci, w przypadku gdy dzia∏alnoÊç gospodarcza,

o  której mowa w ust. 1, jest prowadzona co najmniej

przez 12 miesi´cy od dnia podj´cia tej dzia∏alnoÊci.

6.  Ârodki finansowe przeznaczone na udzielanie po˝yczek oraz

Êrodki finansowe otrzymane w wyniku sp∏aty tych po˝yczek, lokalne albo

regionalne instytucje finansowe sà obowiàzane  przeznaczyç na ich udzielanie.
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7. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki okreÊli, w drodze

rozporzàdzenia:

1) szczegó∏owe zasady oraz tryb przyznawania i sp∏acania

po˝yczek, o których mowa w ust. 1;

2) szczegó∏owe zasady rozliczania udzielonych po˝yczek

–  uwzgl´dniajàc zapewnienie sprawnoÊci ich udzielania. 

Art. 14. 1. Pracodawcy spoza górnictwa, który zatrudni∏ by∏ego pracow-

nika przedsi´biorstwa górniczego zatrudnionego na powierzchni, zwanego dalej

„pracownikiem powierzchni”, z którym rozwiàzano stosunek pracy, na wniosek

tego pracownika z powodu likwidacji stanowiska pracy lub po skorzystaniu

przez niego ze stypendium na przekwalifikowanie, o którym mowa w art. 9

ust.  1 pkt 2 lit. a, a pracownikowi temu brakowa∏o nie wi´cej ni˝ 3 lata do

uzyskania uprawnieƒ do emerytury i pracodawca zatrudni go w pe∏nym

wymiarze czasu pracy nie krócej ni˝ do dnia uzyskania przez niego  uprawnieƒ

do emerytury, przys∏uguje refinansowanie kosztów wynagrodzenia tego

pracownika.

2. Refinansowanie kosztów wynagrodzenia, o którym mowa

w  ust. 1, przys∏uguje pracodawcy spoza górnictwa:

1) za ka˝dy miesiàc zatrudnienia pracownika, poczynajàc od

pierwszego miesiàca jego zatrudnienia;

2) w kwocie stanowiàcej 100% miesi´cznego wynagro-

dzenia i nale˝nych od wynagrodzenia sk∏adek, jednak nie

wy˝szej ni˝ 75% wynagrodzenia ∏àcznie z nale˝nymi

sk∏adkami, obliczonego jak wynagrodzenie za urlop

wypoczynkowy,  otrzymywanego od przedsi´biorstwa

górniczego przez by∏ego pracownika powierzchni przed

dniem rozwiàzania z nim stosunku pracy
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– przez okres 18 miesi´cy od dnia jego zatrudnienia pod

warunkiem, ˝e zatrudnienie nastàpi przed dniem 30 czerwca

2005 r.

3. Przepis art. 10 ust. 6 stosuje si´ do ustalania wysokoÊci

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 b´dzie kontynuowane

przez okres krótszy ni˝ 18 miesi´cy, jednak nie d∏u˝ej ni˝ do dnia 31 grudnia

2006 r.

5. Warunkiem koniecznym do ubiegania si´ przez pracodawc´

spoza górnictwa o refinansowanie, o którym mowa w ust. 1, jest niezaleganie

z  p∏atnoÊciami, w dniu sk∏adania wniosku o refinansowanie, z tytu∏u

nale˝noÊci publicznoprawnych dotyczàcych sk∏adek na ubezpieczenia

spo∏eczne oraz na fundusze celowe, okreÊlonych w odr´bnych przepisach.

6. W przypadku gdy pracodawca spoza górnictwa rozwià˝e

stosunek pracy z pracownikiem, o którym mowa w ust. 1, przed dniem

uzyskania przez niego uprawnieƒ do emerytury lub zaprzestanie uiszczania

sk∏adek, o których mowa w ust. 5, odpowiednio:

1) w okresie pierwszych 18 miesi´cy zatrudnienia, o którym

mowa w ust. 2, lub w okresie, o którym mowa w ust. 4,

wstrzymuje si´ refinansowanie, a otrzymane Êrodki jest

obowiàzany zwróciç na zasadach okreÊlonych w prze-

pisach o finansach publicznych dotyczàcych dotacji; zwrot

Êrodków nast´puje w terminie do 30 dni od dnia

wstrzymania refinansowania;

2) po okresie 18 miesi´cy zatrudnienia, o którym mowa

w  ust. 2, lub po okresie, o którym mowa w ust. 4,

otrzymane Êrodki jest obowiàzany zwróciç na zasadach

okreÊlonych w przepisach o finansach publicznych
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dotyczàcych dotacji; zwrot Êrodków nast´puje w terminie

do 30 dni od dnia wstrzymania refinansowania.

Art. 15. 1. Pracodawcy spoza górnictwa, który zatrudni na czas

nieokreÊlony, w pe∏nym wymiarze czasu pracy, przez okres co najmniej 24

miesi´cy, by∏ego pracownika powierzchni, z którym przedsi´biorstwo górnicze

na wniosek tego pracownika rozwiàza∏o stosunek pracy z powodu likwidacji

stanowiska pracy lub po skorzystaniu przez niego ze stypendium na

przekwalifikowanie, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 lit. a,  a pracownikowi

temu brakowa∏o wi´cej ni˝ 3 lata do uzyskania uprawnieƒ do emerytury,

przys∏uguje refinansowanie kosztów wynagrodzenia tego pracownika.

2.  Refinansowanie kosztów wynagrodzenia pracownika,

o  którym mowa w ust.1, przys∏uguje pracodawcy spoza górnictwa:

1) za ka˝dy miesiàc zatrudnienia pracownika, poczynajàc od

pierwszego miesiàca jego zatrudnienia;

2) w kwocie stanowiàcej 100% miesi´cznego wynagro-

dzenia i nale˝nych od wynagrodzenia  sk∏adek, jednak nie

wy˝szej ni˝ 75% wynagrodzenia ∏àcznie z nale˝nymi

sk∏adkami, obliczonego jak wynagrodzenie za urlop

wypoczynkowy, otrzymywanego od przedsi´biorstwa

górniczego przez by∏ego pracownika powierzchni przed

dniem rozwiàzania z nim stosunku pracy

– przez okres 12 miesi´cy od dnia jego zatrudnienia pod

warunkiem, ˝e zatrudnienie nastàpi przed dniem 1 stycznia

2006 r.

3. Przepis art. 10 ust. 6 stosuje si´ do ustalania wysokoÊci

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 b´dzie kontynuowane
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przez okres krótszy ni˝ 12 miesi´cy jednak nie d∏u˝ej  ni˝ do dnia 31 grudnia

2006 r.

5. Warunkiem koniecznym ubiegania si´ przez pracodawc´

spoza górnictwa o refinansowanie, o którym mowa w ust. 1, jest niezaleganie

z  p∏atnoÊciami, w dniu sk∏adania wniosku o refinansowanie z tytu∏u nale˝noÊci

publicznoprawnych  dotyczàcych sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne oraz na

fundusze celowe, okreÊlonych w odr´bnych przepisach.

6. W przypadku gdy pracodawca spoza górnictwa rozwià˝e

stosunek pracy z pracownikiem, o którym mowa w ust. 1, przed up∏ywem

okresu 24 miesi´cy lub w przypadku zaprzestania uiszczania sk∏adek, o których

mowa w ust. 5, odpowiednio:

1) w okresie pierwszych 12 miesi´cy zatrudnienia,

o  którym mowa w ust. 2, lub w okresie, o którym mowa

w ust. 4, wstrzymuje si´ refinansowanie, a otrzymane

Êrodki jest obowiàzany zwróciç na zasadach okreÊlonych

w przepisach o finansach publicznych dotyczàcych

dotacji; zwrot Êrodków nast´puje w terminie do 30 dni od

dnia wstrzymania refinansowania;

2) po okresie 12 miesi´cy zatrudnienia, o którym mowa

w  ust. 2, lub po okresie, o którym mowa w ust. 4,

otrzymane Êrodki jest obowiàzany zwróciç na zasadach

okreÊlonych w przepisach o finansach publicznych

dotyczàcych dotacji; zwrot Êrodków nast´puje w terminie

do 30 dni od dnia wstrzymania refinansowania.

Art. 16. W przypadku gdy  pracownik powierzchni nie skorzysta∏ ze

stypendium na przekwalifikowanie, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 lit. a,

a  przedsi´biorstwo górnicze rozwiàza∏o z nim stosunek pracy na jego wniosek

i  pracownik ten do dnia  rozwiàzania  stosunku pracy przyjà∏ propozycj´
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zatrudnienia u pracodawcy spoza górnictwa, który warunkuje zatrudnienie tego

pracownika od skorzystania  z refinansowania, o którym mowa w art. 14 ust. 1

i  art. 15 ust. 1, lub finansowania kontraktu na przekwalifikowanie, wymienio-

nego w art. 9 ust. 1 pkt 2 lit. b, pracownikowi temu nie przys∏uguje odprawa

pieni´˝na, o której mowa w przepisach wymienionych w art. 9 ust. 3.

Art. 17. 1. Pracodawca spoza górnictwa, o którym mowa w art. 14 ust. 1

i  art. 15 ust. 1, mo˝e ubiegaç si´ o zwrot kosztów poniesionych na zakup

Êrodków trwa∏ych w zwiàzku z  utworzeniem nowego miejsca pracy, na którym

zatrudni∏ by∏ego pracownika powierzchni, w wysokoÊci do 20 000 z∏.

2. Zwrotu kosztów, o których mowa w ust. 1, dokonuje przed-

si´biorstwo górnicze z dotacji z bud˝etu paƒstwa lub z innych êróde∏

finansowania na wniosek pracodawcy spoza górnictwa, który zatrudni∏ by∏ego

pracownika tego przedsi´biorstwa.

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

1) oznaczenie pracodawcy spoza górnictwa;

2) imi´ i nazwisko zatrudnionego pracownika, o którym

mowa w ust. 1;

3) dat´ zawarcia z pracownikiem, o którym mowa w ust. 1,

umowy o prac´;

4) opis utworzonego nowego miejsca pracy wraz z koszto-

rysem.

4. W przypadku wystàpienia przes∏anek zwrotu refinansowania,

o których mowa w art. 14 ust. 6 i art. 15 ust. 6, pracodawca spoza górnictwa

jest obowiàzany do zwrotu przedsi´biorstwu górniczemu otrzymanej kwoty

wymienionej w ust. 1, w terminie do 30 dni od dnia wystàpienia tych przes∏anek;

zwrot nast´puje na zasadach okreÊlonych w przepisach o finansach

publicznych.
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5. Przedsi´biorstwo górnicze jest obowiàzane do zwrotu otrzy-

manych od pracodawcy spoza górnictwa Êrodków finansowych dysponentowi

tych Êrodków, niezw∏ocznie po ich  wp∏yni´ciu na rachunek bankowy

przedsi´biorstwa.

Art. 18. 1. Kontrakt na przekwalifikowanie, o którym mowa w art. 9 ust. 1

pkt 2 lit. b, mo˝e byç udzielony przez pracodawc´ spoza górnictwa by∏emu

pracownikowi powierzchni, który nie skorzysta∏ ze stypendium na

przekwalifikowanie, z którym przedsi´biorstwo górnicze rozwiàza∏o stosunek

pracy na wniosek pracownika.

2. Pracownik, o którym mowa w ust. 1, w okresie pierwszych

trzech miesi´cy zatrudnienia u  pracodawcy spoza górnictwa, jest zwolniony

z  obowiàzku Êwiadczenia pracy i jest obowiàzany w tym okresie odbyç

jednorazowe bezp∏atne szkolenie;  pracownikowi temu wyp∏acane jest przez

pracodawc´ spoza górnictwa  wynagrodzenie ustalone zgodnie z  ust. 4.

3. Pracodawcy spoza górnictwa przys∏uguje refinansowanie

kosztów jednorazowego bezp∏atnego szkolenia i wyp∏acanego wynagrodzenia

pracownikowi wymienionemu w ust. 1.

4. Refinansowanie, o którym mowa w ust. 3, przys∏uguje

pracodawcy spoza górnictwa w wysokoÊci 100% miesi´cznego wynagrodzenia

pracownika i nale˝nych od tego wynagrodzenia sk∏adek, jednak nie wi´kszej ni˝

75% wynagrodzenia ∏àcznie z nale˝nymi sk∏adkami, obliczonego jak

wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy otrzymywane przez by∏ego pracownika

przedsi´biorstwa górniczego przed rozwiàzaniem  z nim stosunku pracy.

5. Przepis art. 10 ust. 6 stosuje si´ odpowiednio do ustalania

wysokoÊci kosztów wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 4.

6.  Po zakoƒczeniu kontraktu na przekwalifikowanie przepisy:

1) art. 14 ust. 4-6 stosuje si´ odpowiednio w przypadku

zatrudnienia pracownika, któremu brakowa∏o nie wi´cej

ni˝ 3 lata do uzyskania uprawnieƒ do emerytury;
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2) art. 15 ust. 4-6 stosuje si´ odpowiednio w przypadku

zatrudnienia pracownika, któremu brakowa∏o wi´cej ni˝ 3

lata do uzyskania uprawnieƒ do emerytury.

Art. 19. 1.  GAP, w ramach wykonywanych zadaƒ zleconych przez

ministra w∏aÊciwego do spraw gospodarki:

1) wykonuje analizy mo˝liwoÊci uzyskania odpowiedniego

zatrudnienia  dla pracowników zg∏aszanych przez przed-

si´biorstwa górnicze oraz potrzeb w zakresie szkoleƒ tych

pracowników w celu dostosowania ich kwalifikacji do

potrzeb pracodawców spoza górnictwa albo kwalifikacji,

które b´dà wykorzystane przy podj´ciu  dzia∏alnoÊci

gospodarczej;

2) pozyskuje oferty pracy  dla pracowników wymienionych

w pkt 1;

3) udziela pracodawcom  informacji  o mo˝liwoÊciach  i

warunkach zatrudnienia  pracowników wymienionych

w  pkt  1;

4) inspiruje i organizuje kontakty  pracowników wymie-

nionych w  pkt 1, z pracodawcami;

5) przedstawia pracownikom wymienionym w pkt 1 pro-

pozycje zatrudnienia oraz informuje ich  o przys∏ugujà-

cych im prawach i obowiàzkach;

6) prowadzi doradztwo zawodowe dla pracowników,

o  których mowa w ust. 1, diagnozuje ich  potrzeby

szkoleniowe oraz okreÊla kierunki szkoleƒ;

7) wy∏ania, z zachowaniem odpowiednich przepisów,

instytucje szkolàce;
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8) realizuje inne zadania uzgodnione z przedsi´biorstwami

górniczymi oraz pracodawcami spoza górnictwa, z za-

kresu restrukturyzacji zatrudnienia w przedsi´biorstwach

górniczych.

2. GAP, mo˝e zaproponowaç korzystajàcemu ze Êwiadczenia

górniczego podj´cie zatrudnienia u pracodawcy spoza górnictwa wykonujàcego

prace w zakresie likwidacji kopalƒ, zabezpieczenia kopalƒ sàsiednich przed

zagro˝eniem wodnym w trakcie likwidacji kopalƒ i po zakoƒczeniu ich

likwidacji, usuwania szkód górniczych wywo∏anych ruchem zak∏adu górniczego

i  szkód powsta∏ych w wyniku reaktywacji starych zrobów oraz podejmujàcego

dzia∏ania po zakoƒczeniu likwidacji kopalƒ, dzia∏ajàcego na rzecz

przedsi´biorstwa górniczego, o którym mowa w art. 26 ust. 1.

3. O podj´ciu zatrudnienia  przez korzystajàcego ze Êwiadczenia

górniczego GAP niezw∏ocznie powiadamia przedsi´biorstwo górnicze, które

udzieli∏o tego Êwiadczenia.

Art. 20. 1. Pracownicy zatrudnieni pod ziemià i w zak∏adach przeróbki

mechanicznej w´gla kamiennego w kopalniach cz´Êciowo lub ca∏kowicie

likwidowanych, którzy nie skorzystajà z uprawnienia, o którym mowa w art. 9

ust. 1 pkt 1, otrzymajà od przedsi´biorstwa górniczego propozycj´ pracy na

czas nieokreÊlony w kopalniach czynnych.

2.  Pracownikom, o których mowa w ust. 1, w przypadku zmiany

pracodawcy, nie przys∏uguje odprawa, o której mowa w przepisach

wymienionych w art. 9 ust. 3.

Art. 21. 1.  By∏emu pracownikowi  kopalni ca∏kowicie likwidowanej

uprawnionemu do bezp∏atnego w´gla, który uzyska∏ lub uzyska emerytur´ lub

rent´ przed dniem 1 stycznia 2007 r., wyp∏acany jest przez Zak∏ad Ubezpieczeƒ
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Spo∏ecznych, ze Êrodków bud˝etowych, oprócz emerytury lub renty, ekwiwalent

pieni´˝ny z tytu∏u prawa do bezp∏atnego w´gla.

2.  Ekwiwalent pieni´˝ny, o którym mowa w ust. 1, mo˝e otrzy-

maç osoba, która w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy pobiera∏a bezp∏atny w´giel

w  naturze lub pobiera∏a z tego tytu∏u ekwiwalent u pracodawcy obj´tego

reformà górnictwa w´gla kamiennego, albo osoba, która na emerytur´ lub rent´

przesz∏a po dniu wejÊcia ustawy w ˝ycie od takiego pracodawcy. WysokoÊç

ekwiwalentu stanowi iloczyn iloÊci w´gla obj´tego uprawnieniem i przeci´tnej

Êredniorocznej ceny zbytu w´gla, o której mowa w ust. 4, która nie mo˝e byç

wy˝sza ni˝ 3 Mg w´gla kamiennego rocznie.

3.  W przypadku gdy prawo do bezp∏atnego w´gla wynika

z  górniczej renty rodzinnej – wszystkim osobom do niej uprawnionym

przys∏uguje ∏àcznie jeden ekwiwalent. W razie podzia∏u renty rodzinnej

ekwiwalent ulega podzia∏owi w cz´Êciach równych, odpowiednio do liczby

uprawnionych.

4.  Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki, w terminie do dnia

20  stycznia ka˝dego roku, ustala i og∏asza, w formie obwieszczenia,

w  Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski",

przeci´tnà Êredniorocznà cen´ zbytu 1 Mg w´gla kamiennego w asortymencie

Orzech II, z  roku poprzedzajàcego rok, w którym ekwiwalent pieni´˝ny z tytu∏u

bezp∏atnego w´gla ma byç wyp∏acany, skorygowanà o przewidywany wskaênik

wzrostu cen towarów i us∏ug konsumpcyjnych na rok planowany.

Art. 22. 1. W przypadku og∏oszenia upad∏oÊci przedsi´biorstwa gór-

niczego albo podj´cia decyzji o likwidacji przedsi´biorstwa górniczego

obowiàzek wyp∏acania Êwiadczeƒ, o których mowa w niniejszym rozdziale,

a  tak˝e Êwiadczeƒ wymienionych w art. 41, a tak˝e rent wyrównawczych oraz

deputatów w´glowych przys∏ugujàcych z tytu∏u prawa do bezp∏atnego w´gla

przejmuje jednostka organizacyjna wskazana przez ministra w∏aÊciwego do
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spraw gospodarki, w drodze rozporzàdzenia. Wydajàc rozporzàdzenie minister

w∏aÊciwy do spraw gospodarki, bierze pod uwag´ mo˝liwoÊç sprawnej realizacji

obowiàzku na∏o˝onego na t´ jednostk´.

2.  Renta wyrównawcza, o której mowa w ust. 1, ∏àcznie ze

Êwiadczeniem rentowym wyp∏acanym przez Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych

przys∏uguje do wysokoÊci przeci´tnego miesi´cznego wynagrodzenia

w  kopalniach z III kwarta∏u roku poprzedzajàcego przyznawanie tych

Êwiadczeƒ.

Art. 23. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki okreÊli, w drodze

rozporzàdzenia:

1) szczegó∏owe zasady i tryb przyznawania oraz sposób

wykorzystania dotacji przeznaczonych na restrukturyzacj´

zatrudnienia w przedsi´biorstwach górniczych;

2) szczegó∏owe zasady i tryb przyznawania,  wyp∏acania

i  refinansowania wynagrodzeƒ i innych Êwiadczeƒ,

o  których mowa w ustawie;

3) szczegó∏owe zasady cofni´cia lub czasowego wstrzymania

wyp∏aty przyznanej dotacji bud˝etowej;

4) szczegó∏owe zasady przyznawania ekwiwalentu pie-

ni´˝nego z tytu∏u prawa do bezp∏atnego w´gla oraz

wyp∏acania tego ekwiwalentu, a tak˝e rent wyrównawczych

– bioràc pod uwag´ rodzaje uprawnieƒ, na finansowanie

których b´dzie przyznana dotacja.

Rozdzia∏ 4

Likwidacja kopalƒ w´gla kamiennego
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Art. 24. 1. Likwidacja kopalni polega na zaprzestaniu wydobycia w´gla

kamiennego i likwidacji zak∏adu górniczego.

2.  W∏aÊciwy organ przedsi´biorstwa górniczego podejmuje

decyzj´ o likwidacji kopalni okreÊlajàc:

1) zakres likwidacji kopalni;

2) termin rozpocz´cia likwidacji kopalni;

3) termin zakoƒczenia wydobycia w´gla kamiennego;

4) termin zakoƒczenia likwidacji kopalni;

5) osob´ likwidatora.

3. Do likwidacji zak∏adu górniczego oraz zadaƒ wykonywanych

po zakoƒczeniu jego likwidacji stosuje si´ przepisy art. 80-82a ustawy z dnia

4  lutego 1994 r.  –  Prawo geologiczne i górnicze.

Art. 25. 1. Likwidowana kopalnia mo˝e byç zbyta na rzecz przed-

si´biorstwa górniczego, o którym mowa w art. 26 ust. 1.

2. Przychody z tytu∏u nabycia likwidowanej kopalni przez

przedsi´biorstwo górnicze, o  którym mowa w art. 26 ust. 1, nie stanowià

przychodu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku

dochodowym od osób prawnych oraz pomniejszajà podstaw´ ustalania

wysokoÊci wp∏aty z zysku naliczonà na podstawie ustawy z dnia 1 grudnia

1995 r. o wp∏atach z zysku przez jednoosobowe spó∏ki Skarbu Paƒstwa (Dz. U.

Nr 154, poz. 792).

Art. 26. 1. CzynnoÊci zwiàzane z prowadzeniem likwidacji kopalƒ, za-

gospodarowywaniem majàtku likwidowanych kopalƒ, zb´dnego majàtku

przedsi´biorstw górniczych, tworzeniem nowych miejsc pracy w szczególnoÊci



25

dla pracowników likwidowanych kopalƒ, wykonuje przedsi´biorstwo górnicze,

je˝eli przedmiotem dzia∏alnoÊci tego przedsi´biorstwa jest wy∏àcznie wy-

konywanie tych czynnoÊci.

2.  Przedsi´biorstwo górnicze, o którym mowa w ust. 1, przej-

muje zobowiàzania zlikwidowanych: Kopalni W´gla Kamiennego „Jan Kanty”

S.A., Kopalni W´gla Kamiennego „Poràbka-Klimontów” S.A., Kopalni W´gla

Kamiennego „Sosnowiec” S.A.,  Kopalni W´gla Kamiennego „˚ory” S.A.,

Wa∏brzyskich Kopalƒ W´gla Kamiennego, Kopalni W´gla Kamiennego „Nowa

Ruda”, z tytu∏u szkód spowodowanych ruchem zak∏adów górniczych tych

przedsi´biorstw, w tym szkód powsta∏ych w wyniku reaktywacji starych zrobów;

Êrodki na finansowanie tych szkód pochodzà z bud˝etu paƒstwa.

3. Przedsi´biorstwo górnicze, o którym mowa w ust. 1, zwalnia

si´ z obowiàzku zap∏aty bie˝àcych wp∏at, op∏at i kar wobec Paƒstwowego

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych z tytu∏u nale˝nych wp∏at oraz

Narodowego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej oraz

wojewódzkich funduszy ochrony Êrodowiska i gospodarki wodnej z tytu∏u

w∏aÊciwych op∏at i kar, w cz´Êci dotyczàcych tych funduszy, z wyjàtkiem op∏at

i  kar stanowiàcych dochody jednostek samorzàdu terytorialnego.

4. Przedsi´biorstwo górnicze, o którym mowa w ust. 1, finansuje

likwidacj´ kopalƒ ze Êrodków bud˝etu paƒstwa, funduszu likwidacji kopalƒ,

o  którym mowa w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo

geologiczne i górnicze oraz innych êróde∏ finansowania.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki okreÊli, w drodze

rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady i tryb przyznawania oraz sposób

wykorzystania dotacji z bud˝etu paƒstwa przeznaczonej na finansowanie

likwidacji kopalƒ, zabezpieczenia kopalƒ sàsiednich przed zagro˝eniem

wodnym, gazowym oraz po˝arowym w trakcie i po likwidacji kopalƒ,

naprawiania szkód wywo∏anych ruchem zak∏adu górniczego, w tym szkód

powsta∏ych w wyniku reaktywacji starych zrobów, dzia∏aƒ wykonywanych po

zakoƒczeniu likwidacji oraz szczegó∏owe warunki powodujàce cofni´cie lub
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czasowe wstrzymanie wyp∏aty przyznanej dotacji bud˝etowej, bioràc pod uwag´

tryb rozliczania przyznanej dotacji.

Rozdzia∏ 5

Restrukturyzacja organizacyjna

Art. 27. 1. W odniesieniu do przedsi´biorstw górniczych, w tym Kompanii

W´glowej S.A., zwanej dalej „Kompanià”, Spó∏ki Restrukturyzacji Kopalƒ S.A.,

Centrali Zbytu W´gla „W´glozbyt” S.A. w Katowicach i „W´glokoks” S.A.

w  Katowicach, z wyjàtkiem Lubelski W´giel „Bogdanka” S.A., kompetencje

ministra w∏aÊciwego do spraw Skarbu Paƒstwa, okreÊlone w art. 2 pkt 5 oraz

w  art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania

uprawnieƒ przys∏ugujàcych Skarbowi Paƒstwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493, z póên.

zm.8)), wykonuje, do dnia 31 grudnia 2006 r. minister w∏aÊciwy do spraw

gospodarki.

2. Prywatyzacji przedsi´biorstw górniczych dokonuje minister

w∏aÊciwy do spraw Skarbu Paƒstwa w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do

spraw gospodarki.

3. Do prywatyzacji Kompanii stosuje si´ przepisy ustawy z dnia

30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji.

Art. 28. 1. Pracownikom przedsi´biorstw górniczych, które dokona∏y

zbycia przedsi´biorstwa na rzecz Kompanii, przys∏uguje  prawo do

nieodp∏atnego nabycia akcji Kompanii, w rozumieniu przepisów ustawy

wymienionej w art. 27 ust. 3, z chwilà jej prywatyzacji.

2. Liczb´ akcji przeznaczonych dla uprawnionych pracowników,

o których mowa w ust. 1, okreÊla si´ wed∏ug stanu na dzieƒ 31 stycznia 2003 r.
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Rozdzia∏ 6

Szczególne uprawnienia gmin górniczych

Art. 29. W latach 2004-2006 gmin´ górniczà zwalnia si´ z wp∏at do

bud˝etu paƒstwa przeznaczonych na zwi´kszenie subwencji ogólnej od

przypadajàcej jej cz´Êci op∏aty eksploatacyjnej od przedsi´biorstwa górniczego.

Art. 30. 1. Gmina górnicza ma prawo do otrzymania kredytu na wa-

runkach preferencyjnych na finansowanie inwestycji wspierajàcych tworzenie

nowych miejsc pracy.

2. Kredytu, o którym mowa w ust. 1, udziela Bank Gospodarstwa

Krajowego, zwany dalej „Bankiem", na zasadach okreÊlonych w umowie

zawartej mi´dzy Bankiem a ministrem w∏aÊciwym do spraw gospodarki.

3. Kredyt na cele, o których mowa w ust. 1, jest obj´ty dop∏atà

ze Êrodków bud˝etowych, w  wysokoÊci okreÊlonej w ustawie bud˝etowej.

4. Warunkiem uzyskania kredytu, o którym mowa w ust. 1, jest

przedstawienie przez w∏aÊciwy organ samorzàdu powiatowego programu

aktywizacji gospodarczej, okreÊlajàcego zadania w celu utworzenia nowych

miejsc pracy z podzia∏em na zadania, które majà byç finansowane ze Êrodków

w∏asnych gminy oraz zadania, dla których realizacji niezb´dne b´dzie

pozyskanie zewn´trznych êróde∏ finansowania.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych w  po-

rozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw gospodarki okreÊli, w drodze

rozporzàdzenia:

1) szczegó∏owe zasady i tryb udzielania, sp∏acania kredytu

oraz stosowania karencji i umarzania kredytu, o którym

mowa w ust. 1;



28

2) warunki i tryb rozliczeƒ z tytu∏u dop∏at do kredytów,

o  których mowa w ust. 3;

3) zasady zawarcia umowy mi´dzy Bankiem a ministrem

w∏aÊciwym do spraw gospodarki

– bioràc pod uwag´ udzia∏ Êrodków w∏asnych na realizacj´

zadania.

Rozdzia∏ 7

èród∏a i zasady restrukturyzacji górnictwa w´gla kamiennego

Art. 31. 1. W ka˝dym roku bud˝etowym Rada Ministrów, na wniosek

ministra w∏aÊciwego do spraw gospodarki, w projekcie ustawy bud˝etowej

okreÊli dotacje na finansowanie:

1) do dnia 31 grudnia 2006 r. – zadaƒ dotyczàcych likwidacji

kopalƒ oraz zadaƒ wykonywanych po zakoƒczeniu

likwidacji kopalƒ;

2) zadaƒ zwiàzanych z:

a) zabezpieczeniem kopalƒ sàsiednich przed zagro-

˝eniem wodnym, gazowym oraz po˝arowym w trakcie

i po zakoƒczeniu likwidacji kopalƒ,

b) naprawianiem szkód wywo∏anych ruchem zak∏adu

górniczego oraz szkód powsta∏ych w wyniku

reaktywacji starych zrobów, w tym zobowiàzania

zlikwidowanych zak∏adów górniczych przedsi´biorstw:

Kopalni W´gla Kamiennego „Jan Kanty” S.A., Kopalni

W´gla Kamiennego „Poràbka-Klimontów” S.A.,
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Kopalni W´gla Kamiennego „Sosnowiec” S.A., Kopalni

W´gla Kamiennego „˚ory” S.A., Wa∏brzyskich Kopalƒ

W´gla Kamiennego, Kopalni W´gla Kamiennego

„Nowa Ruda”,

c) ochronà zabytków techniki górniczej;

3) zadaƒ zwiàzanych z tworzeniem nowych miejsc pracy;

4) zadaƒ biur pomocy zawodowej GAP;

5) kosztów restrukturyzacji zatrudnienia i roszczeƒ

pracowniczych wynikajàcych z  ustawy wymienionej

w art. 4 ust. 2 pkt 2;

6) kosztów restrukturyzacji zatrudnienia i roszczeƒ pra-

cowniczych, w tym:

a) do dnia 31 grudnia 2006 r.  – instrumentów os∏o-

nowych i aktywizujàco-adaptacyjnych przys∏ugujàcych

pracownikom oraz by∏ym pracownikom przedsi´-

biorstw górniczych,

b) do dnia 31 grudnia 2006 r. – rent wyrównawczych

przys∏ugujàcych od kopalƒ ca∏kowicie likwidowanych,

c) do dnia 31 grudnia 2006 r. – deputatów w´glowych dla

emerytów i rencistów z  kopalƒ ca∏kowicie likwi-

dowanych,

d) do dnia 31 grudnia 2004 r. kosztów Górniczego

Pakietu Socjalnego poniesionych przez Fundusz

Pracy i Fundusz Gwarantowanych Âwiadczeƒ Pra-

cowniczych;

7) do dnia 31 grudnia 2004 r. – kosztów refundacji sk∏adek

na ubezpieczenia spo∏eczne, Funduszu Pracy i Funduszu

Gwarantowanych Âwiadczeƒ Pracowniczych praco-
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dawcom spoza górnictwa, którzy zatrudniali by∏ych

pracowników przedsi´biorstwa górniczego, równie˝

wyp∏acanych przez przedsi´biorstwa górnicze;

8) a˝ do wygaÊni´cia – ekwiwalentów pieni´˝nych z tytu∏u

prawa do bezp∏atnego w´gla przys∏ugujàcego emerytom

i  rencistom z kopalƒ ca∏kowicie likwidowanych, wyp∏a-

canych przez Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych;

9) a˝ do wygaÊni´cia – kosztów obs∏ugi wyp∏at ekwi-

walentów pieni´˝nych z tytu∏u prawa do bezp∏atnego

w´gla przys∏ugujàcego emerytom i rencistom z kopalƒ

ca∏kowicie likwidowanych wyp∏acanych przez Zak∏ad

Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych;

10) do dnia 31 grudnia 2008 r. – monitoringu procesów

restrukturyzacyjnych górnictwa w´gla kamiennego oraz

innych zleceƒ ministra w∏aÊciwego do spraw gospodarki

zwiàzanych z restrukturyzacjà górnictwa w´gla kamien-

nego;

11) do dnia 31 grudnia 2006 r. – dop∏at do preferencyjnych

kredytów, o których mowa w  art. 30;

12) Êwiadczeƒ, o których mowa w art. 41.

2. Dysponentem dotacji, o której mowa w ust. 1, jest minister

w∏aÊciwy do spraw gospodarki.

3. Podstawà przyznania dotacji bud˝etowej na realizacj´ zadaƒ

okreÊlonych w ustawie jest umowa zawarta mi´dzy ministrem w∏aÊciwym do

spraw gospodarki a w∏aÊciwym przedsi´biorstwem górniczym albo umowa

zawarta z przedsi´biorcà realizujàcym zadania okreÊlone w ustawie.

4. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podle-

gajà zwrotowi do bud˝etu paƒstwa w trybie okreÊlonym w przepisach

o  finansach publicznych.
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Art. 32. Agencja Rozwoju Przemys∏u S.A. prowadzi monitoring i wy-

konuje, na zlecenie ministra w∏aÊciwego do spraw gospodarki, czynnoÊci

zwiàzane z restrukturyzacjà górnictwa w´gla kamiennego dotyczàce:

1) sposobu wykorzystania Êrodków  bud˝etu paƒstwa oraz

udzielanej pomocy publicznej, w tym restrukturyzacji

zad∏u˝enia;

2) procesu likwidacji i usuwania szkód wywo∏anych ruchem

zak∏adu górniczego;

3) zmian stanu zatrudnienia w górnictwie w´gla kamiennego,

w  tym wykorzystania instrumentów os∏onowych i aktywizu-

jàcych oraz prowadzenie rejestru pracowników, którzy

skorzystali z tych uprawnieƒ;

4) innych prac zwiàzanych z restrukturyzacjà górnictwa w´gla

kamiennego zleconych przez ministra w∏aÊciwego do spraw

gospodarki; w realizacji zadaƒ zleconych Agencja Rozwoju

Przemys∏u SA mo˝e zlecaç wykonanie zadaƒ innym

przedsi´biorcom albo jednostkom.

Rozdzia∏ 8

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych

Art. 33. W ustawie z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeƒ

pracowniczych w razie niewyp∏acalnoÊci 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 si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. Fundusz mo˝e odstàpiç w ca∏oÊci lub w cz´Êci od

dochodzenia zwrotu naliczonych i niesp∏aconych odsetek od
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nieterminowych p∏atnoÊci, w przypadku ca∏kowitej sp∏aty

Funduszowi  nale˝noÊci g∏ównej. Dysponent Funduszu mo˝e

upowa˝niç Dyrektora Krajowego Biura Funduszu Gwa-

rantowanych Âwiadczeƒ Pracowniczych, o którym mowa

w  art. 12 ust. 5, do wykonywania tych czynnoÊci.

W  odniesieniu do nale˝noÊci g∏ównych sp∏aconych ze Êrod-

ków bud˝etu paƒstwa sp∏ata naliczonych odsetek ulega

umorzeniu z mocy ustawy.”.

Art. 34. W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu

i  przeciwdzia∏aniu bezrobociu (Dz. U. z  2003 r. Nr 58, poz. 514 i Nr 90,

poz.  844)  wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

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

„3) otrzymuje Êwiadczenie socjalne przys∏ugujàce na

urlopie górniczym, górniczy zasi∏ek socjalny prze-

widziane w odr´bnych przepisach,”;

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

„2) bezrobotnym, pracownikom w okresie wypowiedzenia

zwalnianym z pracy z przyczyn dotyczàcych zak∏adu

pracy oraz poszukujàcym pracy otrzymujàcym

Êwiadczenie socjalne przys∏ugujàce na urlopie

górniczym, górniczy zasi∏ek socjalny, przewidziane

w odr´bnych przepisach na podj´cie pozarolniczej

dzia∏alnoÊci lub dzia∏alnoÊci rolniczej, z wyjàtkiem

zakupu ziemi.”;

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

„5) otrzyma∏ przewidziane w odr´bnych przepisach

Êwiadczenie w postaci jednorazowego ekwiwalentu

pieni´˝nego za urlop górniczy, jednorazowej odprawy
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socjalnej,  zasi∏kowej, pieni´˝nej po zasi∏ku socjalnym,

jednorazowej odprawy warunkowej lub pieni´˝nej

bezwarunkowej,”;

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

„3. Przepisy ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 3 stosuje si´

odpowiednio do okresu pobierania Êwiadczeƒ

socjalnych przys∏ugujàcych na urlopie górniczym,

górniczych zasi∏ków socjalnych, okresu uprawnienia

do Êwiadczenia górniczego lub okresu stypendium na

przekwalifikowanie – przewidzianych w odr´bnych

przepisach.”;

5) w art. 53 w ust. 1 w pkt 1 lit. f otrzymuje brzmienie:

„f) otrzymujàce Êwiadczenie socjalne przys∏ugujàce na

urlopie górniczym, Êwiadczenie górnicze lub  górniczy

zasi∏ek socjalny lub wynagrodzenie przys∏ugujàce

w  okresie Êwiadczenia górniczego, stypendium na

przekwalifikowanie lub kontraktu szkoleniowego,

przewidziane w odr´bnych przepisach.”.

Art. 35. W ustawie z dnia 13 paêdziernika 1998 r. o systemie

ubezpieczeƒ spo∏ecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887, z póê. zm.9)) wprowadza si´

nast´pujàce zmiany:

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

„20) osobami pobierajàcymi Êwiadczenia socjalne wyp∏acane

w okresie urlopu górniczego, osobami pobierajàcymi

zasi∏ek socjalny, wynagrodzenia przys∏ugujàce

w  okresie Êwiadczenia górniczego, stypendium na

przekwalifikowanie albo kontraktu szkoleniowego,
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wynikajàce z odr´bnych przepisów lub uk∏adów

zbiorowych pracy.”;

2) w art. 13 pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14) osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 20, od dnia

nabycia prawa do Êwiadczenia socjalnego, Êwiadczenia

górniczego, zasi∏ku socjalnego lub Êwiadczenia na prze-

kwalifikowanie do dnia utraty tego prawa.”;

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

„4) osób, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 20, stanowi

kwota Êwiadczenia socjalnego, zasi∏ku socjalnego lub

wynagrodzenia przys∏ugujàce w okresie Êwiadczenia

górniczego, lub Êwiadczenia na przekwalifikowanie,”.

Art. 36. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach

z  Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych  (Dz. U.  Nr 162,  poz. 1118,   z  póê.

zm.10)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

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

„2. Na równi z okresami pracy górniczej okreÊlonej w ust. 1

traktuje si´ okres urlopu górniczego do 5 lat oraz okres

Êwiadczenia górniczego do 3 lat, przewidzianych

w odr´bnych przepisach.”;

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

„3. Przy ustalaniu prawa do górniczej emerytury na

podstawie ust. 1 uwzgl´dnia si´ równie˝, w wymiarze

do 5 lat, okres urlopu górniczego oraz okres

Êwiadczenia górniczego do 3 lat, o których mowa

w  art.  36 ust. 2.”.
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Art.  37. W ustawie z dnia 9 wrzeÊnia 2000 r. o podatku od czynnoÊci

cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959  i 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) w art. 9 dodaje si´ pkt 14 w brzmieniu:

 „14) których przedmiotem sà rzeczy lub prawa majàtkowe

likwidowanej kopalni w rozumieniu przepisów ustawy

z  dnia ... o restrukturyzacji górnictwa w´gla kamiennego

w  latach 2003-2006 oraz o zmianie niektórych ustaw.”.

Rozdzia∏ 9

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

Art. 38. 1. Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy Kompania przejmuje,

w  rozumieniu art. 519 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

(Dz. U. Nr 16, poz. 93, z póê. zm11)), zobowiàzania spó∏ek w´glowych wobec

gmin oraz zobowiàzania cywilnoprawne, zwiàzane z dzia∏alnoÊcià przed-

si´biorstw zbytych na jej rzecz.

2. Spó∏ki w´glowe, których zobowiàzania przej´∏a na podstawie

ust. 1 Kompania, przeniosà na Kompani´ w∏asnoÊç majàtku, który nie móg∏ byç

zbyty wraz z przedsi´biorstwem spó∏ki na rzecz Kompanii w zwiàzku

z  ustanowionymi przez wierzycieli zabezpieczeniami na tym majàtku.

Art. 39. CzynnoÊci prawne zwiàzane z nabyciem przedsi´biorstwa,

podj´te przez Kompani´ na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2002 r.

o  zmianie ustawy o dostosowaniu górnictwa w´gla kamiennego do

funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych

uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych (Dz. U. Nr 238, poz. 2020) sà

czynnoÊciami prawnymi w rozumieniu niniejszej ustawy.
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Art. 40. Post´powania wszcz´te przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy na

podstawie art. 25 ustawy z  dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalnoÊci

i  nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsi´biorców (Dz. U. Nr 141,

poz.  1177) w zakresie zobowiàzaƒ, o których mowa w art. 38 ust. 1,

podlegajà umorzeniu z mocy prawa.

Art. 41. 1. Âwiadczenia os∏onowe i aktywizujàce przyznane przed dniem

wejÊcia w ˝ycie ustawy pracownikom i by∏ym pracownikom przedsi´biorstw

górniczych i przedsi´biorstw robót górniczych prowadzàcych roboty górnicze

pod ziemià zwiàzane z budowà, utrzymaniem lub likwidacjà zak∏adu górniczego

z tytu∏u restrukturyzacji zatrudnienia, na podstawie ustawy wymienionej w art. 4

ust. 2 pkt 2,  sà wyp∏acane na dotychczasowych zasadach.

2. Pracodawcom spoza górnictwa, którzy przed dniem wejÊcia w

˝ycie ustawy zatrudnili by∏ych pracowników przedsi´biorstw górniczych, koszty

refundacji sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne, Fundusz Pracy i Fundusz

Gwarantowanych Âwiadczeƒ Pracowniczych finansowane b´dà z dotacji

z  bud˝etu paƒstwa na dotychczasowych zasadach.

Art. 42. 1. Osoba, która korzysta z urlopu górniczego i zasi∏ku socjalnego

przyznanego przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy na podstawie

ustawy wymienionej w art. 4 ust. 2 pkt 2 traci przyznane jej uprawnienia, je˝eli

w okresie korzystania z nich podj´∏a prac´ pod ziemià lub u pracodawcy

uprawnionego przed dniem 31 grudnia 2002 r. do ich przyznawania,

z  zastrze˝eniem ust. 2.

2. Osoba, o której mowa w ust. 1, nie traci przyznanego

uprawnienia w przypadku zatrudnienia jej w przedsi´biorstwie górniczym albo

w  przedsi´biorstwie robót górniczych.
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Art. 43. 1. W terminie 6 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy, nie

póêniej ni˝ do dnia 30 czerwca 2004 r., minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki

opracuje i przedstawi  Radzie Ministrów plan:

1) dost´pu do z∏ó˝ w´gla kamiennego, z uwzgl´dnieniem

poziomu produkcji niezb´dnej do zagwarantowania tego

dost´pu;

2) likwidacji kopalƒ w´gla kamiennego, z uwzgl´dnieniem

wielkoÊci pomocy publicznej  planowanej do udzielenia

przedsi´biorstwom górniczym

–  zgodny z przepisami prawa Unii Europejskiej.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki, uchwalony przez

Rad´ Ministrów plan, jest obowiàzany przekazaç Komisji Europejskiej do dnia

31 sierpnia 2004 r.

Art. 44. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie ustawy wymienionej

w art. 4 ust. 2 pkt 2, z wyjàtkiem aktu wykonawczego wydanego na podstawie

art. 3 ust. 2, zachowujà moc nie d∏u˝ej ni˝ przez okres 6 miesi´cy od dnia

wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.

Art. 45. Przepisy art. 8-23 stosuje si´ od dnia 1 stycznia 2004 r.

Art. 46. Traci moc ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu

górnictwa w´gla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki

rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i  zadaniach gmin górniczych.
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Art. 47. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia.

__________________
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustaw´ z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeƒ

pracowniczych w razie niewyp∏acalnoÊci pracodawcy, ustaw´ z dnia 14 grudnia 1994 r.
o  zatrudnieniu i przeciwdzia∏aniu bezrobociu, ustaw´ z dnia 13  paêdziernika 1998 r.
o  systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych, ustaw´ z dnia 17 grudnia 1998 r. o  emeryturach
i   rentach z  Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, ustaw´ z dnia 9 wrzeÊnia 2000 r.
o  podatku od czynnoÊci cywilnoprawnych.

2) Zmiany ustawy zosta∏y og∏oszone 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.

3) Zmiany ustawy zosta∏y og∏oszone 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.

4) Zmiany ustawy zosta∏y og∏oszone 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,   Nr 84,
poz.  907 i Nr 100, poz. 1085.

5) Zmiany ustawy zosta∏y og∏oszone 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, Nr 115, poz. 1229 i Nr 125, poz. 1368.

6) Zmiany ustawy zosta∏y og∏oszone 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 i Nr 80, poz. 717 i 721.

7) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zosta∏y og∏oszone 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 i  Nr 96, poz. 874.

8) Zmiany ustawy zosta∏y og∏oszone 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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9) Zmiany ustawy zosta∏y og∏oszone 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 i Nr 65,
poz. 595.

10) Zmiany ustawy zosta∏y og∏oszone 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.

11)  Zmiany ustawy  zosta∏y og∏oszone w Dz. U  z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19,
poz.  122, z 1982 r. Nr  11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45,
poz.  242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr  3, poz. 11 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r.
Nr  34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115,
poz.  496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105,
poz.  509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i  Nr
149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz.
1040, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr
22, poz. 271, Nr 74,  poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114, poz. 1191, z 2001 r. Nr 11,
poz.  91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113,
poz.  984  i  Nr 141, poz. 1176 oraz z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64,
poz. 592 i Nr 124, poz. 1151.

9-27-iw



U Z A S A D N I E N I E

W dniu 28 stycznia 2003 r. Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej

rozpatrzyła i przyjęła do realizacji Program restrukturyzacji górnictwa węgla

kamiennego w Polsce w  latach 2003-2006 z wykorzystaniem ustaw

antykryzysowych i zainicjowaniem prywatyzacji niektórych kopalń (wraz

z  korektami wynikającymi z  Porozumienia strony rządowej ze stroną

związkową z dnia 11 grudnia 2002 r. oraz korektami wynikającymi ze stanu

prawnego sektora na dzień 10 stycznia 2003 r.).

Obowiązujące aktualnie regulacje prawne w zakresie restrukturyzacji górnictwa

węgla kamiennego, zawarte w:

– ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla

kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz

szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych (Dz. U. Nr 162,

poz. 1112,  z późn. zm.),

– ustawie z dnia 5 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o dostosowaniu

górnictwa… (Dz. U. Nr 238, poz. 2020),

– ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności

publicznoprawnych od przedsiębiorców (Dz. U. Nr 155, poz. 1287),

– ustawie z dnia 30 października 2002 r. o pomocy publicznej dla

przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy (Dz. U. Nr 213,

poz. 1800),

– umożliwiają realizację jedynie części zadań zawartych w wymienionym

wyżej Programie restrukturyzacji górnictwa…

Obowiązujące przepisy ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. oraz ustawy z dnia

5  grudnia 2002 r. regulują zagadnienia związane ze skutkami przeniesionymi

restrukturyzacji sektora w latach 1998-2002, w szczególności w zakresie:

likwidacji zdolności produkcyjnych i restrukturyzacji zatrudnienia oraz skutkami

przeniesionymi roszczeń pracowniczych.
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Ponadto, regulują kwestie restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw

górniczych w zakresie zobowiązań ujętych w umowach oddłużeniowych,

aktualnych na koniec 2002 r., a także zobowiązań z tytułu opłat i kar za

korzystanie ze środowiska, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia

2001 r. – Prawo ochrony środowiska, według stanu na dzień 31 grudnia 2002 r.,

względnie na dzień zbycia przez spółki węglowe przedsiębiorstw na rzecz

Kompanii Węglowej S.A.

Kwestie restrukturyzacji finansowej regulują również: ustawa z dnia 30 sierpnia

2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od

przedsiębiorców oraz ustawa z dnia 30 października 2002 r. o pomocy

publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy.

Z  uwagi na zmienione uwarunkowania organizacyjno-funkcjonalne oraz

pogarszającą się sytuację finansowo-ekonomiczną sektora górnictwa węgla

kamiennego rozwiązania zawarte w tych ustawach są daleko niewystarczające

do przeprowadzenia skutecznego oddłużenia przedsiębiorstw górniczych.

W dniu 17 czerwca 2003 r. Rada Ministrów przyjęła „Informację o realizacji

restrukturyzacji górnictwa z uwzględnieniem barier zagrażających wykonaniu

poszczególnych zadań oraz kroków zmierzających do ich przezwyciężenia”,

która zawiera propozycje rozwiązań wdrażanych przepisami niniejszej ustawy.

Projekt niniejszej ustawy tworzy nowe podstawy prawne do przeprowadzenia

kompleksowej restrukturyzacji sektora górnictwa węgla kamiennego w latach

2003-2006, obejmując zasady:

– restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw górniczych,

– restrukturyzacji zatrudnienia w przedsiębiorstwach górniczych,

– likwidacji kopalń węgla kamiennego,

– restrukturyzacji organizacyjnej w górnictwie węgla kamiennego,

a także szczególne uprawnienia gmin górniczych oraz źródła finansowania

procesów restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego.
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W rozdziale 1 projektu ustawy zawarto przepisy ogólne, tj. zakres ustawy oraz

definicje pojęć używanych w ustawie.

W ramach tego rozdziału art. 1 określa zasady restrukturyzacji górnictwa węgla

kamiennego wyszczególnione powyżej.

W art. 2 zdefiniowano podstawowe pojęcia niezbędne do zakreślenia

prawidłowego zakresu podmiotowego i przedmiotowego ustawy, w tym

w  szczególności: definicję przedsiębiorstwa górniczego, kopalni, zakładu

górniczego, gminy górniczej i pracodawcy spoza górnictwa.

W art. 3 tego rozdziału zawarto delegację dla ministra właściwego do spraw

gospodarki do określenia wykazu gmin górniczych. Zapis ten ma na celu

wyszczególnienie gmin górniczych objętych przepisami rozdziału 6 ustawy

mogących korzystać ze zwolnień z wpłat do budżetu państwa przeznaczonych

na zwiększenie subwencji ogólnej od przypadającej jej części opłaty

eksploatacyjnej oraz mogących skorzystać z preferencyjnych kredytów na

finansowanie inwestycji wspierających tworzenie nowych miejsc pracy.

Rozdział 2 projektu ustawy określa zasady restrukturyzacji finansowej

przedsiębiorstw górniczych w latach 2003-2006, wprowadzając możliwe do

zastosowania formy restrukturyzacji finansowej i regulując zakres ich

stosowania. Należy zaznaczyć, że w stosunku do dotychczas obowiązujących

przepisów projekt ustawy poszerza zakres zobowiązań objętych

restrukturyzacją finansową.

W art. 4 tego rozdziału przyjęto, że restrukturyzacja finansowa może polegać

na:

– umorzeniu całości lub części ich zobowiązań,

– odroczeniu terminu spłaty zobowiązań na określony czas,

– rozłożeniu spłaty zobowiązań pieniężnych na raty,

– zamianie ich zobowiązań pieniężnych na ich akcje albo udziały przed-

siębiorstw górniczych.
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Art. 5 ust. 1 projektu ustawy określa zakres zobowiązań, które zostaną objęte

restrukturyzacją finansową. Umorzeniu w całości z mocy prawa podlegać będą,

z dniem wejścia w życie ustawy zobowiązania pieniężne przedsiębiorstw

górniczych powstałe do dnia 30 czerwca 2003 r. wraz z odsetkami. Szacuje

się,  że łączna kwota umorzeń w oparciu o te przepisy wynosić będzie

ok. 14,5  mld zł.

Jednakże zgodnie z art. 4 ust. 2 umarza się prowadzone dotychczas

postępowanie oddłużeniowe i restrukturyzacyjne zobowiązań, które z kolei będą

objęte restrukturyzacją finansową według przepisów niniejszej ustawy (art. 5).

Przyjęto, że powstałe przed dniem 30 czerwca 2003 r. zobowiązania wobec

budżetu państwa, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowego Funduszu

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Narodowego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej, z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze

środowiska, w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o ochronie

i  kształtowaniu środowiska, a także z tytułu administracyjnych kar pieniężnych

określonych w wyżej wymienionej ustawie, z tytułu odsetek za zwłokę, opłaty

prolongacyjnej  i  innych opłat i kar związanych z wymienionymi zobowiąza-

niami, ulegną umorzeniu z mocy prawa.

W art. 5 w ust. 2 przyjęto, że nie podlegają umorzeniu zobowiązania pieniężne

z  tytułu składek na ubezpieczenia społeczne finansowane przez ubezpie-

czonego, emerytalne oraz ubezpieczenia zdrowotne.

W przepisie art. 5 w ust. 4 przyjęto zasadę, że wraz z umorzeniami zobowiązań

pieniężnych wygasną, ustanowione dla tych zobowiązań zabezpieczenia na

majątku lub prawach przedsiębiorstw górniczych.

W art. 6 w ust. 1 zawarto przepis dotyczący restrukturyzacji zobowiązań

pieniężnych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne finansowane przez

ubezpieczonego, emerytalne oraz ubezpieczenia zdrowotne. Zobowiązania

z  wyżej wymienionych tytułów ulegają odroczeniu do dnia 31 grudnia 2004 r.

a  po tym okresie następuje ich spłata ratalna.

W art. 6 w ust. 2 zawarto zastrzeżenie, że w przypadku braku płatności dwóch

kolejnych rat spłaty zobowiązań, o których mowa w ust.1, zobowiązania te stają

się natychmiast wymagalne.
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Przepis art. 7 ust. 1 określa restrukturyzację zobowiązań przedsiębiorstw

górniczych wobec jednostek samorządu terytorialnego powstałych do dnia

30 czerwca 2003 r. wraz z odsetkami. Mogą one być między innymi, za zgodą

właściwego organu tych jednostek, zamienione na akcje albo udziały

przedsiębiorstw górniczych. Podobne rozwiązanie może dotyczyć zobowiązań

wobec dostawców towarów i usług.

Wprowadzenie nowych zasad restrukturyzacji finansowej pozwoli przed-

siębiorstwom górniczym na uzyskanie płynności finansowej w stopniu

umożliwiającym regulację bieżących płatności oraz odroczonych zobowiązań

publicznoprawnych i cywilnoprawnych.

W rozdziale 3 ustawy zawarto przepisy dotyczące restrukturyzacji zatrudnienia

wraz z  instrumentami tej restrukturyzacji. Przedstawiono w nim propozycje

systemu osłonowo-aktywizującego dla pracowników górnictwa węgla kamien-

nego.

Zgodnie z przepisem art. 8 środki finansowe na restrukturyzację zatrudnienia

powinno zapewnić przedsiębiorstwo górnicze, wykorzystując w tym celu środki

własne, dotacje z budżetu państwa oraz inne źródła finansowania.

W art. 9 zawarto propozycje systemu osłonowo-aktywizującego dla pracow-

ników górnictwa węgla kamiennego. Są to instrumenty:

1) osłonowe:

–  świadczenie górnicze,

2) aktywizująco-adaptacyjne:

–  stypendium  na  przekwalifikowanie  lub  kontrakt  szkoleniowy,

–  pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej.

Poszczególne świadczenia z tytułu uprawnień wyszczególnionych powyżej,

mogą być przyznane pracownikowi przedsiębiorstw górniczych tylko jeden raz.

Przepisy art. 10 ustawy szczegółowo precyzują uprawnienia do świadczenia

górniczego przysługującego pracownikom zatrudnionym pod ziemią, którym ze

względu na wiek, łączny staż pracy lub staż pracy wykonywanej pod ziemią
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stale i w pełnym wymiarze czasu pracy, brakuje nie więcej niż 3 lata do nabycia

uprawnień do emerytury górniczej przed dniem 1 stycznia 2007 r.

W art. 11  określono uprawnienia pracownika przedsiębiorstwa górniczego

zatrudnionego na powierzchni do stypendium na przekwalifikowanie.

Stypendium to może być przyznawane pracownikowi przez przedsiębiorstwo

górnicze na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, jeżeli pracownik wyrazi zgodę na

rozwiązanie stosunku pracy, po zakończeniu okresu, na który stypendium to

przyznano i rozpocznie szkolenie. W okresie korzystania ze stypendium

pracownik otrzymuje świadczenie w wysokości 100% miesięcznego

wynagrodzenia, obliczonego jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.

W art. 13 zwarto przepis umożliwiający ubieganie się przez pracownika, który

skorzystał ze stypendium na przekwalifikowanie i odbył szkolenie o pożyczkę

na preferencyjnych warunkach, w celu podjęcia działalności gospodarczej na

własny rachunek. Dotyczy ona pracowników, z którymi rozwiązano umowę

o  pracę z przyczyn dotyczących zakładów pracy. Wysokość pożyczki nie może

przekroczyć 20 tys. zł.

W przepisach art. 14, 15 i 17 przewiduje się zachęty finansowe dla

pracodawców spoza górnictwa zatrudniających byłych pracowników

przedsiębiorstw górniczych, jak również zasady i warunki wypłaty świadczeń

tym pracodawcom.   Zachętami tymi są:

– refinansowanie pracodawcy kosztów wynagrodzenia zatrudnionego byłego

pracownika przedsiębiorstwa górniczego,

– zwrot kosztów utworzenia nowego miejsca pracy,

– refundacja kosztów szkolenia.

Wysokość zwrotu kosztów utworzenia nowego miejsca pracy wynosi do

20 tys. zł.

W art. 18 zawarto przepis określający zasady udzielania kontraktu na prze-

kwalifikowanie, udzielanego przez pracodawcę spoza górnictwa dla byłego

pracownika powierzchni przedsiębiorstwa górniczego. Zgodnie z tym artykułem

przekwalifikowanie pracownika może następować na nowym miejscu pracy.
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Refinansowanie kosztów zatrudnienia powinno ułatwić przejście pracowników

do przedsiębiorstw spoza górnictwa, obniżając jednocześnie koszty pracy

w  sektorze.

W art. 19 określone zostały zadania dla biur pomocy zawodowej Górniczej

Agencji Pracy, zlecanych przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Zadania te obejmują: wykonywania analiz możliwości uzyskania odpowiedniego

zatrudnienia, pozyskania ofert pracy dla pracowników przedsiębiorstw

górniczych, inspirowania i organizowania kontaktów pracowników z pra-

codawcami, jak również przedstawiania pracownikom propozycji zatrudnienia.

Art. 20 przedstawia przepisy, które gwarantują pracownikom zatrudnionym pod

ziemią i w zakładach przeróbki mechanicznej węgla w kopalniach częściowo i

całkowicie likwidowanych nieobjętych systemem osłon, otrzymanie propozycji

pracy na czas nieokreślony w kopalniach czynnych. Stanowi to realizację

zapisu Porozumienia z dnia 11 grudnia 2002 r. zawartego między stroną

rządową i związkami zawodowymi.

Przepisy art. 21 dotyczą zasad wypłaty przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

ekwiwalentów pieniężnych z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób

z  kopalń całkowicie likwidowanych, którzy uzyskali lub uzyskają emeryturę lub

rentę przed dniem 1 stycznia 2007 r.

W art. 22 zawarto przepis umożliwiający wskazanie przez ministra właściwego

do spraw gospodarki podmiotu do wypłaty świadczeń osłonowych i osłonowo-

aktywizujących, w przypadku gdy dotychczasowa jednostka wypłacająca te

świadczenia postawiona zostanie w stan likwidacji.

Należy podkreślić, że wprowadzenie instrumentów osłonowo-aktywizujących

dla pracowników i dla pracodawców pozwoli na redukcję zatrudnienia

w  przedsiębiorstwach górniczych, stopniowe dostosowywanie jego poziomu do

wielkości wydobycia, aktywizację zawodową zwalnianych pracowników, w tym

przekwalifikowanie zawodowe i pomoc w ich adaptacji do nowych warunków

pracy, a także wsparcie rozwoju pracodawców spoza górnictwa, którzy

zatrudnią zwalnianych pracowników przedsiębiorstw górniczych.

Szacuje się, że wprowadzenie nowych instrumentów osłonowo-aktywizujących

doprowadzi do zmniejszenia zatrudnienia w górnictwie o ok. 28,0 tys.
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pracowników. Nastąpi to w wyniku odejścia z górnictwa 29,7 tys. pracowników

oraz przyjęcia 1,7 tys. osób spoza sektora.

Skutki finansowe dla budżetu państwa w związku z wdrożeniem pakietu

osłonowo-aktywizującego oraz zachęt dla pracodawców w latach 2004-2006

wyniosą około 1,7 mld zł.

Przepisy rozdziału 4 ustawy dotyczą procesów likwidacji kopalń Sam proces

likwidacji musi być realizowany zgodnie z ogólnymi zasadami określonymi

przepisami  ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. ze zmianami – Prawo geologiczne

i  górnicze.

W art. 24 zdefiniowano pojęcie likwidacji kopalni oraz wskazano organ, który

podejmuje decyzję o jej likwidacji i który powinien określić terminy zakończenia

wydobycia oraz rozpoczęcia i zakończenia likwidacji, jak również osobę

likwidatora.

Przepis art. 25 ust. 2 reguluje kwestie dotyczące przychodów z tytułu nabycia

likwidowanej kopalni przez spółkę prawa handlowego, której głównym

przedmiotem działalności jest prowadzenie likwidacji kopalń. Przychody z tytułu

nabycia likwidowanej kopalni nie stanowią przychodów w rozumieniu przepisów

ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Art. 26 określa spółkę uprawnioną do wykonywania czynności związanych

głównie z prowadzeniem likwidacji kopalń oraz reguluje kwestię obowiązku

zapłaty przez tę spółkę bieżących wpłat i kar wobec PFRON, NFOŚ i GW.

W  myśl tego artykułu, spółka prowadząca likwidację kopalń zwolniona jest

z  bieżących opłat i kar wobec powyższych jednostek, z wyjątkiem opłat i kar

stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto  określono

źródła finansowania likwidacji kopalń. Zawarto delegację dla ministra

właściwego do spraw gospodarki do określenia w drodze rozporządzenia

szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz sposobu wykorzystania dotacji

z budżetu państwa, m.in. na likwidację kopalń i zabezpieczenie kopalń

sąsiednich przed zagrożeniem wodnym.
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Likwidacja kopalni, zgodnie z niniejszym projektem, będzie prowadzona przez

spółkę prawa handlowego, której głównym przedmiotem działalności jest

prowadzenie likwidacji i która nabyła kopalnie od spółki węglowej.

Szacuje się, że nakłady finansowe na restrukturyzację zdolności produkcyjnych

w latach 2003-2004 wyniosą 364,5 mln zł.

W rozdziale 5 uregulowano funkcje właścicielskie oraz podstawowe zasady

prywatyzacji kopalń.

Zgodnie z art. 27 ust. 1, do dnia 31 grudnia 2006 r. w odniesieniu do spółek

węglowych, w tym Kompanii Węglowej S.A., Spółki Restrukturyzacji Kopalń

S.A., Centrali Zbytu Węgla „Węglozbyt” S.A. i Węglokoks S.A., 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 wykonywania

uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493, z późn.

zm.), wykonuje minister właściwy do spraw gospodarki. Oznacza to m.in., że

będzie on sprawował funkcje walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółek

węglowych. Regulacja ta nie dotyczy spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.

W art. 28 zawarto gwarancje, że w przypadku prywatyzacji Kompanii Węglowej

S.A. prawo do nieodpłatnego nabycia jej akcji, w rozumieniu ustawy z dnia

30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, mają również pracownicy

spółek, które dokonały zbycia przedsiębiorstwa na rzecz Kompanii.

Rozdział 6 określa szczególne uprawnienia gmin górniczych, wskazując na

wagę aspektu lokalnego w procesie restrukturyzacji górnictwa węgla

kamiennego. Proces restrukturyzacji górnictwa dotyka nie tylko pracowników

i  ich rodziny, ale wpływa również w znaczącym stopniu na uwarunkowania

funkcjonowania samorządów lokalnych. Zasadnicze trudności w relacjach

gminy górnicze  –  górnictwo węgla kamiennego to nieuregulowane zobowiąza-

nia górnictwa wobec gmin oraz opóźnienia w regulowaniu bieżących płatności

oraz redukcja miejsc pracy w gminach górniczych.

Realizacja programu restrukturyzacji górnictwa zmierza do uregulowania

zobowiązań spółek węglowych wobec gmin oraz zapewnienia regulowania
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wobec nich bieżących płatności. Niemniej jednak, gminy górnicze mogą

w  pewnym stopniu odczuć skutki restrukturyzacji finansowej wynikające

z  odroczenia płatności zobowiązań pieniężnych, rozłożenia na raty płatności

zobowiązań, umorzenia odsetek od tych zobowiązań. Realizacja tych form

restrukturyzacji finansowej uzależniona jest jednak od woli obydwu stron.

Art. 29 ustawy przez wprowadzenie szczególnych uprawnień dla gmin

górniczych minimalizuje negatywne skutki restrukturyzacji. Do uprawnień tych

należą:

– zwolnienie gminy górniczej z wpłat przeznaczonych na zwiększenie

subwencji ogólnej budżetu państwa od przypadającej jej części opłaty

eksploatacyjnej,

– nie stosowanie do gminy górniczej przepisów, o których mowa w przepisach

o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dotyczących wpłaty

przeznaczonej na zwiększenie łącznej kwoty subwencji ogólnej dla

wszystkich gmin,

– prawo do otrzymania kredytu na warunkach preferencyjnych na

finansowanie inwestycji wspierających tworzenie nowych miejsc pracy.

W art. 30 szczegółowo określone zostały zasady udzielania kredytu dla gmin

górniczych na preferencyjnych warunkach przeznaczonego na finansowanie

inwestycji wspierających tworzenie nowych miejsc pracy. Przewiduje się, że

kredyty te udzielane będą przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Rozdział 7 niniejszego projektu ustawy określa zasady finansowania realizacji

programu restrukturyzacji górnictwa ze środków budżetu państwa.

W art. 31 zawarto delegację dla Rady Ministrów, aby na wniosek ministra

właściwego do spraw gospodarki określała corocznie w ustawie budżetowej na

dany rok środki na realizację restrukturyzacji górnictwa. Środki te przeznaczone

będą zarówno na nowe zadania związane z restrukturyzacją przewidzianą

w  latach 2003-2006, jak i na  finansowanie skutków przeniesionych restruktu-

ryzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 1998-2002.
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Szacuje się, że w latach 2003-2006 niezbędne nakłady finansowe na realizację

procesów restrukturyzacyjnych, określonych w niniejszym projekcie ustawy

wyniosą  6 168,8 mln zł, z tego na:

– restrukturyzację zatrudnienia oraz roszczenia pracownicze - 4 980,9 mln zł,

– restrukturyzację zdolności produkcyjnych, w tym likwidację kopalń oraz

zadania wykonywane po zakończeniu działalności kopalń, zabezpieczenie

kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym w trakcie i po zakończeniu

likwidacji kopalń i usuwanie szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego,

a powstałych w wyniku reaktywacji starych zrobów - 1 146,4 mln zł,

– pozostałe działania 41,5 mln zł.

Należy przy tym nadmienić, że ponad 60% wyżej wymienionej kwoty stanowią

nakłady finansowe niezbędne do poniesienia w latach 2003-2006 przez budżet

państwa z tytułu skutków przeniesionych restrukturyzacji górnictwa węgla

kamiennego prowadzonej w latach 1998-2002 oraz roszczeń pracowniczych.

Podstawą przyznania dotacji budżetowej na realizację zadań określonych

w  niniejszym projekcie ustawy budżetowej będzie umowa zawarta między

ministrem właściwym do spraw gospodarki, będącym dysponentem środków

dotacji budżetowej, a przedsiębiorcą realizującym zadania wynikające

z  projektu ustawy.

W Rozdziale 8 zawarto zmiany w obowiązujących przepisach. Wdrożenie

bowiem rozwiązań zawartych w projekcie ustawy, wymagać będzie

wprowadzenia zmian w niektórych obowiązujących aktach prawnych, w tym w:

– ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu

bezrobociu,

– ustawie z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych

w  razie niewypłacalności pracodawcy,

– ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu

Ubezpieczeń Społecznych,
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– ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecz-

nych.

Podstawowe różnice między Programem z dnia 28 stycznia 2003 r. Informacją

zaakceptowaną przez Radę Ministrów w dniu 17 czerwca 2003 r. i obecnymi

zamierzeniami zawartymi w ustawie przedstawiają się następująco:

Koszty restrukturyzacji

Program – kontynuacja realizacji skutków przeniesionych, Górniczy Pakiet

Socjalny, likwidacja, działania polikwidacyjne finansowane przez budżet, koszt

ok. 4,5 mld zł. Nie przewidywano finansowania nowych instrumentów

osłonowych, za wyjątkiem finansowania aktywizacji zawodowej w ramach

regionu. Dodatkowo przewidywano dokapitalizowanie KW S.A. do 3,5 mld zł.

Łączne obciążenie środków publicznych wynosiłoby ponad 8 mld zł.

Informacja – jw. oraz przejęcie przez finansowanie budżetowe kosztów

dotychczas finansowanych przez przedsiębiorstwa górnicze oraz wdrożenie

nowego pakietu aktywizującego, zmniejszenie dokapitalizowania dla KW do

kwoty 1,3 mld zł, dokapitalizowanie SRK do kwoty ok. 0,5 mld zł. Łączne

obciążenie środków publicznych wynosiłoby ok. 8,5 mld zł.

Obecnie – jak w przypadku Informacji, Koszty instrumentów osłonowo-

aktywizujących zostały uszczegółowione, w przypadku wygaszania wydobycia

w KW S.A. i prowadzenia procesu likwidacji przez SRK dokapitalizowanie KW

wyniosłoby ok. 1,8 mld zł, bez dokapitalizowania SRK. Łączne obciążenie

środków publicznych wynosiłoby ok. 8,0 mld zł.

Źródła finansowania

Program – finansowanie przez budżet i środki zewnętrzne: pożyczka z Banku

Światowego

Informacja – finansowanie przez budżet, pożyczka z Banku Światowego

w  wysokości ok. 500 mln USD zaciągnięta przez Skarb Państwa, pożyczka
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z  Banku Rady Rozwoju Europy w wysokości ok. 500 mln zł zaciągnięta przez

SRK i Fundusz Górnośląski gwarantowana przez Skarb Państwa.

Obecnie – finansowanie przez budżet uzupełniony pożyczką z Banku

Światowego w wysokości ok. 500 mln USD zaciągnięta przez Skarb Państwa,

pożyczka z Banku Rady Rozwoju Europy w wysokości ok. 300 mln zł oraz

pożyczka w wysokości ok. 200 mln zł zaciągnięta dla Funduszu Górnośląskiego

i gwarantowana przez Skarb Państwa.

Oddłużenie

Program – częściowe oddłużenie zobowiązań publicznoprawnych z wyko-

rzystaniem ustawy górniczej i pakietu ustaw antykryzysowych, zapłata

zobowiązań cywilnoprawnych KW S.A. do wysokości idemnifikacji.

Informacja – pełne oddłużenie zobowiązań publicznoprawnych znanych na

dzień 31 marca 2003 r. na podstawie nowej ustawy o restrukturyzacji górnictwa,

przejęcie przez KW S.A. zobowiązań cywilnoprawnych i zobowiązań

stanowiących dochody własne jednostek samorządu terytorialnego.

Obecnie – pełne oddłużenie zobowiązań publicznoprawnych znanych na dzień

30 czerwca 2003 r. na podstawie nowej ustawy o restrukturyzacji górnictwa

(umorzenie oraz odroczenie), przejęcie przez KW S.A. zobowiązań

cywilnoprawnych i zobowiązań stanowiących dochody własne jednostek

samorządu terytorialnego.

Redukcja zdolności produkcyjnych

Program – zmniejszenie w 2003 r. zdolności produkcyjnych o ok. 12,7 mln t,

zamknięcie 7 kopalń, przeniesienie przewidzianych do likwidacji kopalń do SRK

S.A., wygaszenie wydobycia w SRK do końca 2003 r., likwidacja przez 12

miesięcy w 2004 r.

Informacja – zmniejszenie w latach 2003-2004 zdolności produkcyjnych

o ok. 14 mln t, zamknięcie 5 do 7 kopalń, przeniesienie przewidzianych do

likwidacji kopalń do SRK S.A., wygaszenie wydobycia w SRK do końca I kw.

2004 r., likwidacja przez 12 miesięcy w SRK.
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Obecnie – zmniejszenie  w  latach  2003-2006  zdolności  produkcyjnych

o  ok. 12-14 mln t, zamknięcie 5 do 7 kopalń, wygaszenie wydobycia w KW SA

zgodnie z harmonogramem, a po wygaszeniu wydobycia przeniesienie

przewidzianych do likwidacji kopalń do SRK S.A.,  likwidacja przez ok. 12

miesięcy w SRK.

Redukcja zatrudnienia

Program – stopniowe zmniejszenie zatrudnienia w latach 2003-2006

o  ok. 18,8 tys. osób.

Informacja – zmniejszenie zatrudnienia o ok. 25,4 tys. osób, głównie w latach

2004-2005, zgodnie z założeniami likwidacji kopalń w tym okresie.

Obecnie – zmniejszenie zatrudnienia o ok. 28 tys. osób, przy czym w 2004 r.

o  ok. 23,1 tys. osób.

Zabezpieczenie socjalne zwalnianych górników

Program – redukcja zatrudnienia głównie z wykorzystaniem odejść naturalnych,

zapewnienie zatrudnienia dla pracowników dołowych i przeróbki mechanicznej,

dla pozostałych pracowników odchodzących z górnictwa możliwość sko-

rzystania z ofert pracy w ramach programu łagodzenia skutków restrukturyzacji

zatrudnienia opracowanych przez Zespół Międzyresortowy.

Informacja – przyśpieszenie redukcji zatrudnienia z wykorzystaniem pakietu

osłonowo-aktywizującego finansowanego przez budżet i środki zewnętrzne.

Obecnie – podobnie jak w informacji, przy czym występują różnice w części

dotyczącej proponowanego pakietu.

Propozycja pakietu osłonowo-aktywizującego

Program – nie zawiera informacji o proponowanym pakiecie, przewidywano

wdrożenie pakietu w ramach regionalnego programu łagodzenia skutków

restrukturyzacji w górnictwie węgla kamiennego.
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Informacja – zawiera propozycję wdrożenia pakietu osłonowo-aktywizującego

dla każdej grupy pracowników przewidzianych do zwolnienia.

Pakiet opiera się o:

– świadczenia górnicze dla pracowników dołowych (rozwiązanie stosunku

pracy z  pracownikiem, podjęcie pracy zastępczej poza górnictwem, w tym

czasie utrzymanie uprawnień do emerytury górniczej, obejmuje pracow-

ników, którzy nabędą uprawnienia do emerytury górniczej do końca 2006 r.),

– świadczenie wyrównawcze – dla stosunkowo młodych pracowników, jest to

refundacja przez okres 24 miesięcy kosztów zatrudnienia u nowego

pracodawcy do wysokości 75% kwoty obliczanej jak za urlop wypoczynkowy

tego pracownika w górnictwie,

– świadczenie pomostowe – dla pracowników, którzy nabędą uprawnienia do

świadczenia przedemerytalnego, jest to refundacja przez okres do czasu

nabycia przez pracownika uprawnień do świadczenia przedemerytalnego

ale nie dłużej jak przez 24 miesiące kosztów zatrudnienia u nowego

pracodawcy do wysokości 75% kwoty obliczanej jak za urlop wypoczynkowy

tego pracownika w  górnictwie,

– świadczenie aktywizująco-adaptacyjne, składające się ze stypendium na

przekwalifikowanie (w tym okresie przysługuje szkolenie oraz świadczenie

w  wysokości do 100% wynagrodzenia obliczanego jak za urlop

wypoczynkowy do 6 miesięcy). Po zakończeniu szkolenia przejście do

nowego pracodawcy spoza górnictwa i refundacja przez okres 12 miesięcy

kosztów zatrudnienia u  nowego pracodawcy do wysokości 75% kwoty

obliczanej jak za urlop wypoczynkowy tego pracownika w górnictwie.

Pożyczka na tworzenie nowych miejsc pracy lub rozpoczęcie działalności

gospodarczej w wysokości do 50 tys. zł, przeznaczona dla nowego

pracodawcy, który utworzy nowe miejsce pracy lub zwolnionego z pracy

górnika, w przypadku gdy rozpocznie własną działalność gospodarczą.
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Obecnie – zakłada się wdrożenie pakietu osłonowo-aktywizującego, zmodyfi-

kowanego w stosunku do Informacji, dla każdej grupy pracowników przewi-

dzianych do zwolnienia.

Przewiduje się realizację następującego schematu działań osłonowo-aktywi-

zujących pakietu:

dla pracowników dołowych:

świadczenie górnicze – utrzymanie stosunku pracy z pracownikiem w okresie

trwania świadczenia, możliwość podjęcia pracy poza górnictwem lub w związku

z likwidacją – skierowanie przez GAP, w tym czasie utrzymanie uprawnień do

emerytury, obejmuje pracowników, którzy nabędą uprawnienia do emerytury do

końca 2006 r.

dla pracowników powierzchni:

świadczenie adaptacyjno-aktywizujące składające się ze stypendium na prze-

kwalifikowanie albo kontraktu szkoleniowego (w tym okresie przysługuje

szkolenie oraz świadczenie w wysokości do 100% wynagrodzenia obliczanego

jak za urlop wypoczynkowy do 6 miesięcy).  Kontrakt szkoleniowy odbywa się

u  nowego pracodawcy i trwa do zakończenia szkolenia, ale nie dłużej jak 6

miesięcy,

w celu aktywizacji pracowników na rynku pracy

dopłata dla pracodawcy spoza górnictwa – dla pracowników, którzy nabędą

uprawnienia do emerytury w okresie do końca 2007 r. (bez przeróbki

mechanicznej) jest to refundacja przez połowę okresu, ale nie dłużej jak do

18  miesięcy całości kosztów zatrudnienia u nowego pracodawcy do wysokości

75% kwoty obliczanej jak za urlop wypoczynkowy tego pracownika

w  górnictwie. Utrzymanie w zatrudnieniu trwa do momentu uzyskania przez

pracownika uprawnień emerytalnych. Dla pracowników, którym do emerytury

brakuje więcej niż 3 lata do dnia 1 stycznia 2007 r. utrzymanie w zatrudnieniu

ma być co najmniej 2 lata. Po zakończeniu szkolenia następuje przejście do

nowego pracodawcy spoza górnictwa i przewiduje się refundację przez okres
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12 miesięcy kosztów zatrudnienia u nowego pracodawcy do wysokości 75%

kwoty obliczanej jak za urlop wypoczynkowy tego pracownika w górnictwie,

dotacja na wyposażenie nowego miejsca pracy – w wysokości do 20 tys. zł,

możliwość udzielenia pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

w  wysokości do 20 tys. zł, przeznaczonej dla zwolnionego z pracy górnika,

w  przypadku gdy rozpocznie własną działalność gospodarczą.

Porównanie  podstawowych  działań  przedstawionych  w  Programie  z   dnia

28  stycznia 2003 r. i zawartych w Informacji zaakceptowanej przez Radę

Ministrów w dniu 17 czerwca 2003 r. oraz aktualnych zamierzeń zawartych

w  ustawie

Program z dnia
28 stycznia 2003 r.

Informacja dla RM Aktualne zamierzenia Uwagi

Finanse

Częściowe oddłużenie
przedsiębiorstw
górniczych na
podstawie pakietu
ustaw
antykryzysowych i
ustawy górniczej –
zobowiązania
publicznoprawne
znane na koniec
czerwca 2002 r.

Pogłębione
oddłużenie
przedsiębiorstw
górniczych polegające
na umorzeniu
zobowiązań
publicznoprawnych
znanych na dzień 31
marca 2003 r.
Na mocy ustawy
Kompania Węglowa
S.A. przejmie całość
pozostałych
zobowiązań  spółek
węglowych,  a  po-
stępowanie  re-
strukturyzacyjne
wobec tych spółek
zostanie umorzone.

Zakłada się umorzenie
zobowiązań publiczno-
prawnych według stanu
na dzień 30  czerwca
2003 r.    (bez  składek
emerytalnych,  zdro-
wotnych i społecznych
finansowanych przez
ubezpieczonego).

Kompania po
oddłużeniu będzie
jedyną stroną
postępowania
restrukturyzacyjnego.

Nastąpi ułatwienie
podjęcia decyzji co do
dalszego funkcjo-
nowania spółek
węglowych.

Przejęcie przez KW
S.A. zobowiązań
spółek węglowych do
wysokości
idemnifikacji, spłata
części zobowiązań
cywilnoprawnych wg
art. 1025 Kpc.

Przejęcie przez KW
S.A. zobowiązań
spółek węglowych i
przeprowadzenie
oddłużenia na
zasadzie ugody, spłata
większej części
zobowiązań
cywilnoprawnych i
zobowiązań wobec
gmin.

Analogicznie jak w
informacji.

Wysokość spłaty,
warunki ugody zależeć
będą od terminu wejścia
w życie ustawy
umożliwiającej
oddłużenie oraz tempa
dokapitalizowania KW
SA
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Dokapitalizowanie KW
S.A. w wysokości
łącznej 3,5 mld zł,
w tym:

aktywa płynne – 1,3
mld zł,

aktywa niepłynne –
2,2 mld zł.

W I kw. 2003 r.
dokapitalizowanie
aktywami płynnymi
w   wysokości
533,2 mln zł.

Dokapitalizowanie KW
S.A. w wysokości 1,3
mld zł ( płynne 0,9 mld
+ 0,4 mld niepłynne),
w tym do końca I pół-
rocza 2003 r. ok. 0,9
mld zł.

Dokapitalizowanie
SRK S.A. w wysokości
0,5 mld zł na pokrycie
strat produkcyjnych
przejętych kopalń do
likwidacji

Dokapitalizowanie KW
S.A. w kwocie 1,8 mld zł
w terminach:

0,5 mld zł – I kw 2003 r.,

0,4 mld zł – wrzesień
2003 r.

0,4 mld zł – wrzesień
2003 r.

0,5 mld zł – I kw. 2004 r.

Aktualizacja zamierzeń
powoduje zmniejszenie
przewidywanego
dokapitalizowania KW
S.A. Pozostawienie
kopalń do czasu
wygaszenia produkcji
w KW S.A. skutkuje
zwiększeniem
dokapitalizowania w
porównaniu z danymi
przedstawionymi w
Informacji.

Redukcja zdolności produkcyjnych

Zmniejszenie
zdolności
produkcyjnych o ok.
12,7 mln ton, w tym w
KW S.A. o ok. 9,2 mln
ton.

Kopalnie
przeznaczone do
likwidacji  –
przekazanie do SRK
S.A. celem wy-
gaszenia produkcji
i likwidacji.

Zmniejszenie zdolności
produkcyjnych o ok. 14
mln ton, w tym w KW
S.A. o ok. 11,1 mln ton

Analogicznie jak w
Informacji.

Szybkie uchwalenie
ustawy znacznie
złagodzi skutki
społeczne decyzji
restrukturyzacyjnych.

Restrukturyzacja zatrudnienia

Planowane
zmniejszenie
zatrudnienia w latach
2003-2006 o ok. 27,2
tys. osób, w tym w
Kompanii Węglowej
S.A. o 18,8 tys. osób.

Zmniejszenie
zatrudnienia wyniesie
ok. 25,4 tys. osób.

Wg założeń ze
świadczeń górniczych
skorzysta 10 tys. osób,
a ze świadczeń
wyrównawczych 7,1 tys.
osób. Około 8,3 tys.
osób – odejścia
naturalne.

Zmniejszenie
zatrudnienia o ok. 28 tys.
osób, w tym w grupie
pracowników dołowych
ok. 14,1 tys. osób, w
grupie pracowników
powierzchni o ok. 8,6 tys.
osób.

Łagodzenie skutków
społecznych winno być
przeprowadzone z za-
stosowaniem pakietu
osłonowo-aktywizu-
jącego. W procesie tym
konieczna jest aktywna
rola GAP, przed-
siębiorstw górniczych
oraz jednostek samo-
rządu terytorialnego.

Wdrożenie pakietu
aktywizacji na
podstawie programu
łagodzenia skutków
restrukturyzacji
zatrudnienia w
górnictwie węgla
kamiennego.

Wdrożenie pakietu
aktywizacji i pakietu
osłonowego
finansowanego ze
środków publicznych,
w tym świadczenia
wyrównawcze,
pomostowe i górnicze.

Schemat pakietu
podobny do schematu
podanego w Informacji,
lecz w samych
instrumentach występują
znaczne różnice.

Wdrożenie pakietu osło-
nowo-aktywizującego
powinno nastąpić naj-
później od stycznia
2004 r., co zmniejszy
napięcia społeczne
związane  z dostosowa-
niem zatrudnienia do
zredukowanych zdol-
ności wydobywczych.
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Finansowanie części
pakietu socjalnego
(głównie urlopów
górniczych) jako
skutku przeniesionego
przez pracodawców.

Przejęcie przez budżet
finansowania całości
skutków przeniesionych
związanych z
Górniczym Pakietem
Socjalnym oraz nowych
rozwiązań osłonowych
uzgodnionych z
partnerami
społecznymi.

Analogicznie jak w
Informacji

Działanie to powinno
ułatwić restrukturyzację
zatrudnienia i wpłynąć
na poprawę stanu
finansowego
przedsiębiorstw
górniczych.

Przekształcenia organizacyjne

Utworzenie Kompanii
Węglowej S.A.,
restrukturyzacja
spółek,  które prze-
kazały na rzecz KW
S.A. kopalnie i zakłady
górnicze.

Doskonalenie organizacji
KW S.A. i podjęcie
decyzji dotyczących
dalszych losów spółek,
które przekazały na
rzecz KW S.A. kopalnie,
zakłady górnicze.

Analogicznie jak w
Informacji, ostateczne
zamierzenia w stosunku
do spółek wymagają
sprecyzowania.

Działania powinny
zmierzać do
zmniejszenia kosztów
funkcjonowania KW
S.A. i spółek, uprościć
strukturę górnictwa
i zwiększyć przej-
rzystość w zakresie
udzielania pomocy
publicznej.

Prowadzenie procesu
prywatyzacji.
Rozpoczęcie procesu
od I półrocza 2003 r.

Realizacja i
kontynuowanie  procesu
prywatyzacyjnego
według założeń
programu.

Konieczne jest
przyśpieszenie
rozpoczętych procedur
prywatyzacji w stosunku
do KWK Budryk S.A. i
KHW S.A., rozpoczęcie
procedury prywatyzacji
JSW S.A.

Konieczne jest
zakończenie procesu
prywatyzacji w 2006 r.

Konieczne działania dotyczące udzielania pomocy publicznej dla sektora

górnictwa węgla kamiennego w świetle prawodawstwa Unii Europejskiej.

W zakresie pomocy publicznej obowiązuje Rozporządzenie Rady z dnia

23  lipca 2002 r. dotyczące pomocy państwa dla przemysłu węglowego oraz

związana z nim Decyzja Komisji Europejskiej nr 871/2002 z 17 października

2002 r. ustanawiająca wspólne ramy przekazywania informacji.

Rozporządzenie 1407/2002 stanowi, że pomoc publiczna może być prze-

znaczona na pokrycie kosztów pozyskania węgla w kopalniach dostarczających

węgiel na potrzeby produkcji energii elektrycznej, łącznej produkcji ciepła

i  elektryczności, produkcji koksu lub wdmuchu pyłu węglowego do wielkich

pieców. Unia w Rozporządzeniu nie przewiduje możliwości udzielania pomocy

dla kopalń produkujących węgiel dla innych odbiorców.
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Pomoc publiczna może być udzielana na:

– redukcję działalności,

– utrzymanie dostępu do zasobów (na wstępne inwestycje lub na bieżącą

produkcję),

– pokrycie nadzwyczajnych kosztów, wyszczególnionych w Rozporządzeniu.

Pomoc na redukcję działalności może być przyznana jednostkom produkcyjnym

objętym planem likwidacji o ostatecznym terminie zakończenia działalności do

końca 2007 r.

Pomoc na wstępne inwestycje mogą otrzymać jednostki produkcyjne, które

wykażą, że osiągną pozycję konkurencyjną w stosunku do cen węgla z importu.

Pomoc ta nie może przekroczyć 30% ogólnych kosztów zaprojektowanej

inwestycji.

Pomoc może być udzielona na pokrycie strat związanych z bieżącą produkcją,

jeżeli jednostka produkcyjna objęta jest planem utrzymania dostępu do

zasobów.

Pomoc na pokrycie kosztów nadzwyczajnych może być przyznana na pokrycie

kosztów związanych z prowadzonym procesem restrukturyzacji, modernizacji

i  racjonalizacji  przedsiębiorstwa górniczego.

Przyznanie wyżej przedstawionych rodzajów pomocy publicznej dla sektora

górnictwa węgla kamiennego wymaga zgody Komisji Europejskiej. Podstawową

zasadą jest, że udzielana pomoc publiczna nie może powodować zakłócenia

konkurencji na unijnym rynku węgla kamiennego.

W Traktacie Akcesyjnym ustalone zostały procedury związane ze świad-

czeniem pomocy publicznej w okresie przed 1 maja 2004 r. Odpowiednie

regulacje w tym zakresie zawiera Aneks IV, pkt 3 do Traktatu. Zgodnie z jego

zapisami wszystkie środki pomocowe muszą być notyfikowane Komisji

Europejskiej i ma ona 3 miesiące na wyrażenie swojej opinii na temat ich

dopuszczalności.
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W związku z powyższym zaplanowane zostało odbycie konsultacji z Komisją

Europejską celem wyjaśnienia problemów z implementacją Rozporządzenia

1407/2002/WE. Konsultacje pozwolą wyjaśnić ewentualne wątpliwości strony

wspólnotowej co do dopuszczalności środków pomocowych przewidzianych

w  projekcie ustawy. Jest to niezwykle ważne, gdyż Komisja Europejska ma

wyłączne kompetencje w zakresie konkurencji. Oznacza to, że wszystkie

projekty pomocowe muszą być przez nią zatwierdzone. W przypadku wypłaty

pomocy i sprzeciwu zgłoszonego przez Komisję, beneficjent będzie zmuszony

do zwrotu otrzymanych środków do budżetu. W przypadku polskich kopalń

oznaczać to będzie ich  natychmiastową upadłość.

Konsultacje z KE przewidziane zostały na pierwszą połowę września. Podczas

konsultacji zostanie przedstawiony projekt ustawy oraz założenia do

dokumentów wynikających z art. 43 projektu. Procedurę taką przewidują

postanowienia Traktatu Akcesyjnego. Przy jednoczesnym braku sprzeciwu ze

strony UOKiK co do zgodności udzielanej pomocy z polskim prawem oznaczać

to będzie możliwość zastosowania rozwiązań przewidzianych w ustawie.

Projektowana ustawa o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego zawiera

rozwiązania stwarzające warunki do skutecznego wprowadzania zmian

mających na celu sanację sektora i poszczególnych jego podmiotów.

Uchwalenie ustawy jest warunkiem niezbędnym do  podniesienia ekonomicznej

efektywności przedsiębiorstw górniczych i regulowanie przez nie bieżących

zobowiązań płatniczych.

9-28-iw
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[ tys. zł ]

2003r.* 2004r. 2005r. 2006r. Razem lata 
2003-2006 2004r. 2005r. 2006r. Razem

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. RESTRUKTURYZACJA ZATRUDNIENIA 766 992,0 1 858 658,5 1 474 158,2 881 097,3 4 980 906,0 200 000,0 0,0 0,0 200 000,0 

1.1 Skutki przeniesione restrukturyzacji zatrudnienia z lat 1998-2002 oraz roszczeń 
pracowniczych dotychczas finansowane z budżetu państwa 766 992,0 542 298,4 367 196,9 262 370,4 1 938 857,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1 Urlopy górnicze udzielone w ramach Górniczego Pakietu Socjalnego ** 601 992,0 313 476,3 132 417,8 27 414,7 1 075 300,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
1.1.2 Roszczenia pracownicze*** 165 000,0 228 822,1 234 779,1 234 955,7 863 556,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.2.1
Deputaty węglowe przysługujące emerytom i rencistom górniczym z kopalń całkowicie 
likwidowanych (od 2004r. z uwzględnieniem kopalń przekazanych w 2003r. do SRK S.A.) 43 300,0 65 437,0 71 148,7 71 380,3 251 266,0 0,0 

1.1.2.2 Renty wyrównawcze przysługujące od kopalń całkowicie likwidowanych (od 2004r. z 
uwzględnieniem kopalń przekazanych w 2003r. do SRK S.A.) 35 000,0 45 685,1 45 930,4 45 875,4 172 490,9 0,0 

1.1.2.3
Ekwiwalenty przysługujące emerytom i rencistom z kopalń całkowicie likwidowanych wypłacane 
przez ZUS wraz z kosztem obsługi (od 2004r. z uwzględnieniem kopalń przekazanych w 2003r. do 
SRK S.A.)

86 700,0 117 700,0 117 700,0 117 700,0 439 800,0 0,0 

1.2 Restrukturyzacja zatrudnienia w latach 2004-2006 **** 680 098,4 696 665,1 354 256,5 1 731 020,0 200 000,0 0,0 0,0 200 000,0 

1.2.1 Instrumenty osłonowe 456 298,4 484 015,1 325 906,5 1 266 220,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.1.1 Świadczenie pomostowe 67 500,0 48 600,0 24 300,0 140 400,0 0,0 

1.2.1.2 Świadczenie górnicze 388 798,4 435 415,1 301 606,5 1 125 820,0 0,0 

1.2.2 Instrumenty aktywizujące 223 800,0 212 650,0 28 350,0 464 800,0 0,0 

1.2.2.1 Świadczenie aktywizująco-adaptacyjne 138 000,0 126 450,0 28 350,0 292 800,0 0,0 

a stypendium na przekwalifikowanie 84 000,0 44 100,0 0,0 128 100,0 0,0 

- szkolenie przekwalifikowujące 12 000,0 6 300,0 0,0 18 300,0 0,0 

- świadczenie na przekwalifikowanie 72 000,0 37 800,0 0,0 109 800,0 0,0 

b świadczenie wyrównawcze/refundacja kosztów 54 000,0 82 350,0 28 350,0 164 700,0 0,0 

1.2.2.2 Dotacja na tworzenie nowych miejsc pracy 85 800,0 86 200,0 0,0 172 000,0 0,0 
1.2.3 Środki z Banku Rady Rozwoju Europy na realizację programu regionalnego 0,0 200 000,0 200 000,0 

1.3.
Przejęcie skutków przeniesionych restrukturyzacji zatrudnienia z lat 1998-2002 oraz 
roszczeń pracowniczych dotychczas finansowanych ze środków spółek węglowych i spółek 
restrukturyzacji kopalń

636 261,7 410 296,2 264 470,4 1 311 028,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.1 Skutki świadczeń udzielonych w ramach Górniczego Pakietu Socjalnego 210 262,5 131 050,4 48 846,7 390 159,6 0,0 

1.3.2 Roszczenia pracownicze 425 999,2 279 245,8 215 623,7 920 868,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.2.1 Deputaty węglowe przysługujące emerytom i rencistom górniczym z kopalń czynnych 128 087,0 126 601,2 130 456,6 385 144,8 0,0 

1.3.2.2 Renty wyrównawcze przysługujące od kopalń czynnych 53 880,1 53 597,4 54 430,4 161 907,9 0,0 

1.3.2.3 Inne świadczenia wynikające z UZP i Kodeksu Pracy i zwrot pożyczki z FP i FGŚP ***** 244 032,1 99 047,2 30 736,7 373 816,0 0,0 

Zweryfikowane do możliwości budżetowych nakłady na realizację działań związanych z restrukturyzacją górnictwa wk i łagodzenia skutków w regionie 

Nakłady na realizację programu reformy Nakłady na realizację łagodzenia sutków w 
regionieWyszczególnienieLp.
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2003r.* 2004r. 2005r. 2006r. Razem lata 
2003-2006 2004r. 2005r. 2006r. Razem

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nakłady na realizację programu reformy Nakłady na realizację łagodzenia sutków w 
regionieWyszczególnienieLp.

2. REDUKCJA ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNYCH 174 960,0 392 050,0 321 975,0 257 400,0 1 146 385,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1 Skutki przeniesione wynikające z likwidacji zdolności produkcyjnych w latach 1998-
2002 174 960,0 215 150,0 199 450,0 192 350,0 781 910,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1
Zabezpieczenie kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym po zakończeniu likwidacji 
kopalń 128 340,0 125 150,0 109 450,0 102 350,0 465 290,0 0,0 

2.1.2 Działania po zakończeniu likwidacji 21 660,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 171 660,0 0,0 
2.1.3 Usuwanie szkód górniczych wywołanych reaktywacja starych zrobów 24 960,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 144 960,0 0,0 

2.2 Restrukturyzacja zdolności produkcyjnych w latach 2003-2006 w kopalniach 
przekazanych do SRK S.A. 176 900,0 122 525,0 65 050,0 364 475,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.1 Likwidacja zdolności produkcyjnych 156 900,0 52 475,0 0,0 209 375,0 0,0 
2.2.2 Działania po zakończeniu likwidacji 0,0 22 500,0 17 500,0 40 000,0 0,0 

2.2.3
Zabezpieczenie kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym po zakończeniu likwidacji 
kopalń 0,0 27 550,0 27 550,0 55 100,0 0,0 

2.2.4 Usuwanie szkód górniczych wywołanych reaktywacją starych zrobów 20 000,0 20 000,0 20 000,0 60 000,0 0,0 

3. INNE 8 500,0 10 500,0 11 000,0 10 000,0 40 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1 Monitoring 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 20 000,0 0,0 

3.2 Utrzymanie biur pomocy zawodowej Górniczej Agencji Pracy Sp. z o.o. 2 500,0 3 000,0 3 500,0 2 500,0 11 500,0 0,0 

3.3 Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach (CSRG) 1 000,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 8 500,0 0,0 

4. ADAPTACJA KOPALNI DOŚWIADCZALNEJ KDWK M-300 DLA RUCHU 
TURYSTYCZNEGO SKANSENU "GUIDO" 0,0 1 500,0 0,0 0,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5. RAZEM 950 452,0 2 262 708,5 1 807 133,2 1 148 497,3 6 168 791,0 200 000,0 0,0 0,0 200 000,0 

* rozplanowanie dotacji budżetowej ujętej w ustawie budżetowej na 2003r.
** wraz ze zwrotem pożyczki zaciągniętej w Funduszu Pracy

*** skutek przeniesiony roszczeń pracowniczych bez uwzględnienia od 2004r. kopalń przekazanych w 2003r. do SRK S.A. w latach 2003-2004 wynosił będzie łącznie 743 887,2 mln zł w tym:
- deputaty węglowe przysługujące emerytom i rencistom górniczym z kopalń całkowicie likwidowanych - 167 013,6 mln zł
- renty wyrównawcze przysługujące od kopalń całkowicie likwidowanych - 137 073,6 mln zł
- ekwiwalenty przysługujące emerytom i rencistom z kopalń całkowicie likwidowanych wypłacane przez ZUS wraz z kosztem obsługi - 439 800,0 mln zł

**** wraz z odprawami ustawowymi wypłacanymi przez pracodawców górnictwa
***** uwzględniono spłatę kosztów GPS poniesionych przez FP i FGŚP w latach 1998-2000 w wysokosci 149,7 mln zł. 127 708,5 

UWAGI:
Dodatkowym wsparciem działań restrukturyzacyjnych w 2003r. jest planowane dokapitalizowanie Kompanii Węglowej S.A.
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[ tys. zł ]

I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. RESTRUKTURYZACJA ZATRUDNIENIA 1 858 658,5 496 205,6 491 205,5 413 148,3 458 099,3 200 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 

1.1
Skutki przeniesione restrukturyzacji zatrudnienia z lat 1998-
2002 oraz roszczeń pracowniczych dotychczas finansowane z 
budżetu państwa

542 298,4 139 361,8 139 361,8 119 730,7 143 844,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1
Urlopy górnicze udzielone w ramach Górniczego Pakietu Socjalnego 
** 313 476,3 72 340,7 72 340,7 72 340,7 96 454,2 0,0 

1.1.2 Roszczenia pracownicze*** 228 822,1 67 021,1 67 021,1 47 390,0 47 389,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.2.1
Deputaty węglowe przysługujące emerytom i rencistom górniczym z kopalń 
całkowicie likwidowanych (od 2004r. z uwzględnieniem kopalń 
przekazanych w 2003r. do SRK S.A.)

65 437,0 26 174,8 26 174,8 6 543,7 6 543,7 0,0 

1.1.2.2
Renty wyrównawcze przysługujące od kopalń całkowicie likwidowanych (od 
2004r. z uwzględnieniem kopalń przekazanych w 2003r. do SRK S.A.) 45 685,1 11 421,3 11 421,3 11 421,3 11 421,2 0,0 

1.1.2.3
Ekwiwalenty przysługujące emerytom i rencistom z kopalń całkowicie 
likwidowanych wypłacane przez ZUS wraz z kosztem obsługi (od 2004r. z 
uwzględnieniem kopalń przekazanych w 2003r. do SRK S.A.)

117 700,0 29 425,0 29 425,0 29 425,0 29 425,0 0,0 

1.2 Restrukturyzacja zatrudnienia w latach 2004-2006 **** 680 098,4 186 074,6 181 074,6 161 074,6 151 874,6 200 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 

1.2.1 Instrumenty osłonowe 456 298,4 114 074,6 114 074,6 114 074,6 114 074,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1.2.1.1 Świadczenie pomostowe 67 500,0 16 875,0 16 875,0 16 875,0 16 875,0 0,0 
1.2.1.2 Świadczenie górnicze 388 798,4 97 199,6 97 199,6 97 199,6 97 199,6 0,0 

1.2.2 Instrumenty aktywizujące 223 800,0 72 000,0 67 000,0 47 000,0 37 800,0 200 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 
1.2.2.1 Świadczenie aktywizująco-adaptacyjne 138 000,0 42 000,0 42 000,0 27 000,0 27 000,0 0,0 

a stypendium na przekwalifikowanie 84 000,0 42 000,0 42 000,0 0,0 0,0 0,0 
- szkolenie przekwalifikowujące 12 000,0 6 000,0 6 000,0 0,0 0,0 0,0 
- świadczenie na przekwalifikowanie 72 000,0 36 000,0 36 000,0 0,0 0,0 0,0 
b świadczenie wyrównawcze/refundacja kosztów 54 000,0 0,0 0,0 27 000,0 27 000,0 0,0 

1.2.2.2 Dotacja na tworzenie nowych miejsc pracy 85 800,0 30 000,0 25 000,0 20 000,0 10 800,0 0,0 

1.2.3 Środki z Banku Rady Rozwoju Europy na realizację programu regionalnego 200 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0

1.3.
Przejęcie skutków przeniesionych restrukturyzacji zatrudnienia z lat 
1998-2002 oraz roszczeń pracowniczych dotychczas finansowanych 
ze środków spółek węglowych i spółek restrukturyzacji kopalń

636 261,7 170 769,2 170 769,1 132 343,0 162 380,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.1 Skutki świadczeń udzielonych w ramach Górniczego Pakietu 
Socjalnego 210 262,5 45 056,3 45 056,3 45 056,3 75 093,8 0,0 

1.3.2 Roszczenia pracownicze 425 999,2 125 712,9 125 712,8 87 286,7 87 286,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.2.1
Deputaty węglowe przysługujące emerytom i rencistom górniczym z kopalń 
czynnych 128 087,0 51 234,8 51 234,8 12 808,7 12 808,7 0,0 

1.3.2.2 Renty wyrównawcze przysługujące od kopalń czynnych 53 880,1 13 470,1 13 470,0 13 470,0 13 470,0 0,0 

1.3.2.3
Inne świadczenia wynikające z UZP i Kodeksu Pracy i zwrot pożyczki z FP i 
FGŚP ***** 244 032,1 61 008,0 61 008,0 61 008,0 61 008,1 0,0 

Lp. Wyszczególnienie

Zweryfikowane do możliwości budżetowych nakłady na realizację działań związanych z restrukturyzacją górnictwa wk i łagodzenia skutków w regionie 

2004r.
w tym

Nakłady na realizację programu reformy Nakłady na realizację łagodzenia skutków w regionie
w tym

2004r.
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I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Lp. Wyszczególnienie 2004r.
w tym

Nakłady na realizację programu reformy Nakłady na realizację łagodzenia skutków w regionie
w tym

2004r.

2. REDUKCJA ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNYCH 392 050,0 50 280,0 105 860,0 138 550,0 97 360,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1 Skutki przeniesione wynikające z likwidacji zdolności 
produkcyjnych w latach 1998-2002 215 150,0 47 280,0 53 790,0 66 790,0 47 290,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1 Zabezpieczenie kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym po 
zakończeniu likwidacji kopalń 125 150,0 31 280,0 31 290,0 31 290,0 31 290,0 0,0 

2.1.2 Działania po zakończeniu likwidacji 50 000,0 10 000,0 12 500,0 17 500,0 10 000,0 0,0 

2.1.3 Usuwanie szkód górniczych wywołanych reaktywacja starych zrobów 40 000,0 6 000,0 10 000,0 18 000,0 6 000,0 0,0 

2.2 Restrukturyzacja zdolności produkcyjnych w latach 2003-2006 
w kopalniach przekazanych do SRK S.A. 176 900,0 3 000,0 52 070,0 71 760,0 50 070,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.1 Likwidacja zdolności produkcyjnych 156 900,0 0,0 47 070,0 62 760,0 47 070,0 0,0 
2.2.2 Działania po zakończeniu likwidacji 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.3
Zabezpieczenie kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym po 
zakończeniu likwidacji kopalń 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.4 Usuwanie szkód górniczych wywołanych reaktywacją starych zrobów 20 000,0 3 000,0 5 000,0 9 000,0 3 000,0 0,0 

3. INNE 10 500,0 2 000,0 4 500,0 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1 Monitoring 5 000,0 1 250,0 1 250,0 1 250,0 1 250,0 0,0 

3.2 Utrzymanie biur pomocy zawodowej Górniczej Agencji Pracy 
Sp. z o.o. 3 000,0 750,0 750,0 750,0 750,0 0,0 

3.3 Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach (CSRG) 2 500,0 0,0 2 500,0 0,0 0,0 0,0 

4. ADAPTACJA KOPALNI DOŚWIADCZALNEJ KDWK M-300 DLA 
RUCHU TURYSTYCZNEGO SKANSENU "GUIDO" 1 500,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5. RAZEM 2 262 708,5 549 985,6 601 565,5 553 698,3 557 459,3 200 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 

* rozplanowanie dotacji budżetowej ujętej w ustawie budżetowej na 2003r.
** wraz ze zwrotem pożyczki zaciągniętej w Funduszu Pracy

*** skutek przeniesiony roszczeń pracowniczych bez uwzględnienia od 2004r. kopalń przekazanych w 2003r. do SRK S.A. w latach 2003-2004 wynosił będzie łącznie 743 887,2 mln zł w tym:
- deputaty węglowe przysługujące emerytom i rencistom górniczym z kopalń całkowicie likwidowanych - 167 013,6 mln zł
- renty wyrównawcze przysługujące od kopalń całkowicie likwidowanych - 137 073,6 mln zł
- ekwiwalenty przysługujące emerytom i rencistom z kopalń całkowicie likwidowanych wypłacane przez ZUS wraz z kosztem obsługi - 439 800,0 mln zł

**** wraz z odprawami ustawowymi wypłacanymi przez pracodawców górnictwa
***** uwzględniono spłatę kosztów GPS poniesionych przez FP i FGŚP w latach 1998-2000 w wysokosci 149,7 mln zł.

UWAGI:
Dodatkowym wsparciem działań restrukturyzacyjnych w 2003r. jest planowane dokapitalizowanie Kompanii Węglowej S.A.



STRUKTURA ZOBOWIĄZAŃ PUBLICZNOPRAWNYCH I CYWILNOPRAWNYCH
możliwych do restrukturyzacji w oparciu o projekt ustawy o restrukturyzacji ... 

zobowiązania główne odsetki ujęte w ewidencji 
bilansowej*

odsetki ujęte w ewidencji 
poza-bilansowej

razem
(3+4+5) zobowiązania główne odsetki ujęte w ewidencji 

bilansowej*
odsetki ujęte w ewidencji 

poza-bilansowej
razem

(9+10+11)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Zobowiązania publicznoprawne*
(suma pozycji I-IV)

9 395 709,5 4 926 881,2 3 312 993,4 17 635 584,2 8 994 758,2 5 006 539,8 3 106 608,6 17 107 906,5

I. Zobowiązania proponowane do umorzenia ogółem,
z tego z tytułu: 7 637 693,5 4 108 140,0 3 297 187,6 15 043 021,2 7 275 634,1 4 166 000,2 3 089 462,1 14 531 096,3

1 Podatków wobec budżetu państwa, należności celnych, wpłat 
z zysku na rzecz Skarbu Państwa 2 155 035,5 910 430,4 366 296,1 3 431 762,0 2 157 889,6 947 503,7 393 923,0 3 499 316,3

2 Opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa, w 
części stanowiącej dochody budżetowe 18 674,7 10 101,9 0,0 28 776,6 18 462,5 10 685,6 119,0 29 267,1

3 Składek na ubezpieczenia społeczne, w części finansowanej 
przez płatnika (z wyłączeniem składek na ubezp. emerytalne) 2 750 597,8 1 425 882,7 1 539 163,8 5 715 644,3 2 728 638,0 1 465 227,4 1 570 924,9 5 764 790,3

4 Składek na Fundusz Pracy 350 019,4 142 697,1 142 371,7 635 088,2 344 012,7 147 994,4 145 833,3 637 840,4
5 Składek na FGŚP 16 923,9 9 424,3 6 554,3 32 902,5 16 495,2 9 654,2 6 736,0 32 885,4
6 Wpłat na rzecz PFRON 228 160,3 164 782,6 51 011,1 443 954,0 223 998,2 168 944,0 52 383,1 445 325,3

7 Wpłat na rzecz NFOŚiGW z tytułu opłaty eksploatacyjnej 324 416,8 239 242,6 106 783,7 670 443,1 326 214,1 242 261,3 109 359,0 677 834,4

8

Opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, 
stanowiących przychód Narodowego FOŚiGW oraz 
wojewódzkich, powiatowych i gminnych funduszy ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej

1 315 780,3 1 002 949,6 807 966,4 3 126 696,2 1 376 710,1 1 122 298,3 808 911,2 3 307 919,6

9

Kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, stanowiących 
przychód Narodowego FOŚiGW oraz wojewódzkich, 
powiatowych i gminnych funduszy ochrony środowiska i 
gospodarki wodnej

478 084,8 202 628,8 277 040,6 957 754,3 83 213,7 51 431,3 1 272,5 135 917,5

II. Zobowiązania proponowane do odroczenia (nie objęte 
umorzeniem) 1 392 372,5 542 423,9 0,0 1 934 796,4 1 328 485,3 565 846,4 9 457,0 1 903 788,7

1 Składki na ubezpieczenia emerytalne finansowane przez 
płatnika 843 365,6 318 402,2 0,0 1 161 767,8 778 670,5 328 751,2 4 692,0 1 112 113,7

2 Składki na ubezpieczenia emerytalne finansowane przez 
ubezpieczonego 158 040,7 53 280,1 0,0 211 320,8 157 747,4 56 413,0 1 101,0 215 261,4

3 Pozostałe składki na ubezpieczenia społeczne, finansowane 
przez ubezpieczonego 232 937,9 95 756,8 0,0 328 694,7 234 063,5 103 720,7 2 388,0 340 172,2

4 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 158 028,3 74 984,8 0,0 233 013,1 158 003,9 76 961,5 1 276,0 236 241,4

AI+AII 9 030 066,0 4 650 563,9 3 297 187,6 16 977 817,6 8 604 119,4 4 731 846,6 3 098 919,1 16 434 885,0

Stan na 30.06.2003 r. - wg realizacji na dzień 31.07.2003 r.

Lp. Wyszczególnienie

Stan na 31.03.2003 r. - wg danych wynikających z ewidencji

* *

* *

* *

* *



zobowiązania główne odsetki ujęte w ewidencji 
bilansowej*

odsetki ujęte w ewidencji 
poza-bilansowej

razem
(3+4+5) zobowiązania główne odsetki ujęte w ewidencji 

bilansowej*
odsetki ujęte w ewidencji 

poza-bilansowej
razem

(9+10+11)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Stan na 30.06.2003 r. - wg realizacji na dzień 31.07.2003 r.

Lp. Wyszczególnienie

Stan na 31.03.2003 r. - wg danych wynikających z ewidencji

III. Zobowiązania wobec gmin, ogółem
z tego z tytułu: 344 926,2 260 802,2 15 805,8 621 534,2 368 319,3 259 092,8 7 665,5 635 077,6

1 Podatków 67 753,2 60 466,0 11 458,0 139 677,2 89 070,1 54 982,3 468,2 144 520,6
2 Opłaty eksploatacyjnej 277 135,8 200 334,1 4 347,8 481 817,7 279 215,0 204 107,5 7 197,3 490 519,8

3 Pozostałe zobowiązania publicznoprawne wobec gmin 37,2 2,1 0,0 39,3 34,2 3,0 0,0 37,2

IV. Pozostałe zobowiązania publicznoprawne 20 717,3 15 515,1 0,0 36 232,4 22 319,5 15 600,4 24,0 37 943,9

B. Zobowiązania cywilnoprawne
(suma pozycji I-II) 1 568 236,5 116 569,0 29 526,8 1 714 332,3 1 188 607,7 108 519,5 29 532,7 1 326 659,9

I. Zobowiązania krótkoterminowe, ogółem
z tego: 1 539 323,4 114 029,3 29 526,8 1 682 879,5 1 162 799,0 105 987,4 29 532,7 1 298 319,1

1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 590 992,4 73 755,0 0,0 664 747,4 652 038,7 63 905,4 5,9 715 950,0
2 Zobowiązania wobec banków 39 314,1 36,0 0,0 39 350,1 1 654,2 0,0 0,0 1 654,2
3 Zobowiązania wobec gmin 4 498,0 0,0 0,0 4 498,0 4 498,0 0,0 0,0 4 498,0

4 Pozostałe zobowiązania (łącznie z roszczeniami 
pracowniczymi) 904 518,9 40 238,3 29 526,8 974 284,0 504 608,1 42 082,0 29 526,8 576 216,9

II. Zobowiązania długoterminowe, ogółem
z tego: 28 913,1 2 539,7 0,0 31 452,8 25 808,7 2 532,1 0,0 28 340,8

1 Zobowiązania wobec banków 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 Zobowiązania wobec gmin 1 235,6 747,7 0,0 1 983,3 1 235,6 740,1 0,0 1 975,7
3 Pozostałe zobowiązania 27 677,5 1 792,0 0,0 29 469,5 24 573,1 1 792,0 0,0 26 365,1

C. Ogółem zobowiązania 
(A+B)

10 963 946,0 5 043 450,2 3 342 520,2 19 349 916,5 10 183 365,9 5 115 059,3 3 136 141,3 18 434 566,4

09/Tab 1_zbNie ujęto zobowiązań indemnifikacyjnych Kompanii Węglowej S.A.

* - łącznie: odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, opłaty dodatkowe, koszty upomnienia, koszty egzekucyjne (art. 5 ust. 1 pkt 7 projektu ustawy)
** - z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu opłat i kar ekologicznych dotyczących jednostek restrukturyzowanych w oparciu o ustawę z dnia 30.08.2002r. o restrukturyzacji niektórych należnosci publicznoprawnych ...



wg wcześniejszych ustaleń

2 143 027 375,0 2004 2005 2006

Wyszczególnienie koszt w zł.
kwota

jednostkowa
w zł

osoby okres
m-ce koszt w zł.

kwota
jednostkowa

w zł
osoby okres

m-ce koszt w zł.
kwota

jednostkowa
w zł

osoby okres
m-ce

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Razem pakiet osłonowo-aktywizujący 1 217 655 750,0 610 265 125,0 315 106 500,0
I. Instrumenty osłonowe 602 205 750,0 502 915 125,0 315 106 500,0
1. Świadczenie górnicze 75% 548 205 750,0 435 415 125,0 301 606 500,0
2. Świadczenie pomostowe 54 000 000,0 2 250,0 2 000 12 67 500 000,0 2 250,0 2 500 12 13 500 000,0 2 250,0 500 12
II. Instrumenty aktywizujace razem 615 450 000,0 107 350 000,0 0,0
1. Świadczenie aktywizująco-adaptacyjne 210 450 000,0 82 350 000,0 0,0
    a) stypendium na przekwalifikowanie 128 100 000,0 0,0 0,0
        '- szkolenie przekwalifikowujące 18 300 000,0 3 000,0 6 100 0,0 0,0
        '- świadczenie na przekwalifikowanie 109 800 000,0 3 000,0 6 100 6 0,0 0,0
    b) świadczenie wyrównawcze\refundacja kosztów 82 350 000,0 2 250,0 6 100 6 82 350 000,0 2 250,0 6 100 6 0,0
2. Pożyczka na tworzenie nowych miejsc pracy 405 000 000,0 50 000,0 8 100 25 000 000,0 50 000,0 500 0,0

kwota świadczenia górniczego kwota świadczenia górniczego kwota świadczenia górniczego
wg ustaleń z dnia 09.07.2003 r. 38 879,8 39152,51551 41074,01607 7343

1 890 427 375,0 2004 2005 2006

Wyszczególnienie koszt w zł.
kwota

jednostkowa
w zł

osoby okres
m-ce koszt w zł.

kwota
jednostkowa

w zł
osoby okres

m-ce koszt w zł.
kwota

jednostkowa
w zł

osoby okres
m-ce

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Razem pakiet osłonowo-aktywizujący 938 205 750,0 611 465 125,0 340 756 500,0
I. Instrumenty osłonowe 615 705 750,0 484 015 125,0 325 906 500,0
1. Świadczenie górnicze 75% 548 205 750,0 435 415 125,0 301 606 500,0
2. Świadczenie pomostowe 67 500 000,0 2 250,0 2 500 12 48 600 000,0 2 250,0 1 800 12 24 300 000,0 2 250,0 900 12
II. Instrumenty aktywizujace razem 322 500 000,0 127 450 000,0 14 850 000,0 464 800 000,0
wg propozycji z dnia 22.07.2003 r. godz. 14 172 500 000,0 105 450 000,0 14 850 000,0
    a) stypendium na przekwalifikowanie 105 000 000,0 23 100 000,0 0,0
        '- szkolenie przekwalifikowujące 15 000 000,0 3 000,0 5 000 3 300 000,0 3 000,0 1 100 0,0
        '- świadczenie na przekwalifikowanie 90 000 000,0 3 000,0 5 000 6 19 800 000,0 3 000,0 1 100 6 0,0
    b) świadczenie wyrównawcze\refundacja kosztów 67 500 000,0 2 250,0 5 000 6 82 350 000,0 2 250,0 6 100 6 14 850 000,0 2 250,0 1100 6
2. Dotacja na tworzenie nowych miejsc pracy 150 000 000,0 20 000,0 7 500 22 000 000,0 20 000,0 1 100 0,0

wg propozycji z dnia 22.07.2003 r. godz. 14

1 616 324 500,0 2004 2005 2006

Wyszczególnienie koszt w zł.
kwota

jednostkowa
w zł

osoby okres
m-ce koszt w zł.

kwota
jednostkowa

w zł
osoby okres

m-ce koszt w zł.
kwota

jednostkowa
w zł

osoby okres
m-ce

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Razem pakiet osłonowo-aktywizujący 565 402 875,0 696 665 125,0 354 256 500,0
I. Instrumenty osłonowe 341 602 875,0 484 015 125,0 325 906 500,0
1. Świadczenie górnicze 75% 274 102 875,0 7 050 435 415 125,0 11121 301 606 500,0
2. Świadczenie pomostowe 67 500 000,0 2 250,0 2 500 12 48 600 000,0 2 250,0 1 800 12 24 300 000,0 2 250,0 900 12
II. Instrumenty aktywizujace razem 223 800 000,0 212 650 000,0 28 350 000,0
wg propozycji z dnia 22.07.2003 r. godz. 14 138 000 000,0 126 450 000,0 28 350 000,0
    a) stypendium na przekwalifikowanie 84 000 000,0 44 100 000,0 0,0
        '- szkolenie przekwalifikowujące 12 000 000,0 3 000,0 4 000 6 300 000,0 3 000,0 2 100 0,0
        '- świadczenie na przekwalifikowanie 72 000 000,0 3 000,0 4 000 6 37 800 000,0 3 000,0 2 100 6 0,0
    b) świadczenie wyrównawcze\refundacja kosztów 54 000 000,0 2 250,0 4 000 6 82 350 000,0 2 250,0 6 100 6 28 350 000,0 2 250,0 2100 6
2. Dotacja na tworzenie nowych miejsc pracy 85 800 000,0 20 000,0 4 290 86 200 000,0 20 000,0 4 310 0,0

wg propozycji z dnia 22.07.2003 r. godz. 17 38879,8 388798404,3 7021 11121 432 382 705,37     

1 731 020 029,3 2004 2005 2006

Wyszczególnienie koszt w zł.
kwota

jednostkowa
w zł

osoby okres
m-ce koszt w zł.

kwota
jednostkowa

w zł
osoby okres

m-ce koszt w zł.
kwota

jednostkowa
w zł

osoby okres
m-ce

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Razem pakiet osłonowo-aktywizujący 680 098 404,3 696 665 125,0 354 256 500,0
I. Instrumenty osłonowe 456 298 404,3 484 015 125,0 325 906 500,0
1. Świadczenie górnicze 75% 388 798 404,3 10 000 435 415 125,0 11121 301 606 500,0 7343
2. Świadczenie pomostowe 67 500 000,0 2 250,0 2 500 12 48 600 000,0 2 250,0 1 800 12 24 300 000,0 2 250,0 900 12
II. Instrumenty aktywizujace razem 223 800 000,0 212 650 000,0 28 350 000,0
wg propozycji z dnia 22.07.2003 r. godz. 14 138 000 000,0 126 450 000,0 28 350 000,0
    a) stypendium na przekwalifikowanie 84 000 000,0 44 100 000,0 0,0
        '- szkolenie przekwalifikowujące 12 000 000,0 3 000,0 4 000 6 300 000,0 3 000,0 2 100 0,0
        '- świadczenie na przekwalifikowanie 72 000 000,0 3 000,0 4 000 6 37 800 000,0 3 000,0 2 100 6 0,0
    b) świadczenie wyrównawcze\refundacja kosztów 54 000 000,0 2 250,0 4 000 6 82 350 000,0 2 250,0 6 100 6 28 350 000,0 2 250,0 2100 6
2. Dotacja na tworzenie nowych miejsc pracy 85 800 000,0 20 000,0 4 290 86 200 000,0 20 000,0 4 310 0,0

388 798,40                     



wg wcześniejszych ustaleń

Zatrudnienie w górnictwie węgla kamiennego w latach 2003- 2006

Pakiet osłonowo-aktywizujący  

Lp. Rok

Stan zatrud-
nienia na

ostatni dzień
roku

Odejścia
naturalne

i pozostałe
odejścia

świadczenia
górnicze

świadczenia 
pomostowe

pozostałe 
świadczenia 
aktywizujace

Razem
odejścia Przyjęcia Zmniejszenie

zatrudnienia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2002 140,7 - - - - - - -
2 2003 138,1 3,2 0,0 0,0 0,0 3,2 0,6 2,6
3 2004 115,0 1,3 14,1 2,0 6,1 23,5 0,4 23,1
4 2005 113,6 1,3 0,0 0,5 0,0 1,8 0,4 1,4
5 2006 112,7 1,2 0,0 0,0 0,0 1,2 0,3 0,9

6 7,0 14,1 2,5 6,1 29,7 1,7 28,0

wg ustaleń z dnia 09.07.2003 r. OSTATNIA WERSJA

Zatrudnienie w górnictwie węgla kamiennego w latach 2003- 2006

Pakiet osłonowo-aktywizujący  

Lp. Rok

Stan zatrud-
nienia na

ostatni dzień
roku

Odejścia
naturalne

i pozostałe
odejścia

świadczenia
górnicze

świadczenia 
pomostowe

pozostałe 
świadczenia 
aktywizujace

Razem
odejścia Przyjęcia Zmniejszenie

zatrudnienia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2002 140,7 - - - - - - -
2 2003 138,1 3,2 0,0 0,0 0,0 3,2 0,6 2,6
3 2004 114,5 1,3 14,1 2,5 6,1 24,0 0,4 23,6
4 2005 113,6 1,3 0,0 0,0 0,0 1,3 0,4 0,9
5 2006 112,7 1,2 0,0 0,0 0,0 1,2 0,3 0,9

6 7,0 14,1 2,5 6,1 29,7 1,7 28,0

propozycja z 22.07.2003r. Godz. 14

Zatrudnienie w górnictwie węgla kamiennego w latach 2003- 2006

Pakiet osłonowo-aktywizujący  

Lp. Rok

Stan zatrud-
nienia na

ostatni dzień
roku

Odejścia
naturalne

i pozostałe
odejścia

świadczenia
górnicze

świadczenia 
pomostowe

pozostałe 
świadczenia 
aktywizujace

Razem
odejścia Przyjęcia Zmniejszenie

zatrudnienia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2002 140,7 - - - - - - -
2 2003 138,1 3,2 0,0 0,0 0,0 3,2 0,6 2,6
3 2004 123,7 1,3 7,05 2,5 4,0 14,9 0,4 14,5
4 2005 113,6 1,3 7,05 0,0 2,1 10,5 0,4 10,1
5 2006 112,7 1,2 0,0 0,0 0,0 1,2 0,3 0,9
6 7,0 14,1 2,5 6,1 29,7 1,7 28,0

propozycja z 22.07.2003r. Godz. 17 i 18

Zatrudnienie w górnictwie węgla kamiennego w latach 2003- 2006

Pakiet osłonowo-aktywizujący  

Lp. Rok

Stan zatrud-
nienia na

ostatni dzień
roku

Odejścia
naturalne

i pozostałe
odejścia

świadczenia
górnicze

świadczenia 
pomostowe

pozostałe 
świadczenia 
aktywizujace

Razem
odejścia Przyjęcia Zmniejszenie

zatrudnienia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2002 140,7 - - - - - - -
2 2003 138,1 3,2 0,0 0,0 0,0 3,2 0,6 2,6
3 2004 120,7 1,3 10,0 2,5 4,0 17,8 0,4 17,4
4 2005 113,6 1,3 4,1 0,0 2,1 7,5 0,4 7,1
5 2006 112,7 1,2 0,0 0,0 0,0 1,2 0,3 0,9
6 7,0 14,1 2,5 6,1 29,7 1,7 28,0

Ogółem w latach
2003-2006

Ogółem w latach
2003-2006

Ogółem w latach

Ogółem w latach



OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1.   Cel wprowadzenia ustawy

Celem wprowadzenia ustawy jest stworzenie narz´dzia do realizacji pro-

gramu  restrukturyzacji górnictwa w´gla kamiennego w latach 2003-2006.

2.  Konsultacje spo∏eczne

Projekt ustawy zosta∏ rozes∏any w dniu 24 lipca 2003 r. do partnerów

spo∏ecznych, tzn. zwiàzków zawodowych dzia∏ajàcych w górnictwie,

zwiàzków pracodawców. Dodatkowo w dniu 24 lipca 2003 r. zosta∏

omówiony na posiedzeniu Zespo∏u Trójstronnego do spraw

Bezpieczeƒstwa Socjalnego Górników i wr´czony obecnym na

posiedzeniu przedstawicielom partnerów spo∏ecznych. Projekt ustawy

zosta∏ umieszczony w witrynie internetowej Ministerstwa Gospodarki,

Pracy i Polityki Spo∏ecznej. Przedstawiciele partnerów spo∏ecznych zostali

poinformowani, ˝e intencjà Rzàdu jest jak najszybsze uchwalenie tej

ustawy. Organizacje zwiàzkowe oraz pracodawcy przekazywali swoje

uwagi w ró˝nym terminie. Na posiedzeniu Zespo∏u Trójstronnego w dniu

25 sierpnia 2003 r. omówione zosta∏y zmiany wniesione do tego okresu do

projektu ustawy, przedstawiono równie˝ roboczy materia∏ stanowiàcy

kolejne przybli˝enie projektu, który zawiera∏ cz´Êciowe uwzgl´dnienie

uwag resortów oraz uwag zg∏oszonych dotychczas przez partnerów

spo∏ecznych. Uzgodniono, ˝e po up∏ywie 30-dniowego okresu opiniowania

w dniu 29 sierpnia 2003 r. odb´dzie si´ spotkanie z  przedstawicielami

Strony Rzàdowej, pracodawców oraz organizacji zwiàzkowych, podczas

którego nastàpi dalszy ciàg konsultacji spo∏ecznych oraz dokonana

zostanie próba przeredagowania przepisów projektu ustawy. Po d∏u˝szej

dyskusji niezwiàzanej z omawianym projektem ustawy partnerzy spo∏eczni
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nie podj´li rozmów na temat redakcji ustawy. Spotkanie to wyczerpywa∏o

ustawowy termin 30-dniowych konsultacji. Zestawienie uwag zg∏oszonych

przez organizacje zwiàzkowe wraz ze stanowiskiem MGPiPS zostanie

przekazane wszystkim opiniujàcym organizacjom.

Projekt ustawy by∏ konsultowany mi´dzyresortowo w dniu 13 sierpnia

2003  r. oraz podczas licznych spotkaƒ roboczych. Projekt by∏ omówiony

na posiedzeniu Zespo∏u do spraw Monitorowania Restrukturyzacji

Górnictwa W´gla Kamiennego.

3. Skutki uchwalenia ustawy

 Wp∏yw regulacji na dochody i wydatki bud˝etu i sektora publicznego

Ustawa przewiduje restrukturyzacj´ finansowà sektora. Zak∏ada si´

ca∏kowite umorzenie z mocy prawa, z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy,

zobowiàzaƒ publicznoprawnych, wraz z odsetkami, znanych na dzieƒ

30  czerwca br. Umorzeniu nie podlegajà zobowiàzania z tytu∏u

ubezpieczeƒ spo∏ecznych w cz´Êci finansowanej przez ubezpieczonego,

emerytalne oraz ubezpieczenia zdrowotne.

Ustawa przewiduje równie˝ restrukturyzacj´ zobowiàzaƒ cywilnoprawnych

(odroczenie, ratalna sp∏ata, cz´Êciowe umorzenie, zamiana zobowiàzaƒ na

akcje lub udzia∏y).

Na realizacj´ programu restrukturyzacji przewidziano w ustawie bud˝etowej

na 2003 r. Êrodki w wysokoÊci 949,5 mln z∏. Ponadto w ustawie bud˝etowej

przewidziano Êrodki finansowe w wysokoÊci 1 000,0 tys. z∏ na wsparcie

realizacji przedsi´wzi´cia inwestycyjnego pn.: „Zakup sprz´tu ratowniczego dla

Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego”. ¸àcznie dla górnictwa w´gla

kamiennego przewidziano zatem w ustawie bud˝etowej na 2003 r. Êrodki

w  wysokoÊci 950,5 mln z∏.

Dodatkowo, Kompania W´glowa S.A. zostanie dokapitalizowana Êrodkami

w wysokoÊci 1 343,8 mln z∏ oraz Spó∏ka Restrukturyzacji Kopalƒ S.A.

Êrodkami w wysokoÊci 500 mln z∏.
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Realizacja programu restrukturyzacji w latach 2004-2006 b´dzie

finansowana z bud˝etu paƒstwa oraz ze êróde∏ zewn´trznych. W ramach

êróde∏ zewn´trznych przewidziano Êrodki pochodzàce z po˝yczki Banku

Âwiatowego, Banku Rady Rozwoju Europy.

Zak∏ada si´, ˝e w latach 2003-2006 bud˝et paƒstwa b´dzie kontynuowa∏

finansowanie skutków przeniesionych restrukturyzacji zatrudnienia oraz

roszczeƒ pracowniczych z lat 1998-2002. ¸àczny koszt wyniesie

1 938,9 mln z∏. W tych kontynuowane b´dzie równie˝ finansowanie ze

Êrodków bud˝etowych skutków przeniesionych wynikajàcych z likwidacji

zdolnoÊci produkcyjnych w latach 1998-2002. Koszty tych skutków

wyniosà 1 382,4 mln z∏.

Bud˝et paƒstwa przejmie równie˝ przeniesione skutki restrukturyzacji

zatrudnienia oraz roszczeƒ pracowniczych dotychczas finansowanych

ze  Êrodków w∏asnych przedsi´biorstw, czego ∏àczny koszt stanowi

1 311,0 mln z∏.

W latach 2003-2006 ze Êrodków bud˝etowych finansowane b´dà tak˝e

koszty nowych rozwiàzaƒ restrukturyzacyjnych w zakresie restrukturyzacji

zatrudnienia (1 890,4 mln z∏) oraz restrukturyzacji zdolnoÊci produkcyjnych

(542,5 mln z∏).

¸àczne Êrodki niezb´dne do realizacji reformy w latach 2003-2006 wyniosà

6,2 mld z∏.

W za∏àczeniu przedstawiamy tabelaryczne zestawienie nak∏adów

niezb´dnych na realizacj´ dzia∏aƒ zwiàzanych z restrukturyzacjà górnictwa

w´gla kamiennego i ∏agodzenia skutków w regionie na lata 2003-2006

oraz w 2004 r. w rozbiciu na kwarta∏y.

 Wp∏yw regulacji na rynek pracy

Zak∏ada si´, ˝e w latach 2003-2006 nastàpi zmniejszenie zatrudnienia

w  górnictwie o 28,0 tys. pracowników. Nastàpi ono w wyniku odejÊcia

z  górnictwa 29,7 tys. pracowników oraz przyj´cia 1,7 tys. pracowników.
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OdejÊcia pracowników b´dà wynikiem skorzystania przez pracowników

górnictwa z nowego pakietu os∏onowo-aktywizujàcego oraz odejÊç

naturalnych i pozosta∏ych odejÊç.

Zak∏ada si´, ˝e w latach 2003-2006 uprawnienia emerytalne nab´dzie 16,9

tys. osób zatrudnionych pod ziemià, przy czym 14,1 tys. pracowników

skorzysta ze Êwiadczenia górniczego.

Ze Êwiadczenia pomostowego i Êwiadczeƒ aktywizujàcych, przy-

s∏ugujàcych pracownikom powierzchni i przeróbki mechanicznej w´gla,

w  latach 2004-2006 skorzysta 8,6 tys. osób.

Wp∏yw regulacji na konkurencyjnoÊç wewn´trznà i zewn´trznà gospodarki

Zak∏ada si´ zwi´kszenie wydobycia w kopalniach rentownych w´gli

o  najwy˝szej jakoÊci. Wp∏ynie to na obni˝enie kosztów ich wydobycia,

a  poprawa jakoÊci wydobywanych w´gli na wzrost ich konkurencyjnoÊci

na rynku krajowym, jak i kierowanych na eksport.

Wp∏yw regulacji na sytuacj´ i rozwój regionu

Regulacja b´dzie sprzyja∏a tworzeniu nowych miejsc pracy poza

górnictwem, gdy˝ majàc na uwadze potrzeb´ utworzenia miejsc pracy dla

odchodzàcych z górnictwa pracowników, zak∏ada si´ mo˝liwoÊç udzielania

po˝yczek pracodawcom spoza górnictwa, którzy utworzà nowe miejsca

pracy. Zasada ta dotyczy równie˝ pracowników odchodzàcych z  po-

wierzchni kopalƒ, którzy podejmà dzia∏alnoÊç gospodarczà.















PROJEKT

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia                                   

w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i spłacania pożyczek oraz o zasadach
rozliczania udzielonych pożyczek.

Na podstawie art. 13 ust. 7 ustawy z dnia       2003r. o restrukturyzacji górnictwa węgla
kamiennego w latach 2003 – 2006 oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr    , poz.    )
zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:
1) szczegółowe zasady i tryb przyznawania, spłacania pożyczek na podjęcie działalności

gospodarczej,
2) zasady rozliczania udzielonych pożyczek dla pracowników przedsiębiorstwa górniczego

zatrudnionych na powierzchni, którzy skorzystali ze stypendium na przekwalifikowanie i
ukończyli szkolenie.

§ 2. Dotacje ustalone w ustawach budżetowych przeznacza się na finansowanie pożyczek na
preferencyjnych warunkach udzielanych przez lokalne albo regionalne instytucje finansowe
w celu podjęcia działalności gospodarczej, o których mowa w art. 13 ustawy z dnia............2003 r.
o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003 – 2006 oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. Nr   , poz.    ), zwanej dalej „ustawą”.

§ 3. 1. Pracownik przedsiębiorstwa górniczego zatrudniony na powierzchni może otrzymać
jedną pożyczkę na preferencyjnych warunkach w celu podjęcia działalności gospodarczej, zwaną
dalej „pożyczką”.

2. Pożyczka udzielane są na okres przewidziany w umowie pożyczki, przy czym okres ten
nie może przekroczyć łącznie dziesięciu lat. Okresy, na które udzielono pożyczki, sumuje się.

3. Wysokość pożyczki nie może przekroczyć 20.000 zł.

§ 4. 1. Pracownik ubiegający się o przyznanie pożyczki składa wniosek na ustalonym przez
lokalną albo regionalną instytucję finansową formularzu.

2. Wniosek o pożyczkę powinien zawierać:
1) dane osobowe pracownika:

a) imię i nazwisko,
b) numer PESEL,
c) serię i numer dowodu tożsamości,
d) datę i miejsce urodzenia,
e) adres zamieszkania,
f) rodzaj wykształcenia,
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2) dane dotyczące rodzaju planowanej działalności gospodarczej,
3) dane wymagane przez lokalną albo regionalną instytucję finansową celem zabezpieczenia

spłaty pożyczki.
3. Do wniosku należy dołączyć informację o podjęciu prac wspólnie z innymi osobami w

celu rozpoczęcia działalności gospodarczej.
4. Kilku pracowników może złożyć wspólny wniosek o przyznanie pożyczki.
5. Wzór wniosku opracowuje lokalna albo regionalna instytucja finansowa, która udzieli

pożyczki.

§ 5. 1. Wniosek o pożyczkę wraz z dokumentami, o których mowa w § 4 ust. 2 i 3, składany
jest w lokalnej albo regionalnej instytucji finansowej.

2. Lokalna albo regionalna instytucja finansowa przedstawia Ministrowi, Gospodarki,
Pracy i Polityki Społecznej zbiorczą informację na temat liczby przyjętych i zrealizowanych
wniosków o przyznanie pożyczki w terminie 30 dni po zakończeniu roku budżetowego.

§ 6.  1. W umowie pożyczki lokalna lub regionalna instytucja finansowa określa
w szczególności okres i terminy wypłacania pożyczki, wysokość oprocentowania należnego od
pracownika, zwanego dalej „pożyczkobiorcą”, terminy i sposób ustalenia rozpoczęcia spłaty
pożyczki oraz wysokość spłacanych rat należnych od pożyczkobiorcy.

2. Zarejestrowane wnioski podlegają ocenie lokalnej albo regionalnej instytucji
finansowej, w kolejności ich zarejestrowania, jednakże umowy pożyczki podpisywane są w ciągu
30 dni od dnia złożenia wniosku o udzielenie pożyczki.

§ 7 Pożyczka wypłacana jest jednorazowo.

§ 8. 1. Kapitał pożyczki spłacany jest pożyczkobiorcę w równych ratach miesięcznych na
warunkach ustalonych z lokalną albo regionalną instytucją finansową.

2. Na wniosek pożyczkobiorcy może zostać ustalony wcześniejszy termin rozpoczęcia
spłat.

3. W przypadku ujawnienia, iż pożyczkobiorca przedstawił nieprawdziwe informacje, na
podstawie których podjęto decyzję o udzieleniu pożyczki, a także o warunkach spłaty
i umorzenia, właściwy bank wypowiada umowę pożyczki i z dniem upływu terminu
wypowiedzenia żąda spłaty pożyczki wraz ze wszystkimi obciążeniami wynikającymi z umowy
pożyczki.

§ 9. Lokalna albo regionalna instytucja finansowa zobowiązane są do powiadomienia
pożyczkobiorcy o wysokości miesięcznej spłaty pożyczki wynikającej z kwoty wypłaconej
pożyczki oraz liczby rat spłaty.

§ 10. 1. Odsetki od pożyczki są naliczane w wysokości połowy stopy redyskontowej
Narodowego Banku Polskiego począwszy od dnia spłaty pierwszej raty pożyczki.

2. Pożyczkobiorcy, którym wypowiedziano umowę pożyczki zgodnie z § 8 ust. 3, spłacają
odsetki w wysokości odsetek ustawowych począwszy od dnia wypowiedzenia umowy.

3. W przypadku niespłacenia w terminie raty pożyczki, lokalna albo regionalna instytucja
finansowa nalicza odsetki od zadłużenia przeterminowanego w wysokości odsetek ustawowych.
Odsetki te są spłacane przez pożyczkobiorcę w pełnej wysokości.
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§ 11. 1. Pożyczka umarzana jest w 50% pożyczkobiorcy, który podjął działalność
gospodarczą i prowadzi ją co najmniej 6 miesięcy od dnia podjęcia tej działalności.

2. Umorzenia pożyczki w całości dokonuje lokalna albo regionalna instytucja finansowa,
jeżeli działalność gospodarcza prowadzona jest co najmniej przez 12 miesięcy od dnia podjęcia
tej działalności.

§ 12. W trakcie spłaty pożyczki lokalna albo regionalna instytucja finansowa może żądać od
pożyczkobiorcy dokumentów finansowo – księgowych związanych z prowadzona działalnością
gospodarczą.

§ 13. 1. Umowa między ministrem właściwym do spraw gospodarki a lokalną albo
regionalną instytucją finansową w sprawie udzielania preferencyjnych pożyczek jest zawierana
na okres roku budżetowego i powinna być zawarta niezwłocznie po opublikowaniu ustawy
budżetowej.

2. Jeżeli środki finansowe pochodzą z innych źródeł niż środki budżetowe, umowa
między ministrem właściwym do spraw gospodarki a lokalną albo regionalną instytucja
finansową może być zawarta w każdym czasie.

§ 14. Lokalna albo regionalna instytucja finansowa w umowie z pożyczkobiorcą może
zawrzeć postanowienie, iż będzie doliczać prowizję za obsługę pożyczki, jednak nie może ona
przekraczać 2% sumy pożyczki.

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

________
1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia  7 stycznia 2003 r.  w sprawie szczegółowego zakresu działania
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

9-30-iw



Uzasadnienie

Przedmiotowe rozporządzenie stanowi wykonanie zobowiązań ustalonych w art. 13 ust. 7
ustawy z dnia.............  2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003 –
2006 oraz o zmianie niektórych ustaw.

Zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 28 stycznia 2003 r. Programem
restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2003-2006 z wykorzystaniem
ustaw antykryzysowych i zainicjowaniem prywatyzacji niektórych kopalń (wraz z korektami
wynikającymi z Porozumienia strony rządowej ze stroną związkową z dnia 11 grudnia 2002 r.
oraz korektami wynikającymi ze stanu prawnego sektora na dzień 10 stycznia 2003 r.), jednym
z koniecznych aspektów jest restrukturyzacja zatrudnienia w przedsiębiorstwach górniczych.
Jednym z instrumentów łagodzących skutki tej restrukturyzacji są zachęty finansowe dla
pracodawców spoza górnictwa zatrudniających byłych pracowników przedsiębiorstw górniczych.
Świadczeniami tymi są pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej.

Rozporządzenie określa zasady i warunki wypłaty pożyczek na preferencyjnych warunkach.
Wysokość pożyczki nie może przekraczać 20 tys. zł. Pożyczkobiorca może ubiegać się
o umorzenie pożyczki; zasady i warunki umorzenia określa rozporządzenie.

Ww. pożyczki będą udzielane przez lokalne albo regionalne instytucje finansowe na podstawie
umowy z ministrem właściwym do spraw gospodarki, który będzie gromadził informacje nt.
przyjętych i zrealizowanych wniosków dotyczących pożyczek w celu podjęcia działalności
gospodarczej.

Wprowadzenie ww. instrumentów pozwoli na zwiększenie aktywności gospodarczej byłych
pracowników sektora górnictwa węgla kamiennego.

Wejście w życie rozporządzenia nie rodzi dodatkowych skutków finansowych dla budżetu
państwa. Wydatki związane z planowanym udzieleniem pożyczek dla byłych pracowników
mieszczą się w kwocie planowanych środków przeznaczonych na restrukturyzację polskiego
sektora górnictwa węgla kamiennego.

9-31-iw



PROJEKT

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia                               

w sprawie dotacji na restrukturyzację zatrudnienia w przedsiębiorstwach górniczych

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia        2003r. o restrukturyzacji górnictwa węgla
kamiennego w latach 2003 – 2006 oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr    , poz.    )
zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe zasady i tryb przyznawania, oraz sposób wykorzystania dotacji
przeznaczonych na restrukturyzację zatrudnienia w przedsiębiorstwach górniczych;

2) szczegółowe zasady i tryb przyznawania, wypłacania i refundowania wynagrodzeń i
innych świadczeń, o których mowa w ustawie;

3) szczegółowe zasady przyznawania ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do
bezpłatnego węgla oraz wypłacania tego ekwiwalentu, a także rent wyrównawczych;

4) szczegółowe warunki powodujące cofnięcie lub czasowe wstrzymanie wypłaty
przyznanych dotacji budżetowych, o których mowa w ustawie s z dnia        2003r. o
restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003 – 2006 oraz o zmianie
niektórych ustaw (Dz. U. Nr    , poz.    ), zwanej dalej „ustawą”.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) emerytach lub rencistach górniczych - należy przez to rozumieć emerytów i rencistów

z  kopalń całkowicie likwidowanych oraz wdowy, wdowców i sieroty mających ustalone
prawo do renty rodzinnej po byłych pracownikach tych kopalń, którzy po dniu wejścia
w  życie ustawy o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003 – 2006
(Dz. U. Nr     , poz.    ), zwaną dalej „ustawą”, pobierali bezpłatny węgiel w naturze lub
pobierali z tego tytułu ekwiwalent u pracodawcy objętego reformą górnictwa węgla
kamiennego, albo osoba, która na emeryturę lub rentę przeszła po dniu wejścia ustawy
w  życie od takiego pracodawcy,
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2) ekwiwalencie - należy przez to rozumieć należny emerytom i rencistom górniczym
ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla.

§ 3. Dotacje ustalone w ustawach budżetowych przeznacza się na:

1) finansowanie świadczeń przyznanych na restrukturyzację zatrudnienia w
przedsiębiorstwach górniczych;

2) finansowanie wynagrodzeń i innych świadczeń, o których mowa w ustawie;

3) finansowanie ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla oraz
wypłacania tego ekwiwalentu, a także rent wyrównawczych.

§ 4. 1. Dotacje na świadczenia, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 lit a albo lit b
ustawy, są przyznawane na wniosek podmiotu ubiegającego się o dotację.

2. Wniosek o przyznanie zaliczki dotacji na dany miesiąc powinien zawierać:
1) oznaczenie podmiotu ubiegającego się o dotację;
2) określenie rodzaju świadczeń;
3) liczbę osób i kwotę dotacji z podziałem na rodzaje świadczeń;
4) wykaz osób wraz z numerem PESEL, które będą korzystały po raz pierwszy z
          poszczególnych rodzajów świadczeń;
5) podpisy osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o
          dotację.

§ 5. 1. Przyznane pracownikowi świadczenie górnicze, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1
ustawy, jest wypłacane w każdym miesiącu, nie później niż w terminie wypłaty
wynagrodzenia u pracodawcy.

2. Podstawę do ustalania wysokości świadczenia stanowi wynagrodzenie ustalone na
zasadach określonych w art. 10 ust. 5 i 6 ustawy.

3. Przyznane pracownikowi świadczenie górnicze, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1
ustawy, jest wypłacane w miesiącu następującym po miesiącu, w którym były pracownik
jest uprawniony do jego pobierania, nie później niż w terminie wypłaty wynagrodzeń u
byłego pracodawcy.

§ 6. 1. Dotacja na cele, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 lit a ustawy, jest przyznawana
zaliczkowo na wniosek podmiotu ubiegającego się o dotację.

2. Podstawę do ustalania wysokości stypendium na przekwalifikowanie stanowi
wynagrodzenie ustalone na zasadach określonych w art. 11 ust. 4 i 5 ustawy.

3. Przyznane pracownikowi stypendium na przekwalifikowanie, o którym mowa w art. 9 ust.
1 pkt 2 lit a ustawy, jest wypłacane w miesiącu następującym po miesiącu, w którym były
pracownik jest uprawniony do jego pobierania, nie później niż w terminie wypłaty
wynagrodzeń u byłego pracodawcy.

§ 7. 1. Dotacja na cele, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 lit b ustawy, jest przyznawana
zaliczkowo na wniosek podmiotu ubiegającego się o refinansowanie.

2. Podstawę do ustalania wysokości kontraktu na przekwalifikowanie stanowi wynagrodzenie
ustalone na zasadach określonych w art. 18 ust. 4 i 5 ustawy.
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3. Przyznany pracownikowi kontrakt na przekwalifikowanie, o którym mowa w art. 9 ust. 1
pkt 2 lit b ustawy, jest wypłacane w miesiącu następującym po miesiącu, w którym były
pracownik jest uprawniony do jego pobierania, nie później niż w terminie wypłaty
wynagrodzeń u byłego pracodawcy.

§ 8. 1. Dotacje na świadczenia, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 5 oraz pkt 6 lit. a, lit. b, lit. c
lit. d oraz pkt 7, są przyznawane na wniosek podmiotu ubiegającego się o dotację na
dotychczasowych zasadach.

2. Wniosek o przyznanie zaliczki dotacji na dany miesiąc powinien zawierać:
1) oznaczenie podmiotu ubiegającego się o dotację;
2) określenie rodzaju świadczeń;
3)  liczbę osób i kwotę dotacji z podziałem na rodzaje świadczeń;
4)  wykaz osób wraz z numerem PESEL, które będą korzystały z poszczególnych rodzajów

świadczeń;
5) podpisy osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu.

§ 9. 1. Przyznawane dotacje na cele określone w rozporządzeniu są przekazywane na rachunek
bankowy utworzony specjalnie w tym celu przez podmiot otrzymujący dotację.
2. Przyznaną dotację wykorzystuje się wyłącznie w zakresie, w jakim została udzielona.

§ 10. 1. Podmiot, który otrzymał dotację na cele określone w art. 9 ust. 1 oraz art. 31 ust. 1 pkt 5,
pkt. 6, pkt. 7 ustawy, jest obowiązany sporządzić i przekazać ministrowi właściwemu do
spraw gospodarki sprawozdanie roczne za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia
danego roku.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać również należną, otrzymaną i
zwróconą kwotę dotacji.

§ 11. 1. Sprawozdania miesięczne i roczne są sporządzane na zasadach określonych w
rozporządzeniu, w terminach:
1)  do 25 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni - sprawozdanie miesięczne;
2)  do dnia 20 lutego roku następującego po rozliczanym roku budżetowym - sprawozdanie
roczne.

2. Wnioski, o których mowa w rozporządzeniu, wraz z miesięcznymi sprawozdaniami,
stanowią podstawę do dokonywania wypłaty zaliczki dotacji na miesiąc następujący po
miesiącu, którego sprawozdanie dotyczy.

3. Warunek, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy zaliczki dotacji otrzymywanej:
1)  na miesiąc grudzień;
2)  na cele, o których mowa w art. 9 ust. 1 oraz art. 31 ust. 1 pkt 5, pkt 6, pkt 7 ustawy.

§ 12. Minister właściwy do spraw gospodarki czasowo wstrzymuje przekazywanie kolejnych rat
dotacji w przypadku gdy podmiot, który otrzymał dotację nie przedłożył w wyznaczonym
terminie sprawozdań, o których mowa w rozporządzeniu i wykorzystał ratę dotacji na inne
cele niż określone we wniosku o przyznanie raty dotacji.
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§ 13. 1. Cofnięcie dotacji następuje, jeżeli podmiot wykorzystał dotację niezgodnie z
przeznaczeniem lub pobrał dotację w nadmiernej wysokości.
2. Dotacja wykorzystana przez wnioskodawcę w sposób określony w ust. 1 podlega
zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych na
rachunek:
1)  z którego została pobrana, jeżeli zwrot następuje w tym samym roku, w którym została
pobrana;
2)  bieżący - subkonto dochodów budżetowych ministra właściwego do spraw gospodarki,
jeżeli zwrot następuje w następnym roku.

3. Odsetki, o których mowa w ust. 2, nalicza się odpowiednio od dnia przekazania dotacji
przez ministra właściwego do spraw gospodarki lub stwierdzenia nieprawidłowego
obliczenia dotacji.

§ 14. W przypadku pobrania dotacji w nadmiernej wysokości, zwrotowi podlega ta część dotacji,
która została nadmiernie pobrana.

§ 15. Pracodawca zatrudniający byłego pracownika przedsiębiorstwa górniczego zatrudnionego
na powierzchni, o którym mowa w art. 14 i 15 ustawy, na podstawie umowy o pracę na czas
nieokreślony może wystąpić z wnioskiem o refundację wypłaconego wynagrodzenia oraz
opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia,
zwanym dalej "wnioskiem o refundację", jeżeli:
1) zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę na czas  nieokreślony;
2) nie zalega, w dniu składania wniosku o refinansowanie, z tytułu należności

 publicznoprawnych dotyczących składek na ubezpieczenia społeczne oraz fundusze celowe
, określonych w odrębnych przepisach;
3) w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia wniosku nie został skazany

 prawomocnym wyrokiem sądu.

§ 16.  1. Pracodawca składa wniosek o refinansowanie do przedsiębiorstwa górniczego,
 będącegobyłym pracodawcą pracownika zatrudnionego na powierzchni, zwane dalej
„przedsiębiorstwem górniczym”.
2. Wniosek o refundację zawiera:

1)  nazwę pracodawcy, adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności;
2) numer identyfikacji nadany w krajowym rejestrze podmiotów gospodarki narodowej

        REGON;
3)  numer identyfikacji podatkowej NIP;
4)  oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności;
5)  wykaz osób, których dotyczy wniosek o refundację, zawierający:

a)  imiona i nazwiska,
b)  datę zawarcia umowy o pracę,
c)   nazwy zawodów i umiejętności, zatrudnionych.

3. Do wniosku o refundację dołącza się:
1)  oświadczenie o liczbie pracowników zatrudnionych w dniu składania wniosku,
2)  oświadczenie o niekorzystaniu z refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia
      społeczne z innych źródeł;
3)  oświadczenie o niekaralności;

4. Wniosek o refundację składa się w przedsiębiorstwie górniczym w terminie 14 dni od
momentu zawarcia umowy o pracę z pracownikiem przedsiębiorstwa górniczego.
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§ 17. Przedsiębiorstwo górnicze niezwłocznie zawiadamia pracodawcę o uwzględnieniu lub o
          przyczynach nieuwzględnienia wniosku o refundację.

§ 18. Pracodawca do wniosku, o którym mowa w § 15. ust. 2, oraz do każdego następnego
wniosku o refinansowanie miesięcznych wynagrodzeń oraz należnych składek dołącza
kopie dokumentów potwierdzających wypłatę wynagrodzeń oraz opłacenie składek na
ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń.

§ 19. 1. Pracodawcy, spoza górnictwa, który zatrudnił pracownika, o którym mowa w art. 18
ust. 1 ustawy przysługuje refinansowanie kosztów jednorazowego bezpłatnego szkolenia i   
wypłacanego wynagrodzenie za pośrednictwem przedsiębiorstwa górniczego na podstawie
złożonego wniosku.
2. § 15 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 20. 1. Kopalnia całkowicie likwidowana, za pośrednictwem przedsiębiorstwa górniczego,
występuje z wnioskiem do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wypłatę ekwiwalentu po
uzyskaniu od emeryta lub rencisty górniczego oświadczenia o rezygnacji z prawa do
pobierania deputatu węglowego w naturze.
2. Kopalnia całkowicie likwidowana, za pośrednictwem przedsiębiorstwa górniczego, we
wniosku, o którym mowa w ust. 1, określa wysokość i okres, za jaki przysługuje ekwiwalent.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 i 2, dotyczy także osób, które nabyły prawo do
ekwiwalentu po zakończeniu likwidacji kopalni.

§ 21. 1. Emerytom i rencistom górniczym ekwiwalent wypłaca się, z zastrzeżeniem ust. 2-6, wraz
z wypłatą emerytury lub renty.
2. W pierwszym roku pobierania ekwiwalentu ekwiwalent ten jest wypłacany w wysokości
wynikającej z różnicy pomiędzy ilością bezpłatnego węgla należną emerytowi lub renciście
górniczemu a bezpłatnym węglem zrealizowanym u pracodawcy lub byłego pracodawcy do
dnia wypłaty ekwiwalentu, pomnożonej przez średnioroczną cenę zbytu 1 Mg węgla
kamiennego w asortymencie Orzech II, ustaloną na podstawie obwieszczenia ministra
właściwego do spraw gospodarki opublikowanego w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" i podzieloną przez liczbę miesięcy, za które
przysługuje ekwiwalent.
3. W przypadku zgłoszenia wniosku, o którym mowa w § 20 ust. 1, po terminie płatności
emerytury lub renty, ekwiwalent, z zastrzeżeniem ust. 2, wypłaca się:
1) w terminie płatności emerytury lub renty, przypadającym po dniu zgłoszenia wniosku,
albo
2) w następnym terminie płatności emerytury lub renty, jeżeli okres między datą zgłoszenia
wniosku a terminem płatności, o którym mowa w pkt 1, jest krótszy niż 30 dni.
4. W przypadku przyznania emerytury lub renty po raz pierwszy, ekwiwalent wypłaca się od
pierwszego dnia miesiąca, w którym powstało prawo do emerytury lub renty.
5. W przypadku przyznania renty rodzinnej po emerycie lub renciście górniczym, ekwiwalent
przysługuje po upływie okresu, za który został wypłacony emerytowi lub renciście.
6. W przypadku zbiegu prawa do ekwiwalentu z dwóch lub więcej tytułów, wypłaca się tylko
jeden ekwiwalent.
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7. Wstrzymanie wypłaty emerytury lub renty nie powoduje zawieszenia wypłaty
ekwiwalentu, chyba że ustało prawo do emerytury lub renty. W razie wstrzymania wypłaty
emerytury lub renty wskutek zawieszenia prawa do tych świadczeń, ekwiwalent wypłaca się,
z zastrzeżeniem ust. 2, kwartalnie, w trzecim miesiącu kwartału.
8. Jeżeli zawieszeniu podlega część renty rodzinnej przyznanej więcej niż jednej osobie,
część ekwiwalentu przysługującą pozostałym osobom pobierającym rentę rodzinną wypłaca
się wraz z tą rentą.

§ 22. Przy dochodzeniu zwrotu nienależnie pobranego ekwiwalentu przepisy o emeryturach i
rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, dotyczące dochodzenia zwrotu nienależnie
pobranych świadczeń z ubezpieczeń społecznych, stosuje się odpowiednio.

§ 23. 1. Minister właściwy do spraw gospodarki z dotacji budżetowej, ustalanej corocznie w
ustawie budżetowej, przekazuje Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych zaliczki miesięczne na
wypłatę ekwiwalentu.
2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonuje rozliczenia zaliczek miesięcznie i wraz z ich
rozliczeniem przekazuje ministrowi właściwemu do spraw gospodarki zbiorcze rozliczenie
wypłaconych ekwiwalentów pieniężnych i zaliczek dotacji.

§ 24. Deputat węglowy dla emerytów i rencistów górniczych, którzy są uprawnieni do pobierania
deputatu węglowego w naturze, wydaje likwidator kopalni, syndyk masy upadłości albo
przedsiębiorstwo, które przejęło obowiązek wydawania tego deputatu.

§ 25. 1. Pracownikom oraz byłym pracownikom kopalń całkowicie likwidowanych, którzy nabyli
prawo do pobierania rent wyrównawczych przyznanych na podstawie prawomocnego
orzeczenia sądu lub ugody zawartej przed sądem albo ugody zawartej pomiędzy kopalnią a
pracownikiem, renty wypłaca likwidator kopalni albo przedsiębiorstwo, które przejęło
obowiązek wypłacania tych rent.
2. Minister właściwy do spraw gospodarki z dotacji budżetowych, ustalanych corocznie w
ustawie budżetowej, wypłaca likwidatorowi kopalni, syndykowi masy upadłości lub
przedsiębiorstwu, o którym mowa w ust. 1, kwoty wypłacanych rent wyrównawczych.

§ 26. 1. Środki na wypłatę kwot, o których mowa w § 25 ust. 2, przyznaje się na wniosek
likwidatora albo przedsiębiorstwa, które przejęło obowiązek wypłacania tych rent.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać w szczególności:
1) oznaczenie podmiotu ubiegającego się o dotację,
2) liczbę osób, którym wypłacono równowartość należnego deputatu węglowego,
3) kwotę dotacji.
3. Podmiot, który otrzymał środki na cele, o których mowa w § 24 ust. 2 i w § 25 ust. 2, jest
obowiązany sporządzać i przekazywać ministrowi właściwemu do spraw gospodarki
sprawozdania:
1) miesięczne - do 25 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni,
2) roczne - do dnia 20 lutego roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy.

§ 27. 1. Środki, przyznane z dotacji budżetowych na cele określone w rozporządzeniu,
przekazywane są na rachunek bankowy utworzony specjalnie w tym celu przez podmiot
otrzymujący dotację.
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2. Przyznane środki, o których mowa w ust. 1, wykorzystuje się wyłącznie w zakresie, w
jakim zostały udzielone.

§ 28. Do spraw wszczętych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy
dotychczasowe.

§ 29. Minister właściwy do spraw gospodarki czasowo wstrzymuje przekazywanie kolejnych rat
dotacji w przypadku gdy podmiot, który otrzymał dotację nie przedłożył w wyznaczonym
terminie sprawozdań, o których mowa w rozporządzeniu i wykorzystał ratę dotacji na inne
cele niż określone we wniosku o przyznanie raty dotacji.

§ 30. 1. Cofnięcie dotacji następuje, jeżeli podmiot wykorzystał dotację niezgodnie z
przeznaczeniem lub pobrał dotację w nadmiernej wysokości.
2. Dotacja wykorzystana przez wnioskodawcę w sposób określony w ust. 1 podlega zwrotowi
wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych na rachunek:

1) z którego została pobrana, jeżeli zwrot następuje w tym samym roku, w którym została
pobrana;

2) bieżący - subkonto dochodów budżetowych ministra właściwego do spraw gospodarki,
jeżeli zwrot następuje w następnym roku.

3. Odsetki, o których mowa w ust. 2, nalicza się odpowiednio od dnia przekazania dotacji
przez ministra właściwego do spraw gospodarki lub stwierdzenia nieprawidłowego obliczenia
dotacji.

§ 31. W przypadku pobrania dotacji w nadmiernej wysokości, zwrotowi podlega ta  część dotacji,
która została nadmiernie pobrana.

§ 32. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

________
1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).
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Uzasadnienie

Przedmiotowe rozporządzenie stanowi wykonanie zobowiązań ustalonych w art. 23
ustawy z dnia.............  2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003 –
2006 oraz o zmianie niektórych ustaw.

Zgodnie z przyjętym przez Radę  Ministrów w dniu 28 stycznia 2003 r. Programem
restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2003-2006 z wykorzystaniem
ustaw antykryzysowych i zainicjowaniem prywatyzacji niektórych kopalń (wraz z korektami
wynikającymi z Porozumienia strony rządowej ze stroną związkową z dnia 11 grudnia 2002 r.
oraz korektami wynikającymi ze stanu prawnego sektora na dzień 10 stycznia 2003 r.), jednym z
koniecznych aspektów jest restrukturyzacja zatrudnienia w przedsiębiorstwach górniczych.
Jednym z instrumentów łagodzących skutki tej restrukturyzacji są zachęty finansowe dla
pracodawców spoza górnictwa zatrudniających byłych pracowników przedsiębiorstw górniczych.
Świadczeniami tymi są:

• osłonowe - świadczenie górnicze,
• aktywizująco-adaptacyjne:

– stypendium na przekwalifikowanie,
– kontrakt na przekwalifikowanie,

• refinansowanie pracodawcy kosztów wynagrodzenia zatrudnionego byłego
pracownika przedsiębiorstwa górniczego,

• zwrot kosztów utworzenia nowego miejsca pracy,
• refundacja kosztów szkolenia.

Zasady i warunki wypłaty tych świadczeń pracodawcom określa rozporządzenie.
Poszczególne świadczenia z tytułu uprawnień wyszczególnionych powyżej, mogą być przyznane
pracownikowi przedsiębiorstw górniczych tylko jeden raz.

Świadczenia górnicze przysługują pracownikom zatrudnionym pod ziemią, którym ze
względu na wiek, łączny staż pracy lub staż pracy wykonywanej pod ziemią stale i w pełnym
wymiarze czasu pracy, brakuje nie więcej niż 3 lata do nabycia uprawnień do emerytury
górniczej przed dniem 1 stycznia 2007r.

Stypendium na przekwalifikowanie może być przyznawane pracownikowi zatrudnionemu
na powierzchni przez przedsiębiorstwo górnicze na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, jeżeli
pracownik wyrazi zgodę na rozwiązanie stosunku pracy, po zakończeniu okresu na który
stypendium to przyznano i rozpocznie szkolenie. W okresie korzystania ze stypendium
pracownik otrzymuje świadczenie w wysokości 100% miesięcznego wynagrodzenia, obliczonego
jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.

Kontrakt na przekwalifikowanie, udzielany jest przez pracodawcę spoza górnictwa dla
byłego pracownika powierzchni przedsiębiorstwa górniczego. Zgodnie z powyższym,
przekwalifikowanie pracownika może następować na nowym miejscu pracy.
Refinansowanie kosztów zatrudnienia powinno ułatwić przejście pracowników do
przedsiębiorstw spoza górnictwa, obniżając jednocześnie koszty pracy w sektorze
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Wprowadzenie instrumentów osłonowych i aktywizująco-adaptacyjnych dla pracowników
górnictwa pozwoli na redukcję zatrudnienia w przedsiębiorstwach górniczych, stopniowe
dostosowywanie jego poziomu do wielkości wydobycia, aktywizację zawodową zwalnianych
pracowników, w tym przekwalifikowanie zawodowe i pomoc w ich adaptacji do nowych
warunków pracy.

Szacuje się, że wprowadzenie nowych instrumentów osłonowo-aktywizujących doprowadzi
do zmniejszenie zatrudnienia w górnictwie o ok. 28,0 tys. pracowników. Nastąpi to w wyniku
odejścia z górnictwa 29,7 tys. pracowników oraz przyjęcia 1,7 tys. osób spoza sektora.

Warunkiem otrzymania przez pracodawcę spoza górnictwa refinansowania kosztów
wynagrodzenia jest zatrudnienie na czas nie określony w pełnym wymiarze czasu pracy byłego
pracownika przedsiębiorstwa górniczego zatrudnionego na powierzchni, z którym rozwiązano
stosunek pracy lub po skorzystaniu przez niego ze stypendium na przekwalifikowanie.
Pracodawca ten może ubiegać się o zwrot kosztów poniesionych na zakup środków trwałych w
związku z utworzeniem nowego miejsca pracy, na którym zatrudnił byłego pracownika
powierzchni.

Wysokość zwrotu kosztów utworzenia nowego miejsca pracy wynosi do 20 tys. zł. Pracodawcy
spoza górnictwa przysługuje również refinansowanie kosztów jednorazowego bezpłatnego
szkolenia odbytego przez nowo zatrudnionego pracownika, w ramach kontraktu na
przekwalifikowanie.

Ww. świadczenia będą przekazywane pracodawcy spoza górnictwa, który zatrudnił byłego
pracownika przedsiębiorstwa górniczego zatrudnionego na powierzchni, za pośrednictwem
przedsiębiorstwa górniczego.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie wypłacał ekwiwalenty pieniężne z tytułu prawa do
bezpłatnego węgla, dla osób z kopalń całkowicie likwidowanych, którzy uzyskali lub uzyskają
emeryturę lub rentę przed dniem 1 stycznia 2007r. oraz będzie otrzymywał środki z budżetu
państwa za prowadzoną obsługę wypłaty tych świadczeń.

Minister właściwy do spraw gospodarki z dotacji budżetowej, ustalanej corocznie w ustawie
budżetowej, będzie przekazywał Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych zaliczki miesięczne na
wypłatę tego ekwiwalentu.

Pracownikom oraz byłym pracownikom kopalń całkowicie likwidowanych, którzy nabyli prawo
do pobierania rent wyrównawczych przyznanych na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu
lub ugody zawartej przed sądem albo ugody zawartej pomiędzy kopalnią a pracownikiem, renty
wypłaca likwidator kopalni albo przedsiębiorstwo, które przejęło obowiązek wypłacania tych
rent.
Minister właściwy do spraw gospodarki z dotacji budżetowych, ustalanych corocznie w ustawie
budżetowej, wypłaca likwidatorowi kopalni, syndykowi masy upadłości lub przedsiębiorstwu, o
którym mowa w ust. 1, kwoty należnych rent wyrównawczych.

Podstawą przyznania dotacji budżetowej na realizację rent wyrównawczych zadań określonych w
niniejszym rozporządzeniu będzie umowa zawarta pomiędzy, będącym dysponentem środków
dotacji budżetowej, a przedsiębiorcą, a w przypadku ekwiwalentów pieniężnych pomiędzy
ministrem właściwym do spraw gospodarki a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
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Powyższy system finansowania z budżetu państwa ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do
bezpłatnego węgla oraz rent wyrównawczych dla emerytów i rencistów górnictwa węgla
kamiennego pozwoli na złagodzenie skutków restrukturyzacji.

Wprowadzenie ww. instrumentów pozwoli na przekwalifikowanie zawodowe zwalnianych
pracowników górnictwa i pomoc w ich adaptacji do nowych warunków pracy, a także wsparcie
rozwoju pracodawców spoza górnictwa, którzy zatrudnią zwalnianych pracowników
przedsiębiorstw górniczych.
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PROJEKT

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia                             

w  sprawie  dotacji  na  finansowanie  likwidacji  kopalń

Na podstawie art. 26 ust. 5 ustawy z dnia ............. 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego
w latach 2003 – 2006 oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr    , poz.    ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:
1) szczegółowe zasady i tryb przyznawania oraz sposób wykorzystania dotacji budżetu

państwa, przeznaczonej na finansowanie:
a) likwidacji kopalń,
b) zabezpieczenia kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz

pożarowym w trakcie i po likwidacji kopalń,
c) naprawiania szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego, w tym szkód

powstałych w wyniku reaktywacji starych zrobów,
d) działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji,

- zwanej dalej "dotacją",
2) szczegółowe warunki powodujące cofnięcie lub czasowe wstrzymanie wypłaty

przyznanej dotacji budżetowej.

§ 2. Dotację wykorzystuje się na finansowanie następujących zadań i działań:
1) likwidacja oraz zabezpieczenie wyrobisk górniczych,
2) likwidacja zbędnych budynków, instalacji oraz demontaż maszyn i urządzeń,
3) rekultywacja terenów pogórniczych,
4) utrzymywanie obiektów przeznaczonych do likwidacji w kolejności zapewniającej

bezpieczną likwidację zakładu górniczego,
5) wykonywanie prac zabezpieczających oraz przedsięwzięć zapobiegających

zagrożeniom, w związku z likwidowanym zakładem górniczym,
6) zabezpieczenie kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz

pożarowym w trakcie i po likwidacji kopalń,
7) opracowywanie, wymaganych odrębnymi przepisami, projektów, dokumentacji,

opinii, ekspertyz i analiz związanych z realizacją zadań, o których mowa w pkt 1-6,
8) ogólny zarząd w kopalni całkowicie likwidowanej, od chwili zakończenia wydobycia,
9) ogólny zarząd w przedsiębiorstwie górniczym realizującym zadania, o których mowa

w pkt 1-7.

§ 3. 1. Dotację przyznaje się na wniosek przedsiębiorstwa górniczego, w przypadku spełnienia
łącznie następujących warunków:
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1) podjęcia uchwały przez właściwy organ przedsiębiorstwa górniczego o rozpoczęciu
likwidacji kopalni,

2) zaakceptowania przez ministra właściwego do spraw gospodarki:
a) programu likwidacji kopalni,
b) rocznego planu likwidacji w podziale na miesiące, obejmującego:

-  zakres rzeczowy zadań likwidacyjnych oraz harmonogram ich realizacji,
- zakres finansowy zadań z likwidacyjnych,
- przychody z likwidacji majątku kopalni.

c) rocznego planu ogólnego zarządu przedsiębiorstwa górniczego, o którym mowa w
§ 2 pkt 9.

2. Dotację na realizację zadań i działań, o których mowa w § 2, po zakończeniu likwidacji,
przyznaje się na wniosek przedsiębiorstwa górniczego po zaakceptowaniu przez ministra
właściwego do spraw gospodarki rocznego planu działań wykonywanych po zakończeniu
likwidacji kopalni, obejmującego, w podziale na miesiące, jego zakres rzeczowy i finansowy.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinien zawierać:

1) oznaczenie wnioskodawcy,
2) tytuły zadań przewidzianych do realizacji, o których mowa w § 2,
3) preliminarz potrzeb finansowych na realizację zadań w danym roku kalendarzowym,
4) określenie stanu zaawansowania prac związanych z likwidacją lub wykonania działań

po zakończeniu likwidacji kopalń.

§ 4. 1. Dotacja jest przeznaczona również na finansowanie naprawiania szkód wyrządzonych
ruchem zakładu górniczego, w tym powstałych w wyniku reaktywacji starych zrobów, z
tego zobowiązania zlikwidowanych zakładów górniczych przedsiębiorstw: Kopalni Węgla
Kamiennego „Jan Kanty” S.A., Kopalni Węgla Kamiennego „Porąbka-Klimontów” S.A.,
Kopalni Węgla Kamiennego „Sosnowiec” S.A., Kopalni Węgla Kamiennego „Żory” S.A.,
Wałbrzyskich Kopalń Węgla Kamiennego, Kopalni Węgla Kamiennego „Nowa Ruda”.
2. Dotację, o której mowa w ust. 1, przyznaje się na wniosek przedsiębiorstwa górniczego,
jeżeli istnieje podstawa prawna wykonania obowiązku naprawienia szkód.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinien zawierać:

1) oznaczenie wnioskodawcy,
2) tytuł zadania przewidzianego do realizacji w ramach obowiązku naprawienia szkód,
3) preliminarz potrzeb finansowych realizacji zadań w danym roku kalendarzowym,
4) opis zamierzonego sposobu naprawienia szkód,
5) stan zaawansowania prac związanych z naprawieniem szkód.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, należy załączyć prawomocne orzeczenie sądu,
ugodę zawartą pomiędzy przedsiębiorcą a poszkodowanym lub prawomocne orzeczenie
komisji do spraw szkód górniczych.

§ 5. 1. Przyznana przez ministra właściwego do spraw gospodarki dotacja jest wypłacana
zaliczkowo, w ratach miesięcznych na specjalnie w tym celu utworzony przez
przedsiębiorstwo górnicze rachunek bankowy.
2. Podstawę do wypłacenia rat zaliczki stanowi przedłożenie przez przedsiębiorstwo
górnicze:

1) wniosku o wypłacenie raty zaliczki wynikającej z rocznego planu likwidacji, o którym
mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. b i lit. c, albo rocznego planu działań wykonywanych po
zakończeniu likwidacji, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1,
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2) wniosku o wypłacenie zaliczki w wysokości wynikającej z aktualnego zakresu realizacji
zadań, o których mowa w § 4 ust. 1,

3) sprawozdania, o którym mowa w § 7 ust. 1, z wykorzystania raty dotacji i realizacji
zadań rzeczowych za okres poprzedni.

§ 6. 1. Cofnięcie dotacji następuje, jeżeli przedsiębiorstwo górnicze:
1) wykorzystało przekazaną dotację, w całości lub części, na inne cele niż określone we

wniosku albo
2) przez dwa kolejne miesiące nie przedłożyło sprawozdania, o którym mowa w § 7 ust. 1.

2. W przypadku gdy przedsiębiorstwo górnicze nie wykonało zadań rzeczowych i nie
przedłożyło sprawozdania, o którym mowa w § 7 ust. 1, minister właściwy do spraw
gospodarki wstrzymuje przekazywanie kolejnych rat dotacji do czasu ustania przyczyn ich
wstrzymania.

§ 7. 1. Przedsiębiorstwo górnicze, które otrzyma dotację, składa ministrowi właściwemu do
spraw gospodarki, w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc przekazania
kolejnej raty dotacji, sprawozdania miesięczne zawierające rozliczenie rzeczowo-finansowe:

1) wykonanych zadań i działań likwidacyjnych,
2) wykonanych zadań i działań polikwidacyjnych,
3) ogólnego zarządu przedsiębiorstwa górniczego,
4) naprawianych szkód.

2. Przedsiębiorstwo górnicze jest obowiązane przedłożyć ministrowi właściwemu do spraw
gospodarki do dnia 20 lutego roku następnego, wraz z rocznym rozliczeniem rzeczowo-
finansowym, sprawozdanie z realizacji:

1) rocznego planu likwidacji,
2) rocznego planu działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji,
3) ogólnego zarządu przedsiębiorstwa górniczego,
4) zadań w zakresie naprawiania szkód.

§ 8. Do spraw wszczętych, a niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia
stosuje się przepisy dotychczas obowiązujące.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

_________________
1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r.  w sprawie szczegółowego zakresu działania
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).
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Uzasadnienie

Podstawą wydania niniejszego rozporządzenia jest art. 26 ust 5 ustawy z dnia.............
2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003 – 2006 oraz o zmianie
niektórych ustaw.

Rozporządzenie jest jednym z instrumentów umożliwiających realizację rządowego
programu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2003-2006.

Celem rozporządzenia jest określenie szczegółowych zasad i trybu przyznawania dotacji
przeznaczonej na finansowanie likwidacji kopalń, zabezpieczenia kopalń sąsiednich przed
zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym w trakcie i po likwidacji kopalń, naprawiania
szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego, w tym szkód powstałych w wyniku
reaktywacji starych zrobów oraz działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji, a także na
ogólny zarząd w przedsiębiorstwie górniczym, które realizuje te zadania.

Postanowienia przedmiotowego rozporządzenia dają min. możliwość finansowania
z dotacji budżetowej likwidacji kopalń oraz prac koniecznych do wykonania po terminach
zakończenia likwidacji wyznaczonych w programach likwidacji. Wynika to z faktu, iż likwidacja
kopalni, w niektórych przypadkach przebiega w dwóch etapach, a mianowicie:

- etap I     – całkowita likwidacja kopalni,
-  etap II – prace realizowane po terminie zakończenia likwidacji, a wynikające

z konieczności wykonania prac określonych w Prawie geologicznym i górniczym.

Rozporządzenie reguluje również sposób oraz podstawę wypłacania dotacji, a także
sprawozdawczość.
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