
Projekt z dnia 15.10.2021 r.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E

M I N I S T R A  A K T Y W Ó W  P A Ń S T W O W Y C H 1 )

z dnia                       2021 r.

w sprawie dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie świadczeń z tytułu 

urlopów górniczych oraz urlopów dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej 

węgla 

Na podstawie art. 11c ust. 5 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa 

węgla kamiennego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1821 oraz z 2021 r. poz. …) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

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

przeznaczonej na finansowanie świadczeń, o których mowa w art. 11c ust. 1 ustawy z 

dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, zwanej dalej 

„ustawą”;

2) tryb rozliczania dotacji budżetowej, o której mowa w pkt 1, zwanej dalej „dotacją”;

3) warunki powodujące czasowe wstrzymanie wypłaty przyznanej dotacji.

§ 2. 1. Dotację przeznaczoną na finansowanie świadczeń przyznaje się na wniosek 

przedsiębiorstwa górniczego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy, zwanego dalej 

„przedsiębiorstwem”, ubiegającego się o dotację.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) oznaczenie przedsiębiorstwa;

2) liczbę osób uprawnionych do otrzymania świadczeń, w podziale na kopalnię, zakład 

górniczy lub jego oznaczoną część, oraz tytuł świadczenia;

3) wysokość środków koniecznych do sfinansowania świadczeń, w podziale na kopalnię, 

zakład górniczy lub jego oznaczoną część, oraz tytuł świadczenia.

§ 3. Dotację wykorzystuje się wyłącznie na finansowanie wypłat świadczenia, o którym 

mowa w art. 11 c ust. 1 ustawy, przysługującego w okresie korzystania z urlopu górniczego 

albo urlopu dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla.

1) Minister Aktywów Państwowych kieruje działem administracji rządowej – gospodarka złożami kopalin, na 
podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Ministra Aktywów Państwowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 943).
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§ 4. 1. Dotacja przyznana przez ministra właściwego do spraw gospodarki złożami 

kopalin jest przekazywana w transzach, na rachunek bankowy specjalnie wyodrębniony przez 

przedsiębiorstwo w tym celu.

2. Podstawę do przekazania transzy dotacji stanowi przedłożenie przez przedsiębiorstwo:

1) wniosku o wypłacenie transzy dotacji, który zawiera informacje o:

a) liczbie osób uprawnionych do otrzymania świadczeń, w podziale na kopalnię, zakład 

górniczy lub jego oznaczoną część, oraz tytuł świadczenia, w tym liczbę osób, które 

będą korzystały ze świadczenia po raz pierwszy,

b) wysokości środków koniecznych do sfinansowania świadczeń, w podziale na 

kopalnię, zakład górniczy lub jego oznaczoną część, oraz tytuł świadczenia;

2) rozliczenia, o którym mowa w § 5 ust. 2, zwanego dalej „rozliczeniem miesięcznym”.

3. Obowiązek przedłożenia rozliczenia miesięcznego, nie dotyczy transzy dotacji 

wnioskowanej po raz pierwszy i drugi.

§ 5. 1. Przedsiębiorstwo, które otrzymało dotację, składa ministrowi właściwemu do 

spraw gospodarki złożami kopalin, w terminach określonych w § 6, rozliczenia miesięczne i 

rozliczenie roczne z wykorzystania dotacji.

2. Rozliczenie miesięczne zawiera:

1) rozliczenie kwot wypłacanych na finansowanie świadczeń, w podziale na kopalnię, zakład 

górniczy lub jego oznaczoną część, oraz tytuł świadczenia za dany miesiąc i narastająco;

2) informację o liczbie osób, którym wypłacono świadczenia, w podziale na kopalnię, zakład 

górniczy lub jego oznaczoną część, oraz tytuł świadczenia.

3. Rozliczenie roczne zawiera informacje, o których mowa w ust. 2, za okres od dnia 1 

stycznia do dnia 31 grudnia danego roku.

§ 6. 1. Rozliczenia miesięczne i rozliczenie roczne z wykorzystania dotacji są składane w 

terminach:

1) do 15. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni – rozliczenie miesięczne za miesiące 

od stycznia do listopada rozliczanego roku;

2) do dnia 15. stycznia roku następującego po rozliczanym roku – rozliczenie miesięczne za 

grudzień;

3) do dnia 5. lutego roku następującego po rozliczanym roku – rozliczenie roczne.
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2. Jeżeli termin złożenia rozliczenia przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od 

pracy lub na sobotę, termin upływa pierwszego dnia roboczego po terminie, o którym mowa w 

ust. 1.

§ 7. Dotacja udzielona z budżetu państwa w części niewykorzystanej do końca roku 

budżetowego podlega zwrotowi w terminie 5 dni po zakończeniu roku.

§ 8. Czasowe wstrzymanie dotacji następuje, w przypadku, gdy przedsiębiorstwo nie 

przedłoży ministrowi właściwemu do spraw gospodarki złożami kopalin rozliczeń 

miesięcznych  w wyznaczonym terminie i trwa do czasu ich przedłożenia.

§ 9. Do dotacji budżetowych na zadania w zakresie finansowania świadczeń z tytułu 

urlopów górniczych oraz urlopów dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla, 

zrealizowanych w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.2)

MINISTER AKTYWÓW 

PAŃSTWOWYCH

Za zgodność pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym
Grzegorz Dostatni
Dyrektor Departamentu Prawnego, Ministerstwo Aktywów Państwowych
dokument podpisany elektronicznie 
638776.1972272.1633158, 19 października 2021 

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 kwietnia 2015 r. 
w sprawie dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie świadczeń z tytułu urlopów górniczych oraz 
urlopów dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla (Dz. U. poz. 512), które traci moc z dniem 
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 1 października 2021 r. o zmianie 
ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. ……).
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UZASADNIENIE 

Projekt rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych w sprawie dotacji budżetowej 

przeznaczonej na finansowanie świadczeń z tytułu urlopów górniczych oraz urlopów dla 

pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla wykonuje delegację ustawową zawartą w 

art. 11 c ust. 5 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1821 oraz z 2021 r. poz. …), zwanej dalej „ustawą”, który stanowi, iż 

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

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

przeznaczonej na finansowanie świadczeń z tytułu urlopów górniczych oraz urlopów dla 

pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla,

2) tryb rozliczania dotacji budżetowej,

3) szczegółowe warunki powodujące czasowe wstrzymanie wypłaty przyznanej dotacji 

budżetowej.

Projekt rozporządzenia określa, co powinien zawierać wniosek podmiotu ubiegającego 

się o dotację budżetową na wypłatę świadczeń z tytułu urlopów górniczych oraz urlopów dla 

pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla na dany roku oraz wniosek 

przedsiębiorstwa o przyznanie transzy dotacji budżetowej w kolejnych miesiącach roku. 

Ponadto projekt rozporządzenia reguluje formę miesięcznych i rocznych rozliczeń 

z otrzymanej przez przedsiębiorstwo dotacji budżetowej oraz terminy ich przedkładania 

ministrowi właściwemu do spraw gospodarki złożami kopalin. 

Na mocy nowelizacji ustawy w art. 11c w ust. 5, który stanowi przepis upoważniający do 

wydania przedmiotowego rozporządzenia uchyla się w pkt 2 oraz w pkt 4 skreśla się wyrazy 

„cofnięcie lub”. Proponowane zmiany mają na celu uporządkowanie zakresu spraw w jakim 

ma być wydane rozporządzenie. Dotychczas „cofnięcie” dotacji było rozumiane jako zwrot w 

sytuacji, gdy dotację wykorzystano niezgodnie z przeznaczeniem. Ponadto, na podstawie 

dotychczasowych doświadczeń tryb przyznawania i wypłacania świadczenia powinien zostać 

w gestii podmiotu realizującego wypłaty urlopów.

Projektowane rozporządzenie określa warunki formalne przyznawania dotacji 

budżetowej, a także sposób wykorzystania i tryb rozliczania tej dotacji oraz warunki czasowego 

wstrzymania wypłaty przyznanej dotacji budżetowej.

Zgodnie z projektem rozporządzenia dotacja może zostać wykorzystana wyłącznie na 

finansowanie wypłat świadczenia socjalnego, które otrzymują pracownicy korzystający z 

urlopu górniczego oraz urlopu dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla.  
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W porównaniu z obowiązującym obecnie rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 

10 kwietnia 2015 r. w sprawie dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie świadczeń 

z tytułu urlopów górniczych oraz urlopów dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej 

węgla (Dz. U. poz. 512), zwanym dalej „obowiązującym rozporządzeniem”, projektowane 

rozporządzenie przewiduje zmianę terminów złożenia rozliczeń miesięcznych i rocznych z 

wykorzystania dotacji. Obecnie, rozliczenia miesięcznego za miesiące od stycznia do listopada 

rozliczanego roku, należy dokonać do 25 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, po 

wejściu w życie nowego rozporządzenia trzeba będzie tego dokonać do 15 dnia każdego 

miesiąca za miesiąc poprzedni. W związku z tym, do projektu rozporządzenia wprowadzono 

przepis przejściowy regulujący kwestię stosowania przepisów dotychczasowych do dotacji 

budżetowych na zadania w zakresie finansowania świadczeń z tytułu urlopów górniczych oraz 

urlopów dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla realizowane w okresie od 

dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. 

Podobnie, jak w obowiązującym rozporządzeniu projekt precyzuje, że przyznana przez 

ministra dotacja, przekazywana jest w transzach. Podstawę wypłaty transzy dotacji stanowi 

przedłożenie przez przedsiębiorstwo górnicze, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy, wniosku 

o wypłatę transzy oraz rozliczenia miesięcznego dotacji. Obowiązek przedłożenia 

miesięcznego rozliczenia nie dotyczy transzy dotacji wnioskowanej po raz pierwszy i drugi, co 

wynika bezpośrednio z terminów przedkładania rozliczeń oraz terminów przekazywania transz. 

W projekcie przewidziano, że udzielona dotacja w części niewykorzystanej do końca roku 

budżetowego podlega zwrotowi w terminie 5 dni po zakończeniu roku.

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu 

górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw obowiązujące rozporządzenie 

zachowuje moc do dnia wydania nowych przepisów wykonawczych na podstawie art. 11 c ust. 

5 ustawy, w brzmieniu nadanym przywołaną ustawą nowelizującą, jednak nie dłużej niż przez 

12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.

Określenie terminu wejścia w życie przedmiotowego projektu rozporządzenia z dniem 

następującym po dniu ogłoszenia wynika z konieczności szybkiej realizacji zadań nałożonych 

na Ministra Aktywów Państwowych znowelizowaną ustawą. 

Wejście w życie mechanizmów przewidzianych projektowanym rozporządzeniem 

umożliwi przedsiębiorstwom górniczym rozpoczęcie procesu pozyskiwania środków 

budżetowych na zabezpieczenie wypłaty osłon socjalnych, jak również zapewni sprawność 
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wypłacania świadczeń z tytułu urlopów górniczych oraz urlopów dla pracowników zakładu 

przeróbki mechanicznej węgla, na finansowanie których będzie przyznana dotacja.

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie pociąga za sobą skutków 

finansowych. Stanowi ono wykonanie regulacji ustawowej zawartej w art. 11c ust. 5 ustawy. 

Szacunkowe koszty procesu restrukturyzacji, w tym koszty osłon socjalnych zostały 

przedstawione w uzasadnieniu do projektu nowelizacji ustawy z dnia 7 września 2007 r. o 

funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego.

Działania określone projektowanym rozporządzeniem dotyczą dozwolonej pomocy 

publicznej, której zakres jest określony w Decyzji Rady z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie 

pomocy państwa ułatwiającej zamykanie niekonkurencyjnych kopalń (2010/787/UE), jak 

również zatwierdzony przez Komisję Europejską w dniu 19 lipca 2019 r. w zakresie udzielania 

pomocy publicznej w latach 2015–2023. Aktualizacja budżetu pomocy, jak również 

przedłużenie pomocy na lata 2024–2027, muszą być notyfikowane w Komisji Europejskiej.

Projekt został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej 

Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny zgodnie z § 52 

uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady 

Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) oraz stosownie do wymogów art. 5 ustawy 

z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 

r. poz. 248).

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych, w związku z powyższym nie 

podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji 

norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597).

Projekt rozporządzenia nie podlega obowiązkowi przedstawienia właściwym instytucjom 

Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, 

dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.

Projekt rozporządzenia stanowi załącznik do programu pomocowego dla górnictwa węgla 

kamiennego notyfikowanego Komisji Europejskiej. W toku postępowania notyfikacyjnego 

Komisja Europejska zostanie poinformowana o wejściu w życie przedmiotowego 

rozporządzenia.

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI

Jaki problem jest rozwiązywany?

Wydanie rozporządzenia jest wykonaniem delegacji ustawowej zawartej w art. 11c ust. 5 ustawy z dnia 

7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (dalej: „ustawa”) zobowiązującej 

ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin do wydania przepisów wykonawczych w zakresie 

dotacji przeznaczonej na finansowanie świadczeń z tytułu urlopów górniczych oraz urlopów dla 

pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla. W związku z uchwaleniem przez Sejm RP w dniu 1 

października 2021 r. ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz 

niektórych innych ustaw, w art. 11c ust. 5 zostały wprowadzone zmiany, co powoduje konieczność wydania 

nowego rozporządzenia. 

Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt

Istotą rozwiązań, zawartych w projekcie rozporządzenie, jest to, że określa ono szczegółowe warunki i 

tryb przyznawania oraz sposób wykorzystania dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie świadczeń, 

o których mowa w art. 11c ust. 1 ustawy, tryb rozliczania dotacji budżetowej oraz warunki powodujące 

czasowe wstrzymanie wypłaty przyznanej dotacji. Rozporządzenie określa również, co powinien zawierać 

wniosek o przyznanie dotacji. Ponadto, określa także formę przekazania dotacji do przedsiębiorstwa 

wnioskującego oraz terminy składania rozliczeń miesięcznych i rozliczenia rocznego z wykorzystania 

dotacji. 

Na podstawie nowelizacji ustawy w art. 11c będącym podstawą wydania przedmiotowego 

rozporządzenia uchyla się w ust. 5 pkt 2 oraz w pkt 4 skreśla się wyrazy „cofnięcie lub”. Proponowane 

zmiany w nowelizacji ustawy mają na celu uporządkowanie zakresu w jakim ma być wydane rozporządzenie. 

Dotychczas „cofnięcie” dotacji było rozumiane jako zwrot w sytuacji, gdy dotację wykorzystano niezgodnie 

mailto:SekretariatDGA@map.gov.pl
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z przeznaczeniem. Ponadto, na podstawie dotychczasowych doświadczeń tryb przyznawania i wypłacania 

świadczenia powinien zostać w gestii podmiotu realizującego wypłaty urlopów.

Nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku do projektowanego rozporządzenia środków 

umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.

Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich 

OECD/UE? 

Brak danych 

Podmioty, na które oddziałuje projekt

Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie

Beneficjenci dotacji (spółka 

wypłacająca świadczenia) 

1 Spółka Restrukturyzacja 

Kopalń S.A. w Bytomiu

Określenie warunków, 

trybu

wnioskowania o środki z 

dotacji budżetowej i 

rozliczania

tych środków oraz 

określenie

sposobu wykorzystania 

dotacji

budżetowej.

Podmioty nadzorujące 

i kontrolujące 

2 Ministerstwo Aktywów 

Państwowych 

Agencja Rozwoju 

Przemysłu S.A. 

Określenie zasad 

przyznawania, 

wydatkowania 

i rozliczania środków

budżetowych 

przeznaczonych

na finansowanie 

świadczeń z tytułu 

urlopów górniczych oraz 

urlopów dla pracowników 

zakładu przeróbki 

mechanicznej węgla. 

Weryfikacja i nadzór nad 

realizacją zadania oraz 

kontrola prawidłowości 

wydatkowania środków 
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budżetowych.

Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji

Treść projektu podlegała konsultacjom w trakcie rozmów ze stroną społeczną podczas uzgodnień treści 

umowy społecznej. W związku z tym, że projekt rozporządzenia umożliwia kontynuowanie procesu 

restrukturyzacji zatrudnienia na zasadach wcześniej obowiązujących, przeprowadzono wyłącznie 

uzgodnienia międzyresortowe.

Projekt rozporządzenia został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 

Rządowego Centrum Legislacji w serwisie „Rządowy Proces Legislacyjny”. 

 Wpływ na sektor finansów publicznych

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł](ceny stałe z …… r.)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-

10)

Dochody ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

pozostałe jednostki (oddzielnie) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Wydatki ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

pozostałe jednostki (oddzielnie) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

pozostałe jednostki (oddzielnie) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Źródła finansowania 
Rozporządzenie jest aktem wykonawczym, nie generuje kosztów obciążających 

budżet państwa.

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie pociąga za sobą 

skutków finansowych. Stanowi ono jedynie wykonanie regulacji ustawowej 

zawartej w art. 11c ust. 5 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu 

górnictwa węgla kamiennego.

Szacunkowe koszty procesu restrukturyzacji, w tym koszty osłon 

socjalnych zostały przedstawione w uzasadnieniu do nowelizacji ustawy z dnia 7 

września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, uchwalonej 

przez Sejm RP w dniu 1 października 2021 r. 

Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców 
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oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe 

Skutki

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-

10)

duże 

przedsiębiorstwa
0 0 0 0 0 0 0

sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw

0 0 0 0 0 0 0

W ujęciu 

pieniężnym

(w mln zł, 

ceny stałe z …… 

r.)

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe
0 0 0 0 0 0 0

duże 

przedsiębiorstwa

Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na duże 

przedsiębiorstwa.

sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw

Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na mikro-, 

małych i średnich przedsiębiorców.

W ujęciu 

niepieniężnym

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na rodzinę, 

obywateli oraz gospodarstwa domowe, osoby niepełnosprawne 

oraz osoby starsze.

Niemierzalne  brak wpływu.

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń 

Projektowane rozporządzenie nie będzie wywierało wpływu na sytuację i 

konkurencyjność polskiego górnictwa węgla kamiennego, jak również sytuację 

ekonomiczną i społeczną rodziny. Regulacja pozwoli przedsiębiorstwom 

górniczym na wnioskowanie o środki budżetowe na realizację wypłat świadczeń 

socjalnych osobom, korzystającym z urlopów górniczych i urlopów dla 

pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla. 

 Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu

☒ nie dotyczy

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej 

tabeli zgodności).

☐ tak

☐ nie

☐ nie dotyczy



– 11 –

☐ zmniejszenie liczby dokumentów 

☐ zmniejszenie liczby procedur

☐ skrócenie czasu na załatwienie sprawy

☐ inne: …

☐ zwiększenie liczby dokumentów

☐ zwiększenie liczby procedur

☐ wydłużenie czasu na załatwienie sprawy

☐ inne: …

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji. 
☐ tak

☐ nie

☐ nie dotyczy

Komentarz:

Wpływ na rynek pracy 

Wprowadzenie w życie przepisów rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 

Wpływ na pozostałe obszary

☐ środowisko naturalne

☐ sytuacja i rozwój regionalny

☐ inne: …

☐ demografia

☐ mienie państwowe

☐ informatyzacja

☐ zdrowie

Omówienie wpływu
Rozporządzenie ma na celu jedynie wypełnienie obowiązku ustawowego 

nałożonego na ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin.

Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?

Ewaluacja wykonanych zadań będzie możliwa w ramach realizacji zadań określonych ustawą z dnia 7 

września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Zgodnie z jej zapisami co roku, po 

przedstawieniu Ministrowi Aktywów Państwowych przez beneficjenta dotacji sprawozdań lub rozliczeń z 

realizacji zadań oraz wykorzystania dotacji. Po dniu 31 grudnia 2027 r. będzie możliwe określenie liczby 

osób, które skorzystały ze świadczeń z tytułu urlopów górniczych oraz urlopów dla pracowników zakładu 

przeróbki mechanicznej węgla w ramach restrukturyzacji zatrudnienia w likwidowanych kopalniach oraz 

kwoty dokonanych wypłat z tego tytułu. 

Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.) 

Brak 
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