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Druk nr 1231 Z
________________________________________________________________________________

SPRAWOZDANIE
KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ
(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisja, na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2011 r. rozpatrzyła wnioski zgłoszone w toku
debaty w dniu 15 czerwca 2011 r. nad ustawą

o zmianie ustawy o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do
bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót
górniczych,
i przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:
- Wysoki Senat raczy przyjąć wniosek zawarty w pkt I.

Przewodniczący Komisji
Gospodarki Narodowej
(-) Jan Wyrowiński

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW
do ustawy o zmianie ustawy o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu
prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych
z przedsiębiorstw robót górniczych

Wniosek
KGN
poparty przez
komisję

I.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.

II.

Wniosek o wprowadzenie poprawek do ustawy:

1)

w art. 1, w art. 7 w ust. 3 wyrazy "w latach 2002-2007 lub za ich

Poprawka
sen. T. Gruszki

część" zastępuje się wyrazami "w całości lub w części od 1 stycznia
2002 r.";

2)

Poprawka
sen. T. Gruszki

w art. 1:
a) w zdaniu wstępnym wyrazy "art. 7 otrzymuje brzmienie"
zastępuje się wyrazami "wprowadza się następujące zmiany",
b) dotychczasową treść oznacza się jako pkt …,
c) dodaje się pkt … w brzmieniu:
"…) w art. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
"1) osoby uprawnione - emerytów i rencistów mających
ustalone prawo do emerytury lub renty, którzy pobierali
bezpłatny węgiel w naturze od przedsiębiorstw robót
górniczych

i

Przedsiębiorstwa

Budowy

Szybów

w Bytomiu oraz wdowy, wdowców i sieroty mających
ustalone

prawo

do

renty rodzinnej

po

byłych

pracownikach, uprawnionych do bezpłatnego węgla na
podstawie Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników
zakładów górniczych z dnia 21 grudnia 1991 r., i którzy
uzyskali emeryturę lub rentę przed dniem 1 stycznia

-2-

2007 r., a po dniu 31 grudnia 1994 r. utracili prawo do
ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego
węgla;";";

3)

Poprawka
sen. T. Gruszki

w art. 1:
a) w zdaniu wstępnym wyrazy "art. 7 otrzymuje brzmienie"
zastępuje się wyrazami "wprowadza się następujące zmiany",
b) dotychczasową treść oznacza się jako pkt …,
c) dodaje się pkt … w brzmieniu:
"…) w art. 3 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
"3. Pod pojęciem zaspokojenie prawa nie rozumie się
wyłączenia

kwoty

ekwiwalentu

pieniężnego

do

podstawy wymiaru emerytury lub renty.".
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