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USTAWA

z dnia 15 grudnia 2006 r.

o zmianie ustawy o restrukturyzacji górnictwa w´gla kamiennego w latach 2003—2006

Art. 1. W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o re-
strukturyzacji górnictwa w´gla kamiennego w latach
2003—2006 (Dz. U. Nr 210, poz. 2037 oraz z 2005 r.
Nr 150, poz. 1250) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 28 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Kompetencje ministra w∏aÊciwego do spraw

Skarbu Paƒstwa okreÊlone w art. 2 pkt 5 i 6
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.1)) w odniesieniu
do przedsi´biorstw górniczych, z wyjàtkiem
Lubelskiego W´gla „Bogdanka” S.A., a tak˝e
w odniesieniu do „W´glokoks” S.A. w Katowi-
cach i „W´glozbyt” S.A. w Katowicach, wyko-
nuje do dnia 31 grudnia 2007 r. minister w∏a-
Êciwy do spraw gospodarki.”;

2) w art. 34 w ust. 1:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) do dnia 31 grudnia 2007 r. — zadaƒ dotyczà-
cych likwidacji kopalƒ oraz zadaƒ wykony-
wanych po zakoƒczeniu likwidacji kopalƒ;”,

b) w pkt 6 lit. b i c otrzymujà brzmienie:

„b) do dnia 31 grudnia 2007 r. — rent wyrów-
nawczych przys∏ugujàcych od kopalƒ ca∏ko-
wicie likwidowanych,

c) do dnia 31 grudnia 2007 r. — deputatów w´-
glowych dla emerytów i rencistów z kopalƒ
ca∏kowicie likwidowanych,”;

3) w art. 51 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) udowodni∏ okres pracy górniczej wykonywa-
nej pod ziemià stale i w pe∏nym wymiarze cza-
su pracy oraz pobiera∏ rent´ z tytu∏u niezdol-
noÊci do pracy w zwiàzku z wypadkiem lub
chorobà zawodowà ∏àcznie przez 15 lat, w tym
posiada∏ 5 lat pracy górniczej wykonywanej
pod ziemià stale i w pe∏nym wymiarze czasu
pracy, albo”. 

Art. 2. Przepisy art. 20, 23 i 27 ustawy, o której mo-
wa w art. 1, zachowujà moc do dnia 31 grudnia 2007 r.

Art. 3. Przepis art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy zmienia-
nej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà
stosuje si´ do wniosków o emerytury górnicze z∏o˝o-
nych do dnia 31 grudnia 2007 r. 

Art. 4. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski
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1) Zmiany wymienionej 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,
z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 240, poz. 2055, z 2004 r. Nr 99,
poz. 1001, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r.
Nr 169, poz. 1417 i Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 107,
poz. 721. 


