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W BIEŻĄCYM NUMERZE



PRAWO PODATKOWE
Zwolnienie przedmiotowe jednorazowych odpraw pieniężnych

Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa
węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw Dz.U.2021.2071

Wejście w życie: 1 grudnia 2021 r. 

Zwalnia się od podatku dochodowego kwoty jednorazowych odpraw pieniężnych,           
o których mowa w art. 11d ust. 4b ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu
górnictwa węgla kamiennego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1821 oraz z 2021 r. poz. 2071).

Ułatwienia dla podatników ubiegających się o rozłożenie na raty zapłaty
całości albo części podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków 

Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych
innych ustaw Dz.U.2021.2105 

Wejście w życie: 8 grudnia 2021 r.

Z warunków, które należy brać pod uwagę przy ocenie, czy istnieje realne ryzyko
nieodzyskania podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków wykreślono
posiadanie przez podatnika udziałów w zagranicznej jednostce kontrolowanej. 

 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210002071/O/D20212071.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210002105/O/D20212105.pdf


PRAWO GÓRNICZE

urlop górniczy (pod warunkiem nabycia uprawnień emerytalnych przez pracownika
najpóźniej do 01.01.2028 r.);
urlop dla pracowników przeróbki mechanicznej węgla (pod warunkiem nabycia
uprawnień emerytalnych przez pracownika najpóźniej do 01.01.2027 r.) lub
jednorazowej odprawy pieniężnej.

Nowelizacja ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz
niektórych innych ustaw 

Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa
węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw Dz.U.2021.2071

Wejście w życie: 1 grudnia 2021 r. 

17 listopada została opublikowana nowelizacja ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla
kamiennego oraz niektórych innych ustaw. Wprowadzone nowelizacją zmiany
umożliwiają przedsiębiorstwom górniczym od dnia 1 grudnia 2021 r. do dnia 31 grudnia
2023 r. zbywanie nieodpłatnie na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. (zwana dalej
SRK S.A.) kopalni, zakładu górniczego lub jego oznaczonej części prowadzającego
wydobycie węgla kamiennego lub roboty górnicze celem przeprowadzenia ich likwidacji.
 
W związku z powyższym, nowelizacją przedłużono również możliwość skorzystania
przez pracowników likwidowanych kopalń z pakietów osłonowych, takich jak: 

Z przedmiotowych instrumentów osłonowych pracownik może skorzystać jeden raz. 

Pracownicy korzystający ww. urlopów, jeśli nabyli do niego uprawnienie po dniu
1.12.2021 r. będą otrzymywać 80% miesięcznego wynagrodzenia obliczanego jak
wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy. Wysokość jednorazowej odprawy pieniężnej to
120.000,00 zł. Odprawa przysługuje pracownikom nieposiadającym uprawnień do urlopu
górniczego albo urlopu dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla
zatrudnionym w dniu zbycia, którzy posiadają co najmniej roczny staż          
w przedsiębiorstwie górniczym i byli zatrudnienia na powierzchni lub w zakładzie
przeróbki mechanicznej węgla lub pod ziemią. 
Osobie korzystającej z urlopu górniczego albo urlopu dla pracowników zakładu przeróbki
mechanicznej węgla i otrzymującej świadczenie socjalne nie przysługuje prawo do
nagrody jubileuszowej, nagrody z okazji „Dnia Górnika” oraz dodatkowej nagrody
rocznej, określonych w przepisach prawa pracy, obowiązujących w przedsiębiorstwie
górniczym, w którym osoba ta jest zatrudniona. 
Pracownikom i byłym pracownikom kopalni postawionej w stan likwidacji przed dniem          
1 stycznia 2019 r. oraz w okresie od dnia 1 grudnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
nadal SRK SA będzie wypłacać rentę wyrównawczą, która została przyznana na
podstawie prawomocnego wyroku sądu, ugody zawartej przed sądem albo ugody
zawartej między kopalnią a pracownikiem lub byłym pracownikiem. 
Nowelizacja ustala również zasady finansowania świadczeń osłonowych i procesu
likwidacji do końca 2027 r. 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210002071/O/D20212071.pdf


PRAWO OCHRNY ŚRODOWISKA
Destrukt asfaltowy utraci status odpadu

Rozporządzenie Ministra Klimatu I Środowiska z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie
określenia szczegółowych kryteriów stosowania warunków utraty statusu odpadów dla
odpadów destruktu asfaltowego Dz.U.2021.2067

Wejście w życie: 2 grudnia 2021 r.

Powyższy akt określi ramy prawne, dzięki którym destrukt asfaltowy będzie mógł utracić
status odpadu. Powyższe będzie implikowało powstanie możliwości wykorzystania go
jako materiał budowlany, co przyczyni się do powstania znacznych oszczędności.
Ponadto, dzięki wprowadzeniu wspomnianych regulacji poziom eksploatacji złóż
surowców naturalnych zostanie znacznie obniżony. Końcowo warto zaznaczyć, iż
powyższe ograniczy skalę przechowywania destruktu asfaltowego na hałdach oraz
przyczyni się ochronie środowiska.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002067


ZASTRZEŻENIE PRAWNE
Newsletter składa się z wykazu wybranych zmian prawa oraz komentarzy. Część zmian może być powtarzana dla
poszczególnych dziedzin/działów.

Wykaz zmian prawa, które będą miały miejsce w niniejszym numerze, może być niekompletny z uwagi na fakt, iż część aktów
prawnych jest ogłaszana pod koniec miesiąca, a więc jeszcze przed dniem udostępnienia newslettera. Przytoczone
orzecznictwo może pochodzić z wcześniejszych miesięcy z uwagi na ich późniejszą publikację.

Zastrzegamy, że informacje zawarte w niniejszym opracowaniu mają charakter ogólny i nie stanowią opinii prawnej.  W związku
z czym Kancelaria nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszych informacji bez uprzedniej
konsultacji.
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