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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 2 lipca 1990 r. 

w sprawie powierzenia wykonywania niektórych zadań oraz uprawnień Wspólnoty Węgla Kamiennego oraz 
Wspólnoty Energetyki i Węgla Brunatnego organom administracji państwowej. 

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. 
o likwidacji Wspólnoty Węgla Kamiennego i Wspólnoty 
Energetyki i Węgla Brunatnego oraz o zmianie niektórych 
ustaw (Dz. U. Nr 14, poz. 89) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa zadania i uprawnienia lik
widowanych: Wspólnoty Węgla Kamiennego oraz Wspólno
ty Energetyki i Węgla Brunatnego, których wykonywanie 
powierza się organom administracji państwowej. 

§ 2. Wykonywanie niżej wymienionych zadań i upraw
nień likwidowanej Wspólnoty Węgla Kamiennego powierza 
się : 

1) Ministrowi Przemysłu : 

a) opracowywanie prognoz zapotrzebowania na wę
giel, 

b) programowanie i organizowanie przedsięwzięć in
westycyjnych w zakresie budowy i rozbudowy za
kładów górniczych oraz zakładów towarzyszących 
i związanej z tym infrastruktury, 

c) podejmowanie działań w celu zapewnienia rozwoju 
i efektywnego wykorzystania zdolności produkcyj
nych w przemyśle węglowym, 

d) opracowywanie i przedstawianie propozycji doty
czących kształtowania ekonomicznych warunków 
funkcjonowania górnictwa węglowego oraz racjo
nalizacji zużycia węgla, 

e) programowanie i organizowanie wdrażania postępu 
naukowo-technicznego w dziedzinie eksploatacji 
złóż węgla oraz poprawy jakości węgla i bezpieczeń
stwa pracy, 

f) sprawowanie nadzoru nad organizacją i prowadze
niem ratownictwa górniczego, 

g) podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska 
naturalnego, zmierzających do minimalizowania 
i usuwania zagrożeń ekologicznych powstających 
w wyniku działalności górniczej na środowisko natu
ralne, 

h) prowadzenie rozliczeń finansowych z budżetem pa
ństwa z tytułu dotacji budżetowych dla przemysłu 
węglowego, 

i) podejmowanie działań na rzecz poprawy stanu bez
pieczeństwa w przemyśle węglowym, 

i) organizowanie szkonictwa zawodowego na potrze
by p~zemysłu węglowego, 

k) wykonywanie zadań w zakresie obronności i bez
pieczeństwa państwa w dziedzinie węgla kamien
nego, 

I) wykonywanie funkcji zastrzeżonych w przepisach 
prawa górniczego dla jednostki bezpośrednio nad
zorującej i kontrolującej przedsiębiorstwa górnicze 
w stosunku do wszystkich kopalń węgla kamien
nego, piasku podsadzkowego, przedsiębiorstw bu
dujących nowe zakłady górnicze i wykonujących 
roboty w istniejących zakładach górniczych węgla, 

ł) wykonywanie innych zadań i uprawnień likwidowa
nej Wspólnoty Węgla Kamiennego, określonych 

w odrębnych ustawach i mieszczących się w ustawo
wo określonym zakresie działania Ministra Przemysłu , 
a nie przekazanych innym organom administracji 
państwowej, 

2) Ministrowi Rynku Wewętrznego - sporządzanie bilan
sów węgla, 

3) Ministrowi Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych 
i Leśnictwa - programowanie i organizowanie badań 
geologicznych dla rozpoznania zasobów węgla . 

§ 3. Ministra Przemysłu powierza się następujące zada
nia i uprawnienia likwidowanej Wspólnoty Energetyki i Węg
la Brunatnego: 

1) określanie potrzeb w zakresie mocy i produkcji energii 
elektrycznej w okresach rocznych i wieloletnich oraz 
zadań w zakresie zaspokojenia tych potrzeb, 

2) uzgadnianie wieloletnich i rocznych zadań w zakresie 
produkcji energii elektrycznej i węgla brunatnego w celu 
realizacji zadań, o których mowa w pkt 1, 

3) programowanie przedsięwzięć inwestycyjnych polega
jących na budowie i rozbudowie elektrowni, elektro
ciepłowni , sieci elektroenergetycznych i kopalń węgla 
brunatnego, 

4) zapewnienie niezawodności działania systemu elektro
energetycznego, 

5) działanie na rzecz zapewnienia rozwoju i optymalnego 
wykorzystania przez podmioty gospodarcze prowadzą
ce działalność w dziedzinie-energetyki i węgla brunat
nego posiadanych przez nie zdolności produkcyjnych, 

6) dysponowanie mocą urządzeń energetycznych przyłą
czonych do wspólnej sieci elektroenergetycznej, 

7) programowanie, organizacja i wdrażanie postępu nau
kowo-technicznego w energetyce i górnictwie węgla 
brunatnego, 

8) sprawy związane z działalnością handlową i techniczną 
w zakresie międzynarodowego obrotu energią elektrycz
ną, 

9) zapewnienie współdziałania krajowego systemu elekt
roenergetycznego z systemami innych państw, 

10) działanie na rzecz ochrony środowiska w energetyce 
i górnictwie węgla brunatnego, 

11) organizowanie szkolenia zawodowego w energetyce 
i górnictwie węgla brunatnego, 

12) wykonywanie zadań w zakresie obronności i bezpiecze
ństwa w dziedzinie energetyki i węgla brunatnego, 

13) wykonywanie innych zadań i uprawnień likwidowanej 
Wspólnoty Energetyki i Węgla Brunatnego określonych 
w odrębnych ustawach, mieszczących się w ustawowo 
określonym zakresie działania Ministra Przemysłu, a nie 
przekazanych innym organom administracji państwowej. 
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§ 4. 1. Upoważnia się Ministra Przemysłu do powierze
nia wykonywania zadań, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. 
a)-I) oraz w § 3 pkt 1-12, powołanym w tym celu 
jednostkom organizacyjnym. 

2. Upoważnia się Ministra Rynku Wewnętrznego do 
powierzenia wykonywania zadań, o których mowa w § 2 pkt 
2, powołanej w tym celu jednostce organizacyjnej. 

3. Upoważnia się Ministra Ochrony Środowiska, Zaso
bów Naturalnych i Leśnictwa do powierzenia wykonywania 
zadań, o których mowa w § 2 pkt 3, powołanej w tym celu 
jednostce organizacyjnej. 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Prezes Rady Ministrów: T. Mazowiecki 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRFÓW 

z dnia 11 lipca 1990 r. 

w sprawie warunków jakim powinno odpowiadać zgłoszenie zamiaru łączenia, przekształcenia lub utworze
nia podmiotów gospodarczych. 

Na podstawie art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 24 lutego 
1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym (Dz. 
U. Nr 14, poz. 88 i Nr 34, poz. 198) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Zgłoszenie zamiaru łączenia podmiotów gos
podarczych powinno zawierać dane o tych podmiotach oraz 
ocenę pozycji, jaką podmioty łączące się osiągają, a nowo 
powstały podmiot osiągnie na rynku krajowym lub lokalnym. 
W szczególności w zgłoszeniu należy podać: 

1) nazwy łączących się podmiotów gospodarczych i ich 
numery statystyczne, siedziby, przedmiot działalności 
i jej zasięg terytorialny (rynek krajowy, rynek lokalny), 
przynależność do innych struktur organizacyjnych, 
a w razie gdy struktura ta jest spółką handlową również 
ilość udziałów (akcji) w jej kapitale zakładowym, jeżeli 

przekracza 50%, 

2) udział poszczególnych podmiotów gospodarczych od
powiednio w rynku krajowym lub lokalnym, na którym 
działa, w roku poprzedzającym rok łączenia podmiotów 
oraz przewidywany po połączeniu podmiotów; udział 
ten należy podać w cenach realizacji i jednostkach 
naturalnych w odniesieniu do podstawowych dla łączo
nych podmiotów towarów i usług, 

3) przyczyny łączenia podmiotów, 

4) ewentualnie inne informacje, które sporządzający zgło
szenie uzna za wskazane zamieścić lub Urząd Antymo
nopolowy ich zażąda do ustalenia czy podmiot gos
podarczy posiada lub uzyska pozycję dominującą na 
rynku. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do zgłoszenia 
zamiaru przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego 

w spółkę, z tym że w zgłoszeniu należy podać formę spółki 
oraz wartość kapitału zakładowego. 

3. W zgłoszeniu zamiaru utworzenia podmiotu gos
podarczego, w razie gdy podmiot ten mógłby uzyskać 
pozycję dominującą na rynku albo jedna ze stron tworzących 
nowy podmiot gospodarczy pozycję taką posiada, należy 
podać: 

1) nazwę tworzonego podmiotu, jego siedzibę, przedmiot 
działalności i jej zasięg terytorialny (rynek krajowy, rynek 
lokalny). 

2) przewidywany udz i ał w rynku krajowym lub rynku 
lokalnym, na którym podmiot zamierza działać; udział 
ten należy podać w przewidywanych cenach realizacji 
i jednostkach naturalnych w odniesieniu do podsta
wowch towarów i usług , 

3) ewentualnie inne informacje, o których mowa w ust. 
1 pkt 4. 

W zgłoszeniu zamiaru utworzenia podmiotu gospodarczego 
należy wskazać również przesłanki , które miano na uwadze 
uznając, że podmiot może uzyskać pozycję dominującą na 
rynku, albo jedna ze stron tworzących nowy podmiot gos
podarczy taką pozycję posiada. 

4. Zgłoszenie , o którym mowa w ust. 1-3, podpisuje: 

1) przy łączeniu przedsiębiorstw państwowych - organ 
założycielski zarządzający łączenie tych przedsiębiorstw, 

2) przy łączeniu spółdzielni lub przyłączeniu jednostki 
organizacyjnej spółdzielni do innej spółdzielni - zarząd 

spółdzielni przejmującej, 

3) przy łączeniu spółek prawa handlowego - zarząd spółki 

przejmującej lub spółki na którą przechodzi majątek 
łączących się spółek, 

4) przyłączeniu podmiotów gospodarczych nie wymienio
nych w pkt 1-3 - organ jednego z podmiotów 
gospodaczych podejmujących działania zmierzające do 
łączenia się, 

5) przy przekształceniu przedsiębiorstwa państwowego 

w spółkę - organ założycielski podejmujący decyzję 
w sprawie przekształcenia, 

6) przy przekształceniu przedsiębiorstwa komunalnego 
w spółkę - organ gminy podejmujący decyzję w spra
wie przekształcen ia, 

7) przy utworzeniu podmiotu gospodarczego - odpowie
dnie organy założycielskie lub inne podmioty upoważ
nione na podstawie odrębnych przepisów do utworze
nia podmiotów gospodarczych (organy innych pod
miotów gospodarczych, założyciele, wspólnicy, funda
torzy i inni) . 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Prezes Rady Ministrów: T. Mazowiecki 


