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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 16 paêdziernika 2001 r.

w sprawie dotacji przeznaczonej na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w podmiotach przemys∏owe-
go potencja∏u obronnego.

Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca
2001 r. o wykonywaniu bud˝etu paƒstwa w roku 2001
oraz o zmianie ustawy o dochodach jednostek samo-
rzàdu terytorialnego w latach 1999—2001 (Dz. U. Nr 55,
poz. 574 i Nr 84, poz. 907) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe zasady
udzielania i wykorzystania dotacji przeznaczonej na fi-
nansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w podmio-
tach przemys∏owego potencja∏u obronnego, zwanej
dalej „dotacjà”, uj´tej w bud˝ecie paƒstwa w cz´Êci,
której dysponentem jest minister w∏aÊciwy do spraw
gospodarki, w tym:

1) tryb udzielania, sposób wykorzystania i rozliczania
dotacji,

2) zasady, tryb przyznawania, ustalania kwot oraz ob-
liczania i wyp∏acania odpraw ustawowych dla pra-
cowników tego przemys∏u.

§ 2. 1. Dotacj´ przeznacza si´ na finansowanie re-
strukturyzacji zatrudnienia w podmiotach przemys∏o-
wego potencja∏u obronnego, okreÊlonych w przepi-
sach wydanych na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia
7 paêdziernika 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji
przemys∏owego potencja∏u obronnego i modernizacji
technicznej Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

(Dz. U. Nr 83, poz. 932, z 2000 r. Nr 119, poz. 1250 oraz
z 2001 r. Nr 76, poz. 805 i Nr 100, poz. 1080), z wy∏àcze-
niem przedsi´biorstw paƒstwowych wymienionych
w tych przepisach.

2. Dotacja jest przeznaczona na finansowanie od-
praw ustawowych wyp∏acanych pracownikom zwal-
nianym z pracy z powodu ograniczenia zdolnoÊci pro-
dukcyjnych, zmian technologicznych i asortymento-
wych produkcji, restrukturyzacji organizacyjnej, likwi-
dacji stanowisk, oddzia∏ów i wydzia∏ów produkcyjnych
— b´dàcych wynikiem realizacji programu restruktury-
zacji przemys∏u obronnego i wsparcia w zakresie mo-
dernizacji technicznej Si∏ Zbrojnych RP.

§ 3. Dotacj´ przeznacza si´ na odprawy pieni´˝ne
przys∏ugujàce na podstawie ustawy z dnia 28 grudnia
1989 r. o szczególnych zasadach rozwiàzywania z pra-
cownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczàcych
zak∏adu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U.
z 1990 r. Nr 4, poz. 19, Nr 10, poz. 59 i Nr 51, poz. 298,
z 1991 r. Nr 83, poz. 372, Nr 106, poz. 457 i Nr 113,
poz. 491, z 1992 r. Nr 21, poz. 84, z 1994 r. Nr 1, poz. 1,
z 1996 r. Nr 24, poz. 110 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136)
lub jednorazowe odprawy pieni´˝ne w zwiàzku z przej-
Êciem na emerytur´ lub rent´ inwalidzkà, z zastrze˝e-
niem art. 8 ust. 4 tej ustawy.

§ 4. 1. Odprawy, o których mowa w § 3, sà przyzna-
wane w trybie i na zasadach okreÊlonych w odr´bnych
przepisach.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki ustala
wysokoÊç dofinansowania tych odpraw, w granicach
ustalonej w bud˝ecie na ten cel kwoty.

§ 5. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki mo-
˝e udzieliç dotacji na wniosek podmiotu przemys∏owe-
go potencja∏u obronnego. Wnioski sk∏ada si´ do mini-
stra w∏aÊciwego do spraw gospodarki, w terminie
10 dni od dnia wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia.

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

1) oznaczenie podmiotu ubiegajàcego si´ o dotacj´
obejmujàce:
a) firm´ (nazw´),
b) numer identyfikacyjny REGON,
c) adres,

2) imienny wykaz osób uprawnionych, z podaniem ro-
dzaju i wysokoÊci odprawy, numeru PESEL, termi-
nu otrzymania wypowiedzenia oraz terminu roz-
wiàzania stosunku pracy,

3) kwot´ wnioskowanej dotacji,

4) uzasadnienie przyznania dotacji,

5) podpisy osób uprawnionych do reprezentowania
podmiotu ubiegajàcego si´ o dotacj´.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, do∏àcza si´
porozumienie z zak∏adowymi organizacjami zwiàzko-
wymi w sprawie restrukturyzacji zatrudnienia.

§ 6. Przyznawana przez ministra w∏aÊciwego do
spraw gospodarki dotacja jest przekazywana na spe-
cjalnie w tym celu wyodr´bniony rachunek bankowy
podmiotu przemys∏owego potencja∏u obronnego.

§ 7. Podmiot przemys∏owego potencja∏u obronne-
go, który otrzyma∏ dotacj´, sporzàdza i przekazuje mi-
nistrowi w∏aÊciwemu do spraw gospodarki, w terminie
do dnia 31 stycznia 2002 r., sprawozdanie zawierajàce
imienny wykaz osób, które otrzyma∏y odprawy. W wy-
kazie nale˝y wskazaç kwoty wyp∏aconych odpraw oraz
wysokoÊç ich dofinansowania ze Êrodków dotacji.

§ 8. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznacze-
niem lub pobrane w nadmiernej wysokoÊci podlegajà
zwrotowi do bud˝etu paƒstwa na zasadach i w trybie
okreÊlonych w przepisach o finansach publicznych.

§ 9. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
7 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Gospodarki: J. Steinhoff
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