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2. Dodatek przyznaje dyrektor szko∏y, a dyrektorowi
szko∏y — organ administracji rzàdowej prowadzàcy
szko∏´.

3. Nauczycielowi zatrudnionemu w jednostce orga-
nizacyjnej, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy —
Karta Nauczyciela, dodatek przyznaje dyrektor zak∏adu
poprawczego lub schroniska dla nieletnich, a dyrekto-
rowi — prezes w∏aÊciwego sàdu okr´gowego.

4. Dodatek przys∏uguje od pierwszego dnia miesià-
ca nast´pujàcego po miesiàcu, w którym z∏o˝ony zo-
sta∏ wniosek o jego przyznanie.

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

Minister Edukacji Narodowej: E. Wittbrodt
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 25 maja 2001 r.

w sprawie dotacji przeznaczonych na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 26 listo-
pada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa w´gla kamien-
nego do funkcjonowania w warunkach gospodarki ryn-
kowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach
gmin górniczych (Dz. U. Nr 162, poz. 1112 oraz z 2001 r.
Nr 5, poz. 41) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) szczegó∏owe zasady i tryb przyznawania oraz spo-
sób wykorzystania dotacji przeznaczonych na fi-
nansowanie restrukturyzacji zatrudnienia,

2) warunki, zasady i tryb przyznawania, obliczania
i wyp∏acania Êwiadczeƒ z tytu∏u uprawnieƒ os∏ono-
wych i aktywizujàcych,

3) wysokoÊç minimalnych Êwiadczeƒ i zasi∏ków so-
cjalnych,

4) szczegó∏owe warunki powodujàce cofni´cie lub
czasowe wstrzymanie wyp∏aty przyznanej dotacji
bud˝etowej.

§ 2. Dotacje ustalane w ustawach bud˝etowych na
restrukturyzacj´ zatrudnienia w przedsi´biorstwie gór-
niczym i przedsi´biorstwie robót górniczych przezna-
cza si´ na finansowanie:

1) Êwiadczeƒ  socjalnych wraz z nale˝nymi sk∏adkami,

2) zasi∏ków socjalnych wraz z nale˝nymi sk∏adkami,

3) jednorazowych:

a) odpraw pieni´˝nych,

b) odpraw pieni´˝nych bezwarunkowych,

c) bezp∏atnych szkoleƒ,

4) po˝yczek udzielanych na preferencyjnych warun-
kach,

5) bezp∏atnej pomocy doradczej,

6) nagród — z okazji „Dnia Górnika” i dodatkowej na-
grody rocznej — wynikajàcych z rozporzàdzenia
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1981 r. w sprawie
szczególnych przywilejów dla pracowników gór-
nictwa — Karta górnika (Dz. U. z 1982 r. Nr 2,
poz. 13), nagrody jubileuszowej, z zastrze˝eniem
§ 10, oraz deputatów w´glowych,

7) odpisu naliczanego na zak∏adowy fundusz Êwiad-
czeƒ socjalnych na osoby przebywajàce na urlo-
pach górniczych w spó∏ce, o której mowa w art.
13a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dostoso-
waniu górnictwa w´gla kamiennego do funkcjono-
wania w warunkach gospodarki rynkowej oraz
szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin gór-
niczych, zwanej dalej „ustawà”.

§ 3. Dotacji udziela si´:

1) lokalnym lub regionalnym instytucjom finanso-
wym, o których mowa w art. 29 ust. 1 ustawy, zwa-
nych dalej „instytucjami finansowymi”, na udziela-
nie po˝yczek dla pracowników, o których mowa
w art. 27 ustawy,

2) przedsi´biorstwom górniczym na refundacj´:

a) odprowadzanych przez pracodawc´, o którym
mowa w art. 30 ustawy, sk∏adek na ubezpiecze-
nia spo∏eczne, finansowanych ze Êrodków pra-
codawcy na zasadach okreÊlonych w odr´bnych
przepisach,

oraz

b) sk∏adek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwaranto-
wanych Âwiadczeƒ Pracowniczych 

— w cz´Êci przypadajàcej na zatrudnionych by∏ych
pracowników przedsi´biorstw górniczych.



§ 4. 1. Dotacje na Êwiadczenia socjalne i zasi∏ki so-
cjalne oraz odprawy, o których mowa w § 2 pkt 1 i 2
oraz pkt 3 lit. a) i b), sà przyznawane na wniosek pod-
miotu ubiegajàcego si´ o dotacj´.

2. Wniosek o przyznanie zaliczki dotacji na dany
miesiàc powinien zawieraç:

1) oznaczenie podmiotu ubiegajàcego si´ o dotacj´,

2) okreÊlenie rodzaju uprawnieƒ, o których mowa
w § 2 pkt 1 i 2 oraz pkt 3 lit. a) i b),

3) liczb´ osób i kwot´ dotacji z podzia∏em na rodzaje
uprawnieƒ, w tym na:

a) uprawnienia, o których mowa w § 2 pkt 1 i 2 oraz
pkt 3 lit. a) i b), przyznane w latach poprzedzajà-
cych rok bud˝etowy, w którym podmiot wyst´-
puje o dotacj´ — z oznaczeniem kolejnych lat,
w których przyznano Êwiadczenie socjalne lub
zasi∏ek,

b) uprawnienia, o których mowa w § 2 pkt 1 i 2 oraz
pkt 3 lit. a) i b), przyznane w miesiàcach poprze-
dzajàcych miesiàc, którego wniosek dotyczy,
a tak˝e planowane na dany rok bud˝etowy,

4) wykaz osób wraz z numerem PESEL, które b´dà ko-
rzysta∏y z poszczególnych rodzajów uprawnieƒ po
raz pierwszy,

5) oÊwiadczenie podmiotu ubiegajàcego si´ o dota-
cj´, ˝e osoby wymienione w pkt 4 spe∏niajà warun-
ki do uzyskania uprawnieƒ okreÊlonych w ustawie,

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

§ 5. 1. Podmiot, który otrzyma∏ dotacj´ na Êwiad-
czenia socjalne i zasi∏ki socjalne oraz odprawy, o któ-
rych mowa w § 2 pkt 1 i 2 oraz pkt 3 lit. a) i b), jest obo-
wiàzany sporzàdzaç i przekazywaç ministrowi w∏aÊci-
wemu do spraw gospodarki sprawozdania miesi´czne
i roczne z wykorzystania dotacji.

2. Sprawozdanie miesi´czne powinno zawieraç:

1) rozliczenie kwot wyp∏acanych na Êwiadczenia so-
cjalne wraz z nale˝nymi sk∏adkami, zasi∏ki socjalne
wraz z nale˝nymi sk∏adkami oraz na jednorazowe
odprawy pieni´˝ne, a tak˝e na jednorazowe odpra-
wy pieni´˝ne bezwarunkowe, w tym kwot przeka-
zanych do Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych i na
Fundusz Ubezpieczeƒ Zdrowotnych,

2) wykaz osób wraz z numerem PESEL, które:

a) utraci∏y prawo do urlopu i zasi∏ku socjalnego,

b) naby∏y uprawnienia do 50% wysokoÊci mie-
si´cznego Êwiadczenia socjalnego,

c) naby∏y uprawnienia do 50% wysokoÊci miesi´cz-
nego zasi∏ku socjalnego.

3. Sprawozdanie roczne powinno zawieraç rozlicze-
nie, o którym mowa w ust. 2, za okres od dnia 1 stycz-
nia do dnia 31 grudnia danego roku.

§ 6. 1. Âwiadczenie socjalne przyznane pracowni-
kowi jest wyp∏acane w ka˝dym miesiàcu trwania urlo-
pu górniczego, nie póêniej ni˝ w terminie wyp∏aty wy-
nagrodzenia u pracodawcy.

2. Podstaw´ do ustalania wysokoÊci Êwiadczenia
socjalnego stanowi wynagrodzenie ustalone na zasa-
dach okreÊlonych w art. 2 pkt 10 i art. 22 ust. 1 i 2 usta-
wy, z zastrze˝eniem ust. 3.

3. Âwiadczenie socjalne w I kwartale 2001 r. nie mo-
˝e byç ni˝sze ni˝ kwota 1.287,00 z∏.

§ 7. 1. Zasi∏ek socjalny przys∏ugujàcy by∏emu pra-
cownikowi przedsi´biorstw, o których mowa w art. 19
ust. 1 ustawy, jest wyp∏acany w miesiàcu nast´pujà-
cym po miesiàcu, w którym by∏y pracownik jest upraw-
niony do jego pobierania, nie póêniej ni˝ w terminie
wyp∏aty wynagrodzeƒ u by∏ego pracodawcy.

2. Podstaw´ do ustalania wysokoÊci zasi∏ku socjal-
nego, o którym mowa w ust. 1, stanowi wynagrodze-
nie ustalone na zasadach okreÊlonych w art. 2 pkt 10
i art. 23 ust. 3 ustawy, z zastrze˝eniem ust. 3.

3. Miesi´czny zasi∏ek socjalny, o którym mowa
w ust. 1, w I kwartale 2001 r. wyp∏acany by∏ym pracow-
nikom:

1) zatrudnionym pod ziemià — nie mo˝e byç ni˝szy ni˝
kwota 1.167,00 z∏,

2) zatrudnionym w zak∏adach przeróbki mechanicznej
w´gla — nie mo˝e byç ni˝szy ni˝ kwota 814,00 z∏.

§ 8. 1. Dotacja na cele okreÊlone w § 2 pkt 6 jest
przyznawana na wniosek przedsi´biorstw robót górni-
czych wymienionych w za∏àczniku nr 3 do rozporzàdze-
nia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1999 r. w spra-
wie wykazu przedsi´biorstw górniczych oraz przedsi´-
biorstw robót górniczych (Dz. U. Nr 38, poz. 362 oraz
z 2000 r. Nr 24, poz. 297 i Nr 95, poz. 1046).

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, o przyznanie
zaliczki dotacji na dany miesiàc powinien zawieraç:

1) oznaczenie podmiotu sk∏adajàcego wniosek,

2) okreÊlenie wielkoÊci wydanych deputatów w´glo-
wych i rodzaju nagród,

3) liczb´ osób uprawnionych do:

a) pobierania deputatów w´glowych,

b) otrzymywania nagród,

4) wysokoÊç kwoty zaliczki — w podziale na poszcze-
gólne cele,

5) oÊwiadczenie podmiotu sk∏adajàcego wniosek, ˝e
osoby wymienione w pkt 3 sà uprawnione do
otrzymywania nagród i pobierania deputatów w´-
glowych,

6) podpisy osób uprawnionych do reprezentowania
podmiotu sk∏adajàcego wniosek.
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§ 9. Przepis § 8 stosuje si´ odpowiednio do przed-
si´biorstwa górniczego, w którym nie prowadzi si´ wy-
dobycia w´gla.

§ 10. Nagrody, o których mowa w § 2 pkt 6, przys∏u-
gujà w wysokoÊci miesi´cznego Êwiadczenia socjalne-
go.

§ 11. 1. Podmiot, który otrzyma∏ dotacj´ na cele
okreÊlone w § 8 ust. 1, jest obowiàzany sporzàdzaç
i przekazywaç ministrowi w∏aÊciwemu do spraw go-
spodarki sprawozdania — miesi´czne i roczne.

2. Sprawozdanie miesi´czne powinno zawieraç
w szczególnoÊci rozliczenie wyp∏acanych kwot na cele
okreÊlone we wniosku, o którym mowa w § 8 ust. 2,
w tym kwot odprowadzonych od nich sk∏adek.

3. Sprawozdanie roczne powinno zawieraç rozlicze-
nie, o którym mowa w ust. 2, za okres od dnia 1 stycz-
nia do dnia 31 grudnia danego roku.

§ 12. 1. Dotacja na cele, o których mowa w § 2 pkt 7,
jest przyznawana zaliczkowo na wniosek podmiotu
ubiegajàcego si´ o dotacj´.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, o przyznanie
zaliczki dotacji na dany miesiàc powinien zawieraç:

1) oznaczenie podmiotu sk∏adajàcego wniosek,

2) liczb´ osób przebywajàcych na urlopach górni-
czych w danym miesiàcu oraz przewidywanà licz-
b´ osób, które b´dà przebywaç na urlopach gór-
niczych w poszczególnych miesiàcach danego ro-
ku,

3) wysokoÊç kwoty zaliczki liczonej jako 1/12 iloczynu
przeci´tnej liczby osób przebywajàcych na urlo-
pach górniczych w przeliczeniu na pe∏ne etaty,
uwzgl´dniajàc wymiar czasu pracy tych osób przed
przejÊciem na urlop górniczy w danym miesiàcu,
oraz 37,5% przeci´tnego wynagrodzenia miesi´cz-
nego w gospodarce narodowej, o którym mowa
w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o za-
k∏adowym funduszu Êwiadczeƒ socjalnych (Dz. U.
z 1996 r. Nr 70, poz. 335, Nr 118, poz. 561, Nr 139,
poz. 647 i Nr 147, poz. 686, z 1997 r. Nr 82, poz. 518
i Nr 121, poz. 770 oraz z 1998 r. Nr 75, poz. 486
i Nr 113, poz. 717),

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

§ 13. 1. Podmiot, który otrzyma∏ dotacj´ na cele,
o których mowa w § 2 pkt 7, jest obowiàzany sporzà-
dziç i przekazaç ministrowi w∏aÊciwemu do spraw go-
spodarki sprawozdanie roczne za okres od dnia 1 stycz-
nia do dnia 31 grudnia danego roku.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, powin-
no zawieraç:

1) liczb´ osób przebywajàcych na urlopach górni-
czych w danym roku w podziale na ka˝dy miesiàc,

2) nale˝nà, otrzymanà i zwróconà kwot´ dotacji.

§ 14. 1. Dotacja na jednorazowe bezp∏atne szkole-
nia jest przyznawana na wniosek Górniczej Agencji
Pracy Sp. z o.o.

2. Wniosek o przyznanie zaliczki dotacji powinien
zawieraç:

1) oznaczenie podmiotu sk∏adajàcego wniosek,

2) okreÊlenie rodzaju szkoleƒ i czasu ich trwania,

3) wykaz osób wraz z numerem PESEL, które b´dà ko-
rzysta∏y z danego rodzaju szkolenia,

4) ogólny koszt szkolenia,

5) koszt szkolenia z podzia∏em na koszty finansowane
przez wnioskujàce biuro pomocy zawodowej lub
przez pracodawc´,

6) oÊwiadczenie podmiotu sk∏adajàcego wniosek, ˝e
osoby wymienione w pkt 3 spe∏niajà warunki okre-
Êlone w ustawie do odbycia szkolenia,

7) podpisy osób uprawnionych do reprezentowania
podmiotu sk∏adajàcego wniosek.

§ 15. 1. Podmiot, który otrzyma∏ dotacj´ na cele
okreÊlone w § 14 ust. 1, jest obowiàzany sporzàdzaç
i przekazywaç ministrowi w∏aÊciwemu do spraw go-
spodarki sprawozdania — miesi´czne i roczne.

2. Sprawozdanie miesi´czne powinno zawieraç:

1) wykaz osób obj´tych szkoleniem, wraz z numerem
PESEL,

2) rozliczenie kosztów szkoleƒ, przeprowadzonych
w danym miesiàcu, finansowanych przez biuro po-
mocy zawodowej lub przez pracodawc´,

3) iloÊç rozpocz´tych i zakoƒczonych szkoleƒ,

4) wysokoÊç kwot przekazanych przez osoby, o któ-
rych mowa w § 16 ust. 1.

3. Sprawozdanie roczne powinno zawieraç rozlicze-
nie, o którym mowa w ust. 2, za okres od dnia 1 stycz-
nia do dnia 31 grudnia danego roku.

§ 16. 1. Osoba, która nie ukoƒczy∏a szkolenia, jest
obowiàzana do pokrycia kosztów szkolenia z w∏asnych
Êrodków i przekazania ich na rachunek podmiotu finan-
sujàcego szkolenie.

2. Obowiàzek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy
osób, które nie ukoƒczy∏y szkolenia z powodu podj´cia
zatrudnienia.

§ 17. 1. Po˝yczki, o których mowa w § 2 pkt 4, sà
udzielane by∏ym pracownikom przedsi´biorstw górni-
czych przez instytucje finansowe, przy wykorzystaniu
Êrodków bud˝etowych.
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2. Instytucje finansowe wybiera minister w∏aÊciwy
do spraw gospodarki w drodze przetargu na zasadach
okreÊlonych w przepisach o zamówieniach publicz-
nych, z zastrze˝eniem ust. 3.

3. Instytucje finansowe wybrane w drodze przetar-
gu sà obowiàzane wykorzystaç dotacje na udzielanie
po˝yczek na preferencyjnych warunkach, stosujàc
oprocentowanie roczne nie wy˝sze ni˝ 1/6 zmiennej
stopy oprocentowania kredytu lombardowego, og∏a-
szanego przez Rad´ Polityki Pieni´˝nej; oprocentowa-
nie po˝yczki nie obejmuje prowizji pobieranej przez in-
stytucj´ finansowà od po˝yczkobiorcy za obs∏ug´ po-
˝yczki.

4. Sp∏acane po˝yczki wraz z odsetkami instytucje fi-
nansowe sà obowiàzane przeznaczyç w ca∏oÊci na
udzielanie nowych po˝yczek.

§ 18. 1. Dotacje, o których mowa w § 17 ust. 3, sà
przyznawane na wniosek instytucji finansowych.

2. Wniosek o przyznanie zaliczki dotacji na dany
miesiàc powinien zawieraç:

1) oznaczenie instytucji finansowej,

2) wykaz po˝yczkobiorców, zawierajàcy w szczególno-
Êci:

a) imi´ i nazwisko po˝yczkobiorcy wraz z numerem
PESEL,

b) kwot´ po˝yczki, okreÊlonà w umowie zawartej
z po˝yczkobiorcà,

c) termin sp∏aty po˝yczki, okreÊlony w umowie o jej
udzieleniu (lub termin sp∏aty, je˝eli sp∏ata nie na-
st´puje w ratach),

d) wysokoÊç odsetek od po˝yczki okreÊlonà
w umowie, o której mowa w lit. c), oraz terminy
ich zap∏aty,

3) oÊwiadczenie instytucji finansowej, ˝e osoby wy-
mienione w pkt 2 spe∏niajà warunki do uzyskania
po˝yczki na preferencyjnych warunkach,

4) podpisy osób uprawnionych do reprezentowania
instytucji finansowej.

§ 19. 1. Instytucja finansowa, która otrzyma∏a dota-
cj´, o której mowa w § 17 ust. 3, jest obowiàzana spo-
rzàdzaç i przekazywaç ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw gospodarki sprawozdania — miesi´czne i rocz-
ne.

2. Sprawozdanie miesi´czne powinno zawieraç
rozliczenie wyp∏aconych kwot dotacji na cele okreÊlo-
ne we wniosku.

3. Sprawozdanie roczne powinno zawieraç rozlicze-
nie, o którym mowa w ust. 2, za okres od dnia 1 stycz-
nia do dnia 31 grudnia danego roku.

§ 20. 1. Dotacja, o której mowa w § 3 pkt 2, jest przy-
znawana na wniosek przedsi´biorstwa górniczego,

które zawar∏o umow´ z pracodawcà spoza górnictwa
zatrudniajàcego by∏ego pracownika tego przedsi´bior-
stwa.

2. Dotacj´ przeznacza si´ na refundacj´ sk∏adek na
ubezpieczenia spo∏eczne — emerytalne, rentowe i wy-
padkowe, finansowane ze Êrodków pracodawcy spoza
górnictwa, oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwaranto-
wanych Âwiadczeƒ Pracowniczych.

§ 21. Wniosek, o którym mowa w § 20 ust. 1, powi-
nien zawieraç:

1) oznaczenie podmiotu sk∏adajàcego wniosek,

2) wykaz pracodawców spoza górnictwa,

3) liczb´ pracowników obj´tych refundacjà,

4) ∏àcznà kwot´ refundowanych sk∏adek,

5) oÊwiadczenie pracodawcy spoza górnictwa o uisz-
czaniu sk∏adek,

6) podpisy osób uprawnionych do reprezentowania
podmiotu sk∏adajàcego wniosek.

§ 22. 1. Podmiot, który otrzyma∏ dotacj´ na cele
okreÊlone w § 3 pkt 2, jest obowiàzany sporzàdzaç
i przekazywaç ministrowi w∏aÊciwemu do spraw go-
spodarki sprawozdania — miesi´czne i roczne.

2. Sprawozdanie miesi´czne powinno zawieraç:

1) dane okreÊlone we wniosku,

2) wykorzystanà kwot´ dotacji,

3) liczb´ osób i zwrócone kwoty, o których mowa
w art. 30 ustawy.

3. Sprawozdanie roczne powinno zawieraç rozlicze-
nie, o którym mowa w ust. 2, za okres od dnia 1 stycz-
nia do dnia 31 grudnia danego roku.

§ 23. 1. Przyznawane dotacje na cele okreÊlone
w rozporzàdzeniu sà przekazywane na rachunek ban-
kowy utworzony specjalnie w tym celu przez podmiot
otrzymujàcy dotacj´.

2. Przyznanà dotacj´ wykorzystuje si´ wy∏àcznie
w zakresie, w jakim zosta∏a udzielona.

§ 24. 1. Sprawozdania miesi´czne i roczne sà spo-
rzàdzane na zasadach okreÊlonych w rozporzàdzeniu,
w terminach:

1) do 25 dnia ka˝dego miesiàca za miesiàc poprzedni
— sprawozdanie miesi´czne,

2) do dnia 20 lutego roku nast´pujàcego po rozlicza-
nym roku bud˝etowym — sprawozdanie roczne.

2. Wnioski, o których mowa w rozporzàdzeniu,
wraz z miesi´cznymi sprawozdaniami, stanowià pod-
staw´ do dokonywania wyp∏aty zaliczki dotacji na mie-

Dziennik Ustaw Nr 56 — 3829 — Poz. 586



siàc nast´pujàcy po miesiàcu, którego sprawozdanie
dotyczy.

3. Warunek, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy
zaliczki dotacji otrzymywanej:

1) po raz pierwszy,

2) na miesiàc grudzieƒ,

3) na cele, o których mowa w § 12.

§ 25. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki cza-
sowo wstrzymuje przekazywanie kolejnych rat dotacji
w przypadku, gdy podmiot, który otrzyma∏ dotacj´, nie
przed∏o˝y∏ w wyznaczonym terminie sprawozdaƒ,
o których mowa w rozporzàdzeniu, i wykorzysta∏ rat´
dotacji na inne cele ni˝ okreÊlone we wniosku o przy-
znanie raty dotacji.

§ 26. 1. Cofni´cie dotacji nast´puje, je˝eli podmiot
wykorzysta∏ dotacj´ niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobra∏ dotacj´ w nadmiernej wysokoÊci.

2. Dotacja wykorzystana przez wnioskodawc´
w sposób okreÊlony w ust. 1 podlega zwrotowi wraz
z odsetkami w wysokoÊci okreÊlonej jak dla zaleg∏oÊci
podatkowych na rachunek:

1) z którego zosta∏a pobrana — je˝eli zwrot nast´puje
w tym samym roku, w którym zosta∏a pobrana,

2) dochodów bud˝etowych w∏aÊciwego urz´du skar-
bowego — je˝eli zwrot nast´puje w nast´pnym ro-
ku.

3. Odsetki, o których mowa w ust. 2, nalicza si´ od-
powiednio od dnia przekazania dotacji przez ministra
w∏aÊciwego do spraw gospodarki lub stwierdzenia nie-
prawid∏owego obliczenia dotacji.

§ 27. W przypadku pobrania dotacji w nadmiernej
wysokoÊci, zwrotowi podlega ta cz´Êç dotacji, która zo-
sta∏a nadmiernie pobrana.

§ 28. Do spraw wszcz´tych, a nie zakoƒczonych
przed dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia stosuje
si´ przepisy dotychczas obowiàzujàce.

§ 29. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Gospo-
darki z dnia 30 kwietnia 1999 r. w sprawie szczegó∏o-
wych zasad i trybu przyznawania oraz sposobu wyko-
rzystania dotacji przeznaczonych na finansowanie re-
strukturyzacji zatrudnienia, warunków, zasad i trybu
przyznawania, obliczania i wyp∏acania Êwiadczeƒ z ty-
tu∏u uprawnieƒ os∏onowych i aktywizujàcych, wyso-
koÊci minimalnych Êwiadczeƒ i zasi∏ków socjalnych
oraz szczegó∏owych warunków powodujàcych cofni´-
cie lub czasowe wstrzymanie wyp∏aty przyznanej do-
tacji bud˝etowej (Dz. U. Nr 52, poz. 538 i Nr 111,
poz. 1298).

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

Minister Gospodarki: J. Steinhoff
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 15 maja 2001 r.

w sprawie wykroczeƒ, za które funkcjonariusze niektórych organów realizujàcych zadania z zakresu rolnictwa
i rynków rolnych sà upowa˝nieni do nak∏adania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu 

wydawania upowa˝nieƒ.

Na podstawie art. 67 § 2 ustawy z dnia 20 maja
1971 r. — Kodeks post´powania w sprawach o wykro-
czenia zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla wykroczenia, za które
funkcjonariusze niektórych organów realizujàcych za-
dania z zakresu rolnictwa i rynków rolnych sà upowa˝-
nieni, w zakresie wykonywanych zadaƒ ustawowych,
do nak∏adania grzywien w drodze mandatu karnego,
oraz zasady i sposób wydawania upowa˝nieƒ.

§ 2. Funkcjonariusze organów Inspekcji Wetery-
naryjnej sà upowa˝nieni do nak∏adania grzywien
w drodze mandatu karnego za wykroczenia okreÊlo-
ne w:

1) art. 110—112 Kodeksu wykroczeƒ w zakresie Êrod-
ków spo˝ywczych pochodzenia zwierz´cego oraz
art. 118 § 1 Kodeksu wykroczeƒ,

2) art. 32 pkt 4, 6 i 7 ustawy z dnia 25 listopada 1970 r.
o warunkach zdrowotnych ˝ywnoÊci i ˝ywienia


