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uwzgl´dnia si´ jedynie obrót zrealizowany przez t´
cz´Êç. Przyjmuje si´, ˝e obrót przedsi´biorców nale˝à-
cych do grupy kapita∏owej obejmujàcej przedsi´bior-
c´, którego cz´Êç majàtku lub przedsi´biorstwa sà na-
bywane, wynosi zero.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ odpowiednio do
gmin, powiatów i województw.

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

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 25 maja 2001 r.

w sprawie szczegó∏owych zasad przyznawania ekwiwalentu pieni´˝nego z tytu∏u prawa do bezp∏atnego 
w´gla i wyp∏acania tego ekwiwalentu oraz zasad refundowania kosztów deputatu w´glowego 

i rent wyrównawczych.

Na podstawie art. 55 ust. 5 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 i z 2001 r.
Nr 5, poz. 41) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) emerytach lub rencistach górniczych — nale˝y
przez to rozumieç emerytów i rencistów, którzy by-
li zatrudnieni w przedsi´biorstwie górniczym, oraz
wdowy, wdowców i sieroty, majàcych ustalone
prawo do renty rodzinnej po by∏ych pracownikach
tych przedsi´biorstw, uprawnionych do bezp∏atne-
go w´gla na podstawie Uk∏adu zbiorowego pracy

dla pracowników zak∏adów górniczych z dnia 21
grudnia 1991 r., zwanego dalej „uk∏adem”,

2) ekwiwalencie — nale˝y przez to rozumieç nale˝ny
emerytom i rencistom górniczym ekwiwalent pie-
ni´˝ny z tytu∏u prawa do bezp∏atnego w´gla.

§ 2. 1. Przedsi´biorstwo górnicze wyst´puje z wnio-
skiem do Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych o wyp∏at´
ekwiwalentu po uzyskaniu od emeryta lub rencisty
górniczego oÊwiadczenia o rezygnacji z prawa do po-
bierania deputatu w´glowego w naturze.

2. Przedsi´biorstwo górnicze we wniosku, o którym
mowa w ust. 1, okreÊla wysokoÊç i okres, za jaki przy-
s∏uguje ekwiwalent.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 5 czerwca 2001 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie sposobu obliczania wp∏at zak∏adów ubezpieczeƒ na pokrycie kosztów
nadzoru nad dzia∏alnoÊcià ubezpieczeniowà i brokerskà oraz kosztów dzia∏alnoÊci Rzecznika Ubezpieczonych 

i jego Biura, terminów uiszczenia tych wp∏at i wysokoÊci odsetek za ich nieuiszczenie w terminie.

Na podstawie art. 84 ust. 4 ustawy z dnia 28 lipca
1990 r. o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 r.
Nr 11, poz. 62, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554,
Nr 107, poz. 685, Nr 121, poz. 769 i 770 i Nr 139,
poz. 934, z 1998 r. Nr 155, poz. 1015, z 1999 r. Nr 49,
poz. 483, Nr 101, poz. 1178 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r.
Nr 43, poz. 483, Nr 48, poz. 552, Nr 70, poz. 819, Nr 114,
poz. 1193 i Nr 116, poz. 1216 oraz z 2001 r. Nr 37,
poz. 424) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
30 grudnia 1998 r. w sprawie sposobu obliczania wp∏at
zak∏adów ubezpieczeƒ na pokrycie kosztów nadzoru
nad dzia∏alnoÊcià ubezpieczeniowà i brokerskà oraz
kosztów dzia∏alnoÊci Rzecznika Ubezpieczonych i jego
Biura, terminów uiszczenia tych wp∏at i wysokoÊci od-

setek za ich nieuiszczenie w terminie (Dz. U. Nr 166,
poz. 1212, z 2000 r. Nr 3, poz. 35 i Nr 100, poz. 1076 oraz
z 2001 r. Nr 14, poz. 127) w § 6 w ust. 1 w pkt 2 wyraz
„0,0375‰” zast´puje si´ wyrazem „0,0525‰”.

§ 2. Zaliczki wp∏acone na poczet kosztów dzia∏alno-
Êci Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura, nale˝ne za
okres od dnia 12 maja 2001 r. do dnia wejÊcia w ˝ycie
rozporzàdzenia, nale˝y uzupe∏niç, w terminie 14 dni od
dnia wejÊcia jego w ˝ycie, do wysokoÊci wynikajàcej
z § 1 niniejszego rozporzàdzenia.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lip-
ca 2001 r.

Minister Finansów: J. Bauc


