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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
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§ 3. 1. Emerytom i rencistom górniczym ekwiwa-
lent wyp∏aca si´, z zastrze˝eniem ust. 2—6, wraz z wy-
p∏atà emerytury lub renty.

2. W pierwszym roku pobierania ekwiwalentu
ekwiwalent ten jest wyp∏acany w wysokoÊci wynikajà-
cej z ró˝nicy pomi´dzy iloÊcià bezp∏atnego w´gla na-
le˝nà emerytowi lub renciÊcie górniczemu a bezp∏at-
nym w´glem zrealizowanym u pracodawcy lub by∏e-
go pracodawcy do dnia wyp∏aty ekwiwalentu, pomno-
˝onej przez Êredniorocznà cen´ zbytu 1 Mg w´gla ka-
miennego w asortymencie Orzech II, ustalonà na pod-
stawie obwieszczenia ministra w∏aÊciwego do spraw
gospodarki opublikowanego w Dzienniku Urz´dowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” i podzielo-
nà przez liczb´ miesi´cy, za które przys∏uguje ekwiwa-
lent.

3. W przypadku zg∏oszenia wniosku, o którym mo-
wa w § 2 ust. 1, po terminie p∏atnoÊci emerytury lub
renty, ekwiwalent, z zastrze˝eniem ust. 2, wyp∏aca si´:

1) w terminie p∏atnoÊci emerytury lub renty, przypa-
dajàcym po dniu zg∏oszenia wniosku, albo

2) w nast´pnym terminie p∏atnoÊci emerytury lub ren-
ty, je˝eli okres mi´dzy datà zg∏oszenia wniosku
a terminem p∏atnoÊci, o którym mowa w pkt 1, jest
krótszy ni˝ 30 dni.

4. W przypadku przyznania emerytury lub renty po
raz pierwszy, ekwiwalent wyp∏aca si´ od pierwszego
dnia miesiàca, w którym powsta∏o prawo do emerytu-
ry lub renty.

5. W przypadku przyznania renty rodzinnej po eme-
rycie lub renciÊcie górniczym, ekwiwalent przys∏uguje
po up∏ywie okresu, za który zosta∏ wyp∏acony emeryto-
wi lub renciÊcie.

6. W przypadku zbiegu prawa do ekwiwalentu
z dwóch lub wi´cej tytu∏ów, wyp∏aca si´ tylko jeden
ekwiwalent.

7. Wstrzymanie wyp∏aty emerytury lub renty nie
powoduje zawieszenia wyp∏aty ekwiwalentu, chyba ˝e
usta∏o prawo do emerytury lub renty. W razie wstrzy-
mania wyp∏aty emerytury lub renty wskutek zawiesze-
nia prawa do tych Êwiadczeƒ, ekwiwalent wyp∏aca si´,
z zastrze˝eniem ust. 2, kwartalnie, w trzecim miesiàcu
kwarta∏u.

8. Je˝eli zawieszeniu podlega cz´Êç renty rodzinnej
przyznanej wi´cej ni˝ jednej osobie, cz´Êç ekwiwalen-
tu przys∏ugujàcà pozosta∏ym osobom pobierajàcym
rent´ rodzinnà wyp∏aca si´ wraz z tà rentà.

§ 4. Przy dochodzeniu zwrotu nienale˝nie pobrane-
go ekwiwalentu przepisy o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, dotyczàce do-
chodzenia zwrotu nienale˝nie pobranych Êwiadczeƒ
z ubezpieczeƒ spo∏ecznych, stosuje si´ odpowiednio.

§ 5. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki z do-
tacji bud˝etowej, ustalanej corocznie w ustawie bud˝e-
towej, przekazuje Zak∏adowi Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
zaliczki miesi´czne na wyp∏at´ ekwiwalentu.

2. Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych dokonuje rozli-
czenia zaliczek miesi´cznie i wraz z ich rozliczeniem
przekazuje ministrowi w∏aÊciwemu do spraw gospo-
darki zbiorcze rozliczenie wyp∏aconych ekwiwalentów
pieni´˝nych i zaliczki.

§ 6. 1. Deputat w´glowy dla emerytów i rencistów
górniczych kopalƒ ca∏kowicie likwidowanych, którzy
na podstawie uk∏adu nabyli prawo do pobierania de-
putatu w´glowego w naturze, wydaje likwidator kopal-
ni albo przedsi´biorstwo, które przej´∏o obowiàzek wy-
dawania tego deputatu.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki z dotacji
bud˝etowych, ustalanych corocznie w ustawie bud˝e-
towej, refunduje likwidatorowi kopalni albo przedsi´-
biorstwu, o którym mowa w ust. 1, kwoty za wydane
deputaty w´glowe.

§ 7. 1. Pracownikom oraz by∏ym pracownikom ko-
palƒ ca∏kowicie likwidowanych, którzy nabyli prawo do
pobierania rent wyrównawczych przyznanych na pod-
stawie prawomocnego orzeczenia sàdu lub ugody za-
wartej przed sàdem albo ugody zawartej pomi´dzy ko-
palnià a pracownikiem, renty wyp∏aca likwidator ko-
palni albo przedsi´biorstwo, które przej´∏o obowiàzek
wyp∏acania tych rent.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki z dotacji
bud˝etowych, ustalanych corocznie w ustawie bud˝e-
towej, refunduje likwidatorowi kopalni lub przedsi´-
biorstwu, o którym mowa w ust. 1, kwoty wyp∏acanych
rent wyrównawczych.

§ 8. 1. Ârodki na refundacj´ kwot, o których mowa
w § 6 ust. 2 i w § 7 ust. 2, przyznaje si´ na wniosek li-
kwidatora albo przedsi´biorstwa, które przej´∏o obo-
wiàzek wyp∏acania  tych rent albo wydawania deputa-
tu w´glowego w naturze.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien za-
wieraç w szczególnoÊci:

1) oznaczenie podmiotu ubiegajàcego si´ o dotacj´,

2) liczb´ osób, którym wyp∏acono równowartoÊç na-
le˝nego deputatu w´glowego,

3) kwot´ dotacji.

3. Podmiot, który otrzyma∏ Êrodki na cele, o których
mowa w § 6 ust. 2 i w § 7 ust. 2, jest obowiàzany spo-
rzàdzaç i przekazywaç ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw gospodarki sprawozdania:

1) miesi´czne — do 25 dnia ka˝dego miesiàca za mie-
siàc poprzedni,

2) roczne — do dnia 20 lutego roku nast´pujàcego po
roku, którego sprawozdanie dotyczy.

§ 9. 1. Ârodki, przyznane z dotacji bud˝etowych na
cele okreÊlone w rozporzàdzeniu, przekazywane sà na
rachunek bankowy utworzony specjalnie w tym celu
przez podmiot otrzymujàcy dotacj´.

2. Przyznane Êrodki, o których mowa w ust. 1, wy-
korzystuje si´ wy∏àcznie w zakresie, w jakim zosta∏y
udzielone.
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Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 26 paê-
dziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeêwoÊci i przeciw-
dzia∏aniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230,
z 1984 r. Nr 34, poz. 184, z 1987 r. Nr 33, poz. 180,
z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 73,
poz. 431, z 1991 r. Nr 73, poz. 321 i Nr 94, poz. 419,
z 1993 r. Nr 40, poz. 184, z 1996 r. Nr 127, poz. 593,
z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 113, poz. 732 i Nr 121,
poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 12,
poz. 136 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 60,
poz. 610) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Ustala si´ wzór wniosku o wydanie zezwolenia
na obrót hurtowy napojami alkoholowymi:

1) o zawartoÊci do 4,5% alkoholu oraz na piwo — sta-
nowiàcy za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia,

2) o zawartoÊci powy˝ej 4,5% do 18% alkoholu, bez pi-
wa — stanowiàcy za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia,

3) o zawartoÊci powy˝ej 18% alkoholu — stanowiàcy
za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia.

§ 2. 1. Do wniosku o wydanie zezwolenia na obrót
hurtowy napojami alkoholowymi nale˝y do∏àczyç na-
st´pujàce dokumenty:

1) odpis z rejestru przedsi´biorców,

2) umow´ spó∏ki cywilnej, je˝eli zosta∏a zawarta w ce-
lu prowadzenia obrotu hurtowego napojami alko-
holowymi,

3) zaÊwiadczenie w∏aÊciwego urz´du statystycznego
o numerze identyfikacyjnym REGON — w przypad-
ku gdy przedsi´biorca rozpoczyna dzia∏alnoÊç go-
spodarczà,

4) dokument potwierdzajàcy tytu∏ prawny wniosko-
dawcy do u˝ytkowania magazynu,

5) decyzj´ w∏aÊciwego powiatowego inspektora sani-
tarnego, potwierdzajàcà przydatnoÊç magazynów
wskazanych przez wnioskodawc´ do przechowy-
wania napojów alkoholowych,

6) zaÊwiadczenie urz´du gminy o zgodnoÊci lokaliza-
cji magazynu z miejscowym planem zagospodaro-
wania przestrzennego lub opini´ odnoÊnie do mo˝-
liwoÊci prowadzenia obrotu hurtowego napojami
alkoholowymi we wskazanym miejscu,

7) zaÊwiadczenie w∏aÊciwego urz´du skarbowego
o niezaleganiu przez wnioskodawc´ z realizacjà
cià˝àcych na nim zobowiàzaƒ podatkowych lub za-
Êwiadczenie, ̋ e zobowiàzania roz∏o˝one na raty lub
o odroczonym terminie p∏atnoÊci sà realizowane,

8) zaÊwiadczenie Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
o niezaleganiu z wp∏atami na ubezpieczenia spo-
∏eczne i zdrowotne,

9) oÊwiadczenie o wartoÊci sprzeda˝y hurtowej napo-
jów alkoholowych w roku poprzednim:
a) o zawartoÊci do 4,5% alkoholu oraz piwa,
b) o zawartoÊci powy˝ej 4,5% do 18% alkoholu,

z wyjàtkiem piwa,

10) dowód wniesienia op∏aty za wydanie zezwolenia.

2. Przepis ust. 1 pkt 9 nie ma zastosowania do
przedsi´biorców rozpoczynajàcych prowadzenie obro-
tu hurtowego napojami alkoholowymi.

§ 3. 1. Dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 1
pkt 1—6, mogà byç przed∏o˝one jako kopie poÊwiad-
czone urz´dowo, notarialnie lub przez Êwiadczàcego
pomoc prawnà radc´ prawnego lub adwokata.

2. Dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 1 
pkt 7—10, nale˝y przed∏o˝yç w oryginale.

3. Dowód wniesienia op∏aty za wydanie zezwolenia
mo˝e byç dor´czony odr´bnie, nie póêniej jednak ni˝
w dniu odbioru zezwolenia. W takim przypadku we
wniosku o wydanie zezwolenia nale˝y umieÊciç infor-
macj´ o jego póêniejszym dor´czeniu.

§ 4. Wzór informacji o sprzeda˝y napojów alkoho-
lowych okreÊlajà za∏àczniki nr 4 i 5 do rozporzàdzenia.

§ 5. Do czasu rejestracji zgodnie z przepisami o Kra-
jowym Rejestrze Sàdowym osoby fizyczne do∏àczajà
do wniosku, o którym mowa w § 1, zaÊwiadczenie
o wpisie do ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej, a po-
zostali przedsi´biorcy — odpis z w∏aÊciwego rejestru
sàdowego.

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

Minister Gospodarki: J. Steinhoff
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 13 czerwca 2001 r.

w sprawie rodzaju dokumentów wymaganych przy sk∏adaniu wniosku o wydanie zezwoleƒ na obrót hurto-
wy napojami alkoholowymi, wzorów wniosków oraz wzorów informacji o sprzeda˝y napojów alkoholowych.

§ 10. Do spraw wszcz´tych przed dniem wejÊcia
w ˝ycie rozporzàdzenia stosuje si´ przepisy dotychcza-
sowe.

§ 11. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Gospodar-
ki z dnia 30 kwietnia 1999 r. w sprawie szczegó∏owych
zasad przyznawania ekwiwalentu pieni´˝nego z tytu∏u
prawa do bezp∏atnego w´gla i wyp∏acania tego ekwi-

walentu oraz zasad refundowania kosztów deputatu
w´glowego i rent wyrównawczych (Dz. U. Nr 42,
poz. 427).

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

Minister Gospodarki: J. Steinhoff


