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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 15 paêdziernika 2002 r.

w sprawie dopuszczalnoÊci pomocy publicznej w sektorze górnictwa w´gla.

Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca
2002 r. o warunkach dopuszczalnoÊci i nadzorowaniu
pomocy publicznej dla przedsi´biorców (Dz. U. Nr 141,
poz. 1177) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla zakres i maksymal-
ne wielkoÊci oraz szczegó∏owe warunki dopuszczal-
noÊci pomocy publicznej w sektorze górnictwa w´-
gla.

§ 2. Rozporzàdzenie stosuje si´ do przedsi´biorców
prowadzàcych, okreÊlonà zgodnie z rozporzàdzeniem
Rady Ministrów z dnia 7 paêdziernika 1997 r. w sprawie
Polskiej Klasyfikacji Dzia∏alnoÊci (PKD) (Dz. U. Nr 128,
poz. 829, z 1998 r. Nr 143, poz. 918, z 1999 r. Nr 92,
poz. 1047 oraz z 2001 r. Nr 12, poz. 93), dzia∏alnoÊç obej-
mujàcà górnictwo i wzbogacanie w´gla kamiennego
(PKD 10.10) i w´gla brunatnego (PKD 10.20), w zakre-
sie tej dzia∏alnoÊci.

§ 3. Dopuszczalna jest pomoc publiczna:

1) na restrukturyzacj´ przedsi´biorstw;

2) na prace badawczo-rozwojowe;

3) na ochron´ Êrodowiska;

4) na szkolenia na potrzeby okreÊlonych przedsi´bior-
ców, bezpoÊrednio zwiàzane z rozwojem ich przed-
si´biorstw;

5) inwestycyjna na zapewnienie dost´pu do z∏ó˝ w´-
gla.

§ 4. Pomoc publiczna, o której mowa w § 3 
pkt 2—4, jest dopuszczalna na zasadach okreÊlonych
w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopusz-
czalnoÊci i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przed-
si´biorców, zwanej dalej „ustawà”, oraz odpowiednio
w przepisach wykonawczych, wydanych na podstawie
art. 16 ust. 3, art. 19 ust. 2 oraz art. 20 ust. 6 ustawy.

§ 5. 1. Pomoc publiczna na restrukturyzacj´ przed-
si´biorstw jest dopuszczalna na zasadach okreÊlonych
w ustawie oraz w przepisach wykonawczych wyda-
nych na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy, z zastrze˝e-
niem ust. 2.

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, mo˝e byç prze-
znaczona na pokrycie kosztów restrukturyzacji przed-
si´biorstwa, niezwiàzanych z bie˝àcà produkcjà,
w szczególnoÊci na pokrycie:

1) deputatów dla pracowników zwolnionych z pracy
z powodu restrukturyzacji oraz pracowników
uprawnionych do tych deputatów przed restruktu-
ryzacjà;

2) innych wydatków dla pracowników zwalnianych
w wyniku restrukturyzacji;

3) dodatkowych kosztów prac likwidacyjnych i zabez-
pieczajàcych prowadzonych pod ziemià, które wy-
nikajà z realizowanej restrukturyzacji;

4) kosztów zwiàzanych ze wzrostem op∏at za dostar-
czanie wody i odprowadzanie Êcieków;

5) kosztów zwiàzanych z utrzymaniem dost´pu do re-
zerw w´gla po zakoƒczeniu jego wydobycia;

6) kosztów zapobiegania oraz usuwania szkód wyrzà-
dzonych ruchem zak∏adu górniczego zamykanego
w wyniku restrukturyzacji powsta∏ych przed za-
mkni´ciem zak∏adu, a tak˝e rekultywacji gruntów
i zagospodarowania terenów zdegradowanych
bàdê zdewastowanych po dzia∏alnoÊci górniczej.

§ 6. 1. Pomoc publiczna inwestycyjna na zapewnie-
nie dost´pu do z∏ó˝ w´gla jest dopuszczalna pod wa-
runkiem, ̋ e opracowano plan ekonomiczno-finansowy
dzia∏alnoÊci, którego realizacja, bioràc pod uwag´
wielkoÊç przewidzianej pomocy, zapewni zdolnoÊç do
konkurowania na rynku.

2. Maksymalna intensywnoÊç pomocy, o której mo-
wa w ust. 1, wynosi 30% kosztów inwestycji.

§ 7. Traci moc rozporzàdzenie Rady Ministrów
z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie udzielania pomocy
publicznej w sektorze górnictwa w´gla (Dz. U. Nr 28,
poz. 303).

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

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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