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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 20 grudnia 2002 r.

w sprawie dotacji przeznaczonych na finansowanie Êwiadczeƒ z tytu∏u urlopów górniczych 
i zasi∏ków socjalnych.

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o dostosowaniu górnictwa w´gla kamiennego
do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej
oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin
górniczych (Dz. U. Nr 162, poz. 1112, z 2001 r. Nr 5,
poz. 41 i Nr 154, poz. 1802 oraz z 2002 r. Nr 216,
poz. 1826 i Nr 238, poz. 2020) zarzàdza si´, co nast´pu-
je:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) szczegó∏owe zasady i tryb przyznawania oraz spo-
sób wykorzystania dotacji przeznaczonych na fi-
nansowanie Êwiadczeƒ, o których mowa w art. 22
i 23 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”;

2) warunki, zasady i tryb przyznawania, obliczania
i wyp∏acania Êwiadczeƒ, o których mowa w art. 22
i 23 ustawy;

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

§ 2. Dotacje ustalone w ustawach bud˝etowych
przeznacza si´ na finansowanie Êwiadczeƒ socjalnych
i zasi∏ków socjalnych, o których mowa w art. 22 i 23
ustawy.

§ 3. 1. Dotacje na Êwiadczenia, o których mowa
w art. 22 ust. 1 i art. 23 ustawy, sà przyznawane na
wniosek podmiotu 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 Êwiadczeƒ;

3) liczb´ osób i kwot´ dotacji z podzia∏em na rodzaje
Êwiadczeƒ;

4) wykaz osób wraz z numerem PESEL, które b´dà ko-
rzysta∏y z poszczególnych rodzajów Êwiadczeƒ;

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

§ 4. 1. Podmiot, który otrzyma∏ dotacj´ na Êwiad-
czenia, o których mowa w art. 22 ust. 1 i art. 23 ustawy,
jest obowiàzany sporzàdzaç i przekazywaç ministrowi
w∏aÊciwemu do spraw gospodarki sprawozdania mie-
si´czne i roczne z wykorzystania dotacji.

2. Sprawozdanie miesi´czne powinno zawieraç:

———————
1) Minister Gospodarki kieruje dzia∏em administracji rzàdo-

wej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Go-
spodarki (Dz. U. Nr 97, poz. 867).
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1) rozliczenie kwot wyp∏acanych na Êwiadczenia,
o których mowa w art. 22 ust. 1 i art. 23 ustawy,
wraz z nale˝nymi sk∏adkami, w tym kwot przekaza-
nych do Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych i na
Fundusz Ubezpieczeƒ Zdrowotnych;

2) wykaz osób wraz z numerem PESEL, które naby∏y
uprawnienia do 50% wysokoÊci miesi´cznego
Êwiadczenia, o którym mowa w art. 22 ust. 1
i art. 23 ustawy, oraz wykaz osób, które utraci∏y
uprawnienia do tych Êwiadczeƒ.

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.

§ 5. 1. Przyznane pracownikowi Êwiadczenie, o któ-
rym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, jest wyp∏acane
w ka˝dym miesiàcu trwania urlopu górniczego, nie pó-
êniej ni˝ w terminie wyp∏aty wynagrodzenia u praco-
dawcy. 

2. Podstaw´ do ustalania wysokoÊci Êwiadczenia
stanowi wynagrodzenie ustalone na zasadach okreÊlo-
nych w art. 22 ust. 1 i 2 ustawy. 

3. Przyznane pracownikowi Êwiadczenie, o którym
mowa w art. 23 ustawy, jest wyp∏acane w miesiàcu na-
st´pujàcym po miesiàcu, w którym by∏y pracownik jest
uprawniony do jego pobierania, nie poêniej ni˝ w ter-
minie wyp∏aty wynagrodzeƒ u by∏ego pracodawcy.

§ 6. 1. Dotacja na cele okreÊlone w art. 22 ust. 3
ustawy jest przyznawana na wniosek podmiotu ubie-
gajàcego si´ o dotacj´.

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

1) oznaczenie podmiotu ubiegajàcego si´ o dotacj´;

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 ubiegajàcego si´ o dotacj´. 

3. Nagrody, o których mowa w art. 22 ust. 3 pkt 2 i 3
ustawy, przys∏ugujà w wysokoÊci miesi´cznego Êwiad-
czenia.

§ 7. 1. Podmiot, który otrzyma∏ dotacj´ na cele okre-
Êlone w art. 22 ust. 3 ustawy, jest obowiàzany sporzà-

dzaç i przekazywaç ministrowi w∏aÊciwemu do spraw
gospodarki 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 § 6 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.

§ 8. 1. Dotacja na cele, o których mowa w art. 22
ust. 4 ustawy, 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 ubiegajàcego si´ o dotacj´;

2) liczb´ osób przebywajàcych na urlopach górni-
czych w danym miesiàcu;

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, z póên. zm.2);

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

§ 9. 1. Podmiot, który otrzyma∏ dotacj´ na cele okre-
Êlone w art. 22 ust. 4 ustawy, 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.

§ 10. 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.

§ 11. 1. Sprawozdania miesi´czne i roczne sà spo-

———————
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly

og∏oszone w Dz. U. z 1996 r. 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, z 1998 r. Nr 75, poz. 486 i Nr 113,
poz. 717 oraz z 2002 r. Nr 135, poz. 1146.



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-
siàc nast´pujàcy po miesiàcu, którego sprawozdanie
dotyczy.

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

1) na miesiàc grudzieƒ;

2) na cele, o których mowa w art. 22 ust. 4 ustawy.

§ 12. 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.

§ 13. 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) bie˝àcy-subkonto dochodów bud˝etowych mini-
stra w∏aÊciwego do spraw gospodarki, je˝eli zwrot
nast´puje w nast´pnym roku.

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.

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

§ 15. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Gospodar-
ki z dnia 25 maja 2001 r. w sprawie dotacji przeznaczo-
nych na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia
(Dz. U. Nr 56, poz. 586 oraz z 2002 r. Nr 50, poz. 452).

§ 16. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.

Minister Gospodarki: J. Piechota
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