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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 18 marca 2002 r.

w sprawie dotacji przeznaczonej na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przemyÊle hutnictwa 
˝elaza i stali.

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 24 sierpnia
2001 r. o restrukturyzacji hutnictwa ˝elaza i stali (Dz. U.
Nr 111, poz. 1196) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe zasady
i tryb udzielania dotacji przeznaczonej na finansowanie
restrukturyzacji zatrudnienia w przemyÊle hutnictwa
˝elaza i stali, zwanej dalej „dotacjà”, w tym:

1) treÊç wniosku o udzielenie dotacji,

2) sposób rozliczania przyznanej dotacji.

§ 2. 1. Dotacje ustalone w ustawie bud˝etowej na fi-
nansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w hutach
wymienionych w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia Mi-
nistra Gospodarki z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie
wykazów hut podlegajàcych restrukturyzacji (Dz. U.
Nr 138, poz. 1552), zwanych dalej „hutami”, przezna-
cza si´ na dofinansowanie:

1) odpraw pieni´˝nych przys∏ugujàcych na podstawie
ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych za-
sadach rozwiàzywania z pracownikami stosunków
pracy z przyczyn dotyczàcych zak∏adu pracy oraz
o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 4,
poz. 19, Nr 10, poz. 59 i Nr 51, poz. 298, z 1991 r.
Nr 83, poz. 372, Nr 106, poz. 457 i Nr 113, poz. 491,
z 1992 r. Nr 21, poz. 84, z 1994 r. Nr 1, poz. 1, z 1996 r.
Nr 24, poz. 110 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136), lub
jednorazowych odpraw pieni´˝nych w zwiàzku
z przejÊciem na emerytur´ lub rent´ z tytu∏u nie-
zdolnoÊci do pracy, z zastrze˝eniem art. 8 ust. 4 tej
ustawy, nale˝ne pracownikom spe∏niajàcym wa-
runki do uzyskania prawa do Êwiadczenia przed-
emerytalnego i przechodzàcym na Êwiadczenia
przedemerytalne,

2) nagród jubileuszowych wyp∏acanych pracowni-
kom uprawnionym do odpraw, o których mowa
w pkt 1, w przypadkach gdy pracownik nabywa
prawo do nagrody w okresie wypowiedzenia sto-
sunku pracy albo w okresie nie d∏u˝szym ni˝ 12
miesi´cy od dnia rozwiàzania stosunku pracy, o ile
zak∏adowy uk∏ad  zbiorowy pracy zawiera takie po-
stanowienia,

3) doradztwa zawodowego i jednorazowych bezp∏at-
nych szkoleƒ,

4) Êwiadczeƒ na przekwalifikowanie — kontraktów
szkoleniowych,

5) jednorazowych odpraw warunkowych.

2. Dotacja jest przeznaczona na  dofinansowanie
Êwiadczeƒ wynikajàcych z uprawnieƒ, o których mowa
w ust. 1, w wysokoÊci okreÊlonej w umowie zawartej

pomi´dzy ministrem w∏aÊciwym do spraw gospodarki
a hutà, zwanej dalej „umowà”, wyp∏acanych pracow-
nikom, z którymi rozwiàzano lub b´dzie rozwiàzany
stosunek pracy z powodu ograniczenia zdolnoÊci pro-
dukcyjnych, zmian technologicznych i asortymento-
wych produkcji, restrukturyzacji organizacyjnej, likwi-
dacji stanowisk, oddzia∏ów i wydzia∏ów produkcyj-
nych.

3. Umowa na dofinansowanie Êwiadczeƒ wynikajà-
cych z uprawnieƒ, o których mowa w ust. 1, okreÊla
w szczególnoÊci: liczb´ zwalnianych pracowników,
ogólnà kwot´ kosztów zmniejszenia zatrudnienia, wy-
szczególnione uprawnienia obj´te dotacjà oraz ogólnà
kwot´ dotacji dla huty.

§ 3. 1. Dotacja jest udzielana na wniosek huty.

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

1) oznaczenie huty ubiegajàcej si´ o dotacj´,

2) okreÊlenie rodzaju uprawnienia,

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

4) imienny wykaz pracowników, wraz z numerem
PESEL, którzy b´dà korzystali  z poszczególnych ro-
dzajów uprawnieƒ,

5) oÊwiadczenie o wydzieleniu w∏asnych Êrodków na
poszczególne rodzaje  uprawnieƒ,

6) podpisy osób uprawnionych do reprezentowania
huty ubiegajàcej si´ o dotacj´.

§ 4. 1. Odprawy i nagrody, o których mowa w § 2
ust. 1 pkt 1 i 2, sà przyznawane w trybie i na zasadach
okreÊlonych w odr´bnych przepisach.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki ustala
wysokoÊç dofinansowania odpraw i nagród w umowie
w granicach wynikajàcych z zabezpieczonej w bud˝ecie
kwoty na ten cel i do wysokoÊci 50% kwoty tych od-
praw i nagród.

§ 5. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki ustala
wysokoÊç dofinansowania doradztwa zawodowego
i jednorazowych bezp∏atnych szkoleƒ do wysokoÊci
100% kosztów.

§ 6. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki ustala
wysokoÊç dofinansowania Êwiadczenia na przekwalifi-
kowanie — kontraktu szkoleniowego w umowie, jed-
nak˝e w granicach okreÊlonych w § 4 ust. 2.



§ 7. Jednorazowa odprawa warunkowa jest dofi-
nansowana w wysokoÊci równej iloczynowi pe∏nych
miesi´cy pozostajàcych do zakoƒczenia 12-miesi´cz-
nego okresu pobierania Êwiadczenia i kwoty, o której
mowa w § 4 ust. 2.

§ 8. Przyznawana przez ministra w∏aÊciwego do
spraw gospodarki dotacja jest wyp∏acana w ratach na
specjalnie  w tym celu wyodr´bniony przez hut´ rachu-
nek bankowy.

§ 9. 1. Huta, która otrzyma∏a dotacj´, jest obowiàza-
na sporzàdziç i przekazaç ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw gospodarki sprawozdania:

1) kwartalne — do 15 dnia miesiàca nast´pujàcego po
zakoƒczeniu kwarta∏u,

2) roczne — do dnia 31 stycznia roku nast´pujàcego
po rozliczonym roku bud˝etowym.

2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, powin-
ny zawieraç rozliczenia wyp∏aconych kwot dotacji na
cele okreÊlone we wniosku.

§ 10. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przezna-
czeniem lub pobrana w nadmiernej wysokoÊci podle-
ga zwrotowi do bud˝etu  paƒstwa na zasadach i w try-
bie okreÊlonych w przepisach o finansach publicznych.

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

Minister Gospodarki: J. Piechota
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 21 marca 2002 r.

w sprawie wymagaƒ dotyczàcych prowadzenia procesu termicznego przekszta∏cania odpadów.

Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) wymagania dotyczàce prowadzenia procesu ter-
micznego przekszta∏cania odpadów, z wyjàtkiem
odpadów medycznych i weterynaryjnych,

2) sposoby post´powania z odpadami powsta∏ymi
w wyniku termicznego przekszta∏cania odpadów.

§ 2. Przepisy rozporzàdzenia stosuje si´ do wszel-
kich instalacji i urzàdzeƒ przekszta∏cajàcych termicznie
odpady, z odzyskiem i bez odzysku energii, wykorzy-
stujàcych procesy:

1) spalania,

2) pirolizy, zgazowania, plazmowe i inne, w których
produkty powstajàce w ich trakcie poddawane sà
spaleniu.

§ 3. Podczas procesu termicznego przekszta∏cania
odpadów, zwanego dalej „procesem”, minimalna tem-
peratura w komorze spalania nie mo˝e byç ni˝sza ni˝:

1) 1100°C — dla odpadów zawierajàcych powy˝ej 1%
zwiàzków chlorowcoorganicznych przeliczonych
na chlor,

2) 850°C — dla odpadów zawierajàcych do 1% zwiàz-
ków chlorowcoorganicznych przeliczonych na
chlor.

§ 4. Proces prowadzi si´ w sposób zapewniajàcy
utrzymywanie gazów spalinowych w komorze spala-
nia przez co najmniej 2 sekundy przy zawartoÊci co naj-
mniej 6% tlenu.

§ 5. Przekszta∏canie termiczne odpadów powinno
zapewniaç odpowiedni poziom ich przekszta∏cenia,
wyra˝ony jako maksymalna zawartoÊç nieutlenionych
zwiàzków organicznych, której miernikiem mogà byç
oznaczane zgodnie z Polskimi Normami:

1) ca∏kowita zawartoÊç w´gla organicznego w ˝u˝lach
i popio∏ach paleniskowych nieprzekraczajàca 3%
lub

2) udzia∏ cz´Êci palnych w ˝u˝lach i popio∏ach paleni-
skowych nieprzekraczajàcy 5%.

§ 6. Instalacje lub urzàdzenia do termicznego prze-
kszta∏cania odpadów wyposa˝a si´ w:

1) co najmniej jeden w∏àczajàcy si´ automatycznie
palnik pomocniczy do sta∏ego utrzymywania wy-
maganej temperatury procesu oraz wspomagania
jego rozruchu i zatrzymania; palnik  wspomaga
proces tak d∏ugo, dopóki w komorze spalania b´dà
pozostawa∏y nieprzekszta∏cone odpady,

2) automatyczny system podawania odpadów, po-
zwalajàcy na zatrzymanie ich podawania podczas:

a) rozruchu do czasu osiàgni´cia wymaganej tem-
peratury,


