
1) zaÊwiadczenie o wpisie do ewidencji dzia∏alnoÊci
gospodarczej;

2) finansowo-ksi´gowe zwiàzane z wykonywanà
dzia∏alnoÊcià gospodarczà;

3) potwierdzajàce wykorzystanie Êrodków po˝yczki
na podj´cie dzia∏alnoÊci gospodarczej;

4) zaÊwiadczenie o niezaleganiu w podatkach.

2. Dokumenty wymienione w ust. 1 pracownik
przedk∏ada lokalnej albo regionalnej instytucji finan-
sowej w terminie 7 dni po up∏ywie terminu okreÊlone-
go w § 6 ust. 2.

3. Lokalna albo regionalna instytucja finansowa
dokonuje rozliczenia po˝yczki, na podstawie doku-

mentów wymienionych w ust. 1, w terminie 14 dni od
dnia sp∏aty ostatniej raty po˝yczki albo w terminie
14 dni od dnia dor´czenia decyzji o umorzeniu po-
˝yczki, o którym mowa w art. 12 ust. 4 i 5 ustawy
z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa
w´gla kamiennego w latach 2003—2006. O rozliczeniu
po˝yczki lokalna albo regionalna instytucja finansowa
niezw∏ocznie powiadamia pracownika.

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

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej: 
J. Hausner
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)

z dnia 11 lutego 2004 r.

w sprawie dotacji na restrukturyzacj´ zatrudnienia w przedsi´biorstwach górniczych, szczegó∏owych zasad
przyznawania i wyp∏acania ekwiwalentu pieni´˝nego z tytu∏u prawa do bezp∏atnego w´gla 

oraz refundowania kosztów deputatu w´glowego w naturze i rent wyrównawczych

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 28 listopada
2003 r. o restrukturyzacji górnictwa w´gla kamienne-
go w latach 2003—2006 (Dz. U. Nr 210, poz. 2037) za-
rzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) szczegó∏owe zasady i tryb przyznawania oraz spo-
sób wykorzystania dotacji przeznaczonych na re-
strukturyzacj´ zatrudnienia w przedsi´biorstwach
górniczych oraz restrukturyzacj´ zatrudnienia
i roszczenia pracownicze wynikajàcych z ustawy
wymienionej w art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa
w´gla kamiennego w latach 2003—2006, zwanej
dalej „ustawà”;

2) szczegó∏owe zasady i tryb przyznawania, wyp∏aca-
nia i refinansowania wynagrodzeƒ i innych Êwiad-
czeƒ, o których mowa w ustawie;

3) szczegó∏owe zasady przyznawania ekwiwalentu
pieni´˝nego z tytu∏u prawa do bezp∏atnego w´gla
oraz wyp∏acania tego ekwiwalentu, a tak˝e szcze-
gó∏owe zasady refundowania kosztów deputatu
w´glowego w naturze oraz rent wyrównawczych;

4) szczegó∏owe zasady cofni´cia lub czasowego
wstrzymania wyp∏aty przyznanej dotacji bud˝eto-
wej, zwanej dalej „dotacjà”.

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:
1) emerytach lub rencistach — nale˝y przez to rozu-

mieç emerytów lub rencistów z kopalƒ ca∏kowicie
likwidowanych oraz wdowy, wdowców i sieroty,
majàcych ustalone prawo do renty rodzinnej po
by∏ych pracownikach tych kopalƒ;

2) ekwiwalencie — nale˝y przez to rozumieç nale˝ny
emerytom i rencistom ekwiwalent pieni´˝ny z ty-
tu∏u prawa do bezp∏atnego w´gla.

§ 3. Dotacje ustalone w ustawach bud˝etowych na
restrukturyzacj´ zatrudnienia w przedsi´biorstwach
górniczych przeznacza si´ na:

1) finansowanie:
a) wynagrodzeƒ przys∏ugujàcych w okresie korzy-

stania ze Êwiadczenia górniczego oraz stypen-
dium na przekwalifikowanie, wraz z nale˝nymi
sk∏adkami, o których mowa w ustawie,

b) Êwiadczeƒ, o których mowa w art. 9 ust. 7 usta-
wy, przys∏ugujàcych pracownikowi korzystajà-
cemu ze Êwiadczenia górniczego, a tak˝e
Êwiadczeƒ os∏onowych i aktywizujàcych, wy-
mienionych w art. 45 ustawy,

c) odpisu naliczanego na zak∏adowy fundusz
Êwiadczeƒ socjalnych na pracowników korzysta-
jàcych ze Êwiadczenia górniczego oraz korzysta-
jàcego ze stypendium na przekwalifikowanie,

d) ekwiwalentów dla emerytów i rencistów;

2) zwrot kosztów poniesionych przez pracodawc´
spoza górnictwa na zakup Êrodków trwa∏ych,
o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy;

———————
1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — gospodarka, na podsta-
wie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegó∏owego
zakresu dzia∏ania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spo∏ecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).



3) refinansowanie przedsi´biorstwu górniczemu kosz-
tów jednorazowych bezp∏atnych szkoleƒ, o których
mowa w art. 10 ust. 3 ustawy;

4) refinansowanie, pracodawcy spoza górnictwa,
kosztów:

a) wynagrodzeƒ, o których mowa w art. 13 ust. 1,
art. 14 ust. 1 oraz art. 17 ust. 3 ustawy, wraz
z nale˝nymi sk∏adkami,

b) jednorazowych bezp∏atnych szkoleƒ, o których
mowa w art. 17 ust. 3 ustawy;

5) refundowanie kosztów:

a) deputatów w´glowych w naturze,

b) rent wyrównawczych.

§ 4. 1. Dotacja na finansowanie wynagrodzeƒ przy-
s∏ugujàcych w okresie korzystania ze Êwiadczenia gór-
niczego oraz stypendium na przekwalifikowanie, a tak-
˝e nale˝nych od tych wynagrodzeƒ sk∏adek, o których
mowa w art. 11 ustawy, jest przyznawana na wniosek
przedsi´biorstwa górniczego.

2. Wniosek o przyznanie dotacji na dany miesiàc
zawiera:

1) oznaczenie przedsi´biorstwa górniczego;

2) okreÊlenie rodzaju uprawnieƒ, o których mowa
w ust. 1;

3) liczb´ osób i kwot´ dotacji z podzia∏em na rodzaje
uprawnieƒ, o których mowa w ust. 1;

4) podpisy osób uprawnionych do reprezentowania
przedsi´biorstwa górniczego.

3. Do wniosku nale˝y do∏àczyç:

1) wykaz osób wraz z numerem PESEL, które skorzy-
sta∏y, po raz pierwszy, z uprawnieƒ, o których mo-
wa w ust. 1;

2) wykaz osób wraz z numerem PESEL, które naby∏y
uprawnienia do 50 % wysokoÊci miesi´cznego
Êwiadczenia, zgodnie z art. 9 ust. 13 ustawy;

3) oÊwiadczenie, ˝e osoby, które skorzysta∏y po raz
pierwszy z uprawnieƒ, o których mowa w ust. 1,
spe∏niajà warunki do ich uzyskania oraz ˝e wyso-
koÊç dotacji okreÊlona we wniosku wynika z sumy
wynagrodzeƒ, wraz ze sk∏adkami, wyp∏aconych
osobom korzystajàcym z tych Êwiadczeƒ.

§ 5. 1. Przedsi´biorstwo górnicze, które otrzyma∏o
dotacj´ na cele okreÊlone we wniosku, o którym mo-
wa w § 4 ust. 1, sporzàdza i przekazuje ministrowi w∏a-
Êciwemu do spraw gospodarki rozliczenia miesi´czne
i roczne z wykorzystania dotacji.

2. Rozliczenie miesi´czne powinno zawieraç rozli-
czenie kwot wyp∏aconych na wynagrodzenia przys∏u-
gujàce na Êwiadczeniach górniczych oraz stypendiach
na przekwalifikowanie wraz z nale˝nymi sk∏adkami,
w tym kwot przekazanych do Zak∏adu Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych na ubezpieczenia spo∏eczne, Fundusz
Pracy, Fundusz Gwarantowanych Âwiadczeƒ Pracow-
niczych i zaliczek na podatek dochodowy od osób fi-
zycznych, oraz odprowadzonych sk∏adek na ubezpie-
czenie zdrowotne.

3. Do rozliczenia miesi´cznego nale˝y do∏àczyç
wykaz osób wraz z numerem PESEL, którym:

1) przys∏uguje uprawnienie do pobierania 50 %,

2) przys∏uguje uprawnienie do pobierania 100 %

— wysokoÊci miesi´cznego wynagrodzenia przys∏u-
gujàcego w okresie korzystania ze Êwiadczenia górni-
czego;

3) zosta∏ skrócony okres korzystania ze stypendium
na przekwalifikowanie;

4) wygas∏o uprawnienie do Êwiadczenia górniczego
lub stypendium na przekwalifikowanie.

4. Rozliczenie roczne powinno zawieraç rozlicze-
nie, o którym mowa w ust. 2, za okres od dnia 1 stycz-
nia do dnia 31 grudnia danego roku.

§ 6. Wynagrodzenia przys∏ugujàce w okresie ko-
rzystania ze Êwiadczenia górniczego oraz stypendium
na przekwalifikowanie sà wyp∏acane nie póêniej ni˝
w terminie wyp∏at wynagrodzeƒ w przedsi´biorstwie
górniczym.

§ 7. 1. Dotacja na finansowanie Êwiadczeƒ, o któ-
rych mowa w art. 9 ust. 7 ustawy, jest przyznawana na
wniosek przedsi´biorstwa górniczego.

2. Wniosek o przyznanie dotacji na dany miesiàc
zawiera:

1) oznaczenie przedsi´biorstwa górniczego;

2) okreÊlenie rodzaju Êwiadczeƒ, o których mowa
w art. 9 ust. 7 ustawy, ze wskazaniem podstawy
uprawnienia do nich;

3) liczb´ osób i kwot´ dotacji z podzia∏em na rodzaje
Êwiadczeƒ, o których mowa w art. 9 ust. 7 ustawy;

4) podpisy osób uprawnionych do reprezentowania
przedsi´biorstwa górniczego.

3. Do wniosku o przyznanie dotacji na dany mie-
siàc nale˝y do∏àczyç oÊwiadczenie, ˝e pracownicy ko-
rzystajàcy ze Êwiadczenia górniczego spe∏niajà warun-
ki do uzyskania Êwiadczeƒ wymienionych we wniosku
o przyznanie dotacji.

§ 8. 1. Przedsi´biorstwo górnicze, które otrzyma∏o
dotacj´ na Êwiadczenia, o których mowa w art. 9
ust. 7 ustawy, sporzàdza i przekazuje ministrowi w∏a-
Êciwemu do spraw gospodarki rozliczenia miesi´czne
i roczne z wykorzystania dotacji.

2. Rozliczenie miesi´czne powinno zawieraç wykaz
nale˝nych i zrealizowanych Êwiadczeƒ oraz kwot´
w podziale na poszczególne Êwiadczenia, w tym uzna-
niowych Êwiadczeƒ z zak∏adowego funduszu Êwiad-
czeƒ socjalnych.

3. Do rozliczenia miesi´cznego nale˝y do∏àczyç
wykaz osób wraz z numerem PESEL, którym przys∏u-
guje uprawnienie do finansowania 75 % wysokoÊci
nale˝nych Êwiadczeƒ, o których mowa w art. 9 ust. 7
ustawy.

4. Sprawozdanie roczne powinno zawieraç rozli-
czenie, o którym mowa w ust. 2, za okres od dnia
1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku.
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§ 9. Âwiadczenia, o których mowa w art. 9 ust. 7
ustawy, sà wyp∏acane w terminach okreÊlonych przez
przedsi´biorstwo górnicze.

§ 10. 1. Dotacja na finansowanie odpisu naliczane-
go na zak∏adowy fundusz Êwiadczeƒ socjalnych na
pracowników korzystajàcych ze Êwiadczenia górnicze-
go oraz stypendium na przekwalifikowanie jest przy-
znawana w ratach na wniosek przedsi´biorstwa górni-
czego.

2. Wniosek o przyznanie raty dotacji na dany mie-
siàc zawiera:

1) oznaczenie przedsi´biorstwa górniczego;

2) liczb´ osób korzystajàcych ze Êwiadczenia górni-
czego oraz stypendium na przekwalifikowanie
w danym miesiàcu, a tak˝e przewidywanà liczb´
osób, które b´dà korzystaç z tych uprawnieƒ w po-
szczególnych miesiàcach danego roku;

3) wysokoÊç kwoty raty dotacji liczonej jako 1/12 ilo-
czynu przeci´tnej liczby osób korzystajàcych ze
Êwiadczenia górniczego oraz stypendium na prze-
kwalifikowanie, w przeliczeniu na pe∏ne etaty,
uwzgl´dniajàc wymiar czasu pracy tych osób
przed przejÊciem na Êwiadczenie górnicze w da-
nym miesiàcu;

4) podpisy osób uprawnionych do reprezentowania
przedsi´biorstwa górniczego ubiegajàcego si´
o dotacj´.

§ 11. 1. Przedsi´biorstwo górnicze, które otrzyma-
∏o dotacj´, o której mowa w § 10 ust. 1, sporzàdza
i przekazuje ministrowi w∏aÊciwemu do spraw gospo-
darki rozliczenia miesi´czne i roczne.

2. Rozliczenie miesi´czne powinno zawieraç rozli-
czenie wyp∏aconych kwot dotacji na cele okreÊlone we
wniosku.

3. Rozliczenie roczne powinno zawieraç rozlicze-
nie, o którym mowa w ust. 2, za okres od dnia 1 stycz-
nia do dnia 31 grudnia danego roku.

§ 12. 1. Dotacje na finansowanie Êwiadczeƒ wyni-
kajàcych z urlopów górniczych, zasi∏ków socjalnych
oraz sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne, Fundusz
Pracy i Fundusz Gwarantowanych Âwiadczeƒ Pracow-
niczych, przyznanych do dnia 31 grudnia 2002 r. przy-
znaje si´ na wniosek podmiotu ubiegajàcego si´ o do-
tacj´.

2. Wniosek o dotacj´ zawiera:

1) oznaczenie podmiotu ubiegajàcego si´ o dotacj´;

2) okreÊlenie rodzaju uprawnieƒ, o których mowa
w ust. 1;

3) liczb´ osób i kwot´ dotacji z podzia∏em na rodzaje
uprawnieƒ, o których mowa w ust. 1;

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

3. Do wniosku nale˝y do∏àczyç wykaz osób wraz
z numerem PESEL przebywajàcych na urlopach górni-
czych i zasi∏kach socjalnych w danym miesiàcu.

4. Podmiot, który otrzyma∏ dotacj´ na cele okreÊlo-
ne we wniosku, o którym mowa w ust. 1, sporzàdza
i przekazuje ministrowi w∏aÊciwemu do spraw gospo-
darki rozliczenia miesi´czne i roczne z wykorzystania
dotacji.

5. Rozliczenie miesi´czne powinno zawieraç rozli-
czenie kwot wyp∏aconych na finansowanie Êwiadczeƒ
wynikajàcych z urlopów górniczych, zasi∏ków socjal-
nych oraz sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne, Fun-
dusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Âwiadczeƒ
Pracowniczych, przyznanych do dnia 31 grudnia
2002 r. 

6. Rozliczenie roczne powinno zawieraç rozlicze-
nie, o którym mowa w ust. 5, za okres od dnia 1 stycz-
nia do dnia 31 grudnia danego roku.

7. Âwiadczenia, o których mowa w ust. 1, sà wy-
p∏acane nie póêniej ni˝ w terminie wyp∏at wynagro-
dzeƒ w przedsi´biorstwie górniczym.

§ 13. 1. Przedsi´biorstwo górnicze wyst´puje
z wnioskiem do Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
o wyp∏at´ ekwiwalentu po uzyskaniu od emeryta lub
rencisty oÊwiadczenia o rezygnacji z prawa do pobie-
rania deputatu w´glowego w naturze.

2. Przedsi´biorstwo górnicze we wniosku, o któ-
rym mowa w ust. 1, okreÊla wysokoÊç ekwiwalentu
i okres, za jaki przys∏uguje ekwiwalent.

§ 14. 1. Emerytom i rencistom ekwiwalent wyp∏a-
ca si´ wraz z wyp∏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 a iloÊcià bezp∏atnego
w´gla zrealizowanà u pracodawcy lub by∏ego praco-
dawcy do dnia wyp∏aty ekwiwalentu, pomno˝onej
przez Êredniorocznà cen´ zbytu 1 Mg w´gla kamien-
nego w sortymencie Orzech II, ustalonà na podstawie
obwieszczenia ministra w∏aÊciwego do spraw gospo-
darki og∏oszonego w Dzienniku Urz´dowym Rzeczy-
pospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

3. W przypadku zg∏oszenia wniosku, o którym mo-
wa w § 13 ust. 1, po terminie p∏atnoÊci emerytury lub
renty ekwiwalent wyp∏aca si´:

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

2) w nast´pnym terminie p∏atnoÊci emerytury lub
renty, 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
emerycie lub renciÊcie ekwiwalent przys∏uguje po
up∏ywie okresu, za który zosta∏ wyp∏acony emerytowi
lub renciÊcie.
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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´
kwartalnie w trzecim miesiàcu kwarta∏u.

8. Je˝eli zawieszeniu podlega cz´Êç renty rodzin-
nej przyznanej wi´cej ni˝ jednej osobie, cz´Êç ekwiwa-
lentu przys∏ugujàcà pozosta∏ym osobom pobierajà-
cym rent´ rodzinnà wyp∏aca si´ wraz z tà rentà.

§ 15. Przy dochodzeniu zwrotu nienale˝nie pobra-
nego 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.

§ 16. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki
przekazuje Zak∏adowi Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych dota-
cj´ w ratach miesi´cznych na wyp∏at´ ekwiwalentu.

2. Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych dokonuje roz-
liczenia dotacji miesi´cznie i wraz z rozliczeniem prze-
kazuje ministrowi w∏aÊciwemu do spraw gospodarki
zbiorcze rozliczenie wyp∏aconych ekwiwalentów pie-
ni´˝nych i rat dotacji.

§ 17. Deputat w´glowy w naturze dla emerytów
i rencistów, którzy sà uprawnieni do jego pobierania,
wydaje likwidator kopalni, syndyk masy upad∏oÊci al-
bo przedsi´biorstwo, które przej´∏o obowiàzek wyda-
wania tego deputatu.

§ 18. Pracownikom oraz by∏ym pracownikom ko-
palƒ ca∏kowicie likwidowanych, którzy nabyli prawo
do pobierania rent wyrównawczych, przyznanych na
podstawie prawomocnego orzeczenia sàdu lub ugody
zawartej przed sàdem albo ugody zawartej pomi´dzy
kopalnià a pracownikiem, renty wyp∏aca likwidator ko-
palni, syndyk masy upad∏oÊci albo przedsi´biorstwo,
które przej´∏o obowiàzek wyp∏acania tych rent.

§ 19. 1. Dotacj´ na refundowanie kosztów deputa-
tów w´glowych w naturze oraz rent wyrównawczych
przyznaje si´ na wniosek likwidatora, syndyka masy
upad∏oÊci albo przedsi´biorstwa, które przej´∏o obo-
wiàzek wydawania tych deputatów oraz wyp∏acania
rent wyrównawczych.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) oznaczenie podmiotu ubiegajàcego si´ o dotacj´;

2) liczb´ osób, którym:
a) wyp∏acono równowartoÊç nale˝nego deputatu

w´glowego,
b) wydano w´giel w naturze lub
c) wyp∏acono renty wyrównawcze;

3) kwot´ dotacji;

4) wykaz osób wraz z numerem PESEL, które otrzy-
ma∏y:

a) równowartoÊç nale˝nego deputatu w´glowego, 

b) w´giel w naturze, z okreÊleniem jego iloÊci, lub

c) renty wyrównawcze.

3. Podmiot, który otrzyma∏ dotacj´ na cele okreÊlo-
ne we wniosku, o którym mowa w ust. 1, sporzàdza
i przekazuje ministrowi w∏aÊciwemu do spraw gospo-
darki rozliczenia miesi´czne i roczne przyznanej dotacji.

4. Rozliczenie miesi´czne powinno zawieraç rozli-
czenie wyp∏aconych kwot dotacji na cele okreÊlone we
wniosku.

5. Rozliczenie roczne powinno zawieraç rozlicze-
nie, o którym mowa w ust. 4, za okres od dnia 1 stycz-
nia do dnia 31 grudnia danego roku.

§ 20. 1. Dotacj´ na zwrot kosztów poniesionych
przez pracodawc´ spoza górnictwa na zakup Êrodków
trwa∏ych, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy,
przyznaje si´ na wniosek pracodawcy spoza górnic-
twa z∏o˝ony za poÊrednictwem przedsi´biorstwa gór-
niczego.

2. Wniosek o przyznanie dotacji zawiera:

1) oznaczenie przedsi´biorstwa górniczego;

2) oznaczenie pracodawcy spoza górnictwa, w tym:

a) numer w krajowym rejestrze podmiotów go-
spodarki narodowej REGON,

b) numer identyfikacji podatkowej NIP,

c) oznaczenie formy prawnej.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, przedsi´-
biorstwo górnicze do∏àcza informacje okreÊlone
w art. 16 ust. 3 pkt 2—4 ustawy, a tak˝e, przekazane
przez pracodawc´ spoza górnictwa, kopie dokumen-
tów potwierdzajàcych wyp∏at´ wynagrodzeƒ by∏ego
pracownika powierzchni przedsi´biorstwa górniczego
zatrudnionego na utworzonym miejscu pracy oraz
op∏acenie sk∏adek od tych wynagrodzeƒ na ubezpie-
czenia spo∏eczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwaranto-
wanych Âwiadczeƒ Pracowniczych.

4. Ârodki z dotacji na cele okreÊlone w ust.1 przed-
si´biorstwo górnicze przekazuje pracodawcy spoza
górnictwa w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.

§ 21. 1. Przedsi´biorstwo górnicze, które otrzyma-
∏o dotacj´, o której mowa w § 20 ust. 1, sporzàdza
i przekazuje ministrowi w∏aÊciwemu do spraw go-
spodarki rozliczenia miesi´czne i roczne przyznanej
dotacji.

2. Rozliczenie miesi´czne powinno zawieraç rozli-
czenie wyp∏aconych kwot dotacji na cele okreÊlone we
wniosku.

3. Rozliczenie roczne powinno zawieraç rozlicze-
nie, o którym mowa w ust. 2, za okres od dnia 1 stycz-
nia do dnia 31 grudnia danego roku.

§ 22. 1. Dotacja na refinansowanie przedsi´bior-
stwu górniczemu kosztów jednorazowych bezp∏atnych
szkoleƒ, o których mowa w art. 10 ust. 3 ustawy, jest
przyznawana na wniosek przedsi´biorstwa górniczego. 
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2. Wniosek o przyznanie dotacji zawiera:

1) oznaczenie przedsi´biorstwa górniczego;

2) okreÊlenie rodzaju szkoleƒ i czasu ich trwania;

3) wykaz osób wraz z numerem PESEL, które w trak-
cie korzystania ze stypendium na przekwalifikowa-
nie korzystajà lub b´dà korzysta∏y z danego rodza-
ju szkolenia; 

4) ogólny koszt szkolenia;

5) podpisy osób uprawnionych do reprezentowania
przedsi´biorstwa górniczego.

§ 23. 1. Przedsi´biorstwo górnicze, które otrzyma-
∏o dotacj´ na refinansowanie kosztów jednorazowych
bezp∏atnych szkoleƒ, o których mowa w art. 10 ust. 3
ustawy, sporzàdza i przekazuje ministrowi w∏aÊciwe-
mu do spraw gospodarki rozliczenia miesi´czne i rocz-
ne z przyznanej dotacji.

2. Rozliczenie miesi´czne powinno zawieraç rozli-
czenie wyp∏aconych kwot dotacji na refinansowanie
kosztów jednorazowych bezp∏atnych szkoleƒ, o któ-
rych mowa w art. 10 ust. 3 ustawy.

3. Rozliczenie roczne powinno zawieraç rozlicze-
nie, o którym mowa w ust. 2, za okres od dnia 1 stycz-
nia do dnia 31 grudnia danego roku. 

§ 24. 1. Dotacj´ na refinansowanie kosztów wyna-
grodzeƒ, o których mowa w art. 13 ust. 1, art. 14 ust. 1
oraz art. 17 ust. 3 ustawy, wraz z nale˝nymi sk∏adkami
od tych wynagrodzeƒ, przyznaje si´ na wniosek praco-
dawcy spoza górnictwa z∏o˝ony za poÊrednictwem
przedsi´biorstwa górniczego.

2. Wniosek o przyznanie dotacji powinien zawieraç:

1) oznaczenie przedsi´biorstwa górniczego; 

2) oznaczenie pracodawcy spoza górnictwa ubiegajà-
cego si´ o dotacj´, w tym:

a) numer w krajowym rejestrze podmiotów go-
spodarki narodowej REGON,

b) numer identyfikacji podatkowej NIP,

c) oznaczenie formy prawnej;

3) liczb´ osób, którym wyp∏acono wynagrodzenia,
o których mowa w art. 13 ust. 1, art. 14 ust. 1 oraz
art. 17 ust. 3 ustawy, wraz z okreÊleniem okresu,
na jaki zawarto z tymi osobami umowy o prac´; 

4) kwot´ dotacji;

5) wykaz osób wraz z numerem PESEL, którym wy-
p∏acono po raz pierwszy wynagrodzenia, o których
mowa w art.13 ust. 2, art. 14 ust. 2 oraz art. 17
ust. 3 ustawy;

6) wysokoÊç wyp∏aconych wynagrodzeƒ, o których
mowa w art. 13 ust. 1, art. 14 ust. 1 oraz art. 17
ust. 3 ustawy;

7) podpisy osób uprawnionych do reprezentowania
przedsi´biorstwa górniczego, za poÊrednictwem
którego sk∏adany jest wniosek o dotacj´;

8) podpisy osób uprawnionych do reprezentowania
pracodawcy spoza górnictwa ubiegajàcego si´
o dotacj´.

§ 25. 1. Przedsi´biorstwo górnicze, które otrzyma-
∏o dotacj´ na refinansowanie kosztów wynagrodzeƒ,
o których mowa w art. 13 ust. 1, art. 14 ust. 1 oraz
art. 17 ust. 3 ustawy, wraz z nale˝nymi sk∏adkami od
tych wynagrodzeƒ, sporzàdza i przekazuje ministrowi
w∏aÊciwemu do spraw gospodarki rozliczenia mie-
si´czne i roczne z wykorzystania dotacji.

2. Rozliczenie miesi´czne powinno zawieraç rozli-
czenie wyp∏aconych kwot dotacji na cele okreÊlone we
wniosku, o którym mowa w § 24 ust. 1, wraz z nale˝-
nymi sk∏adkami, w tym kwot przekazanych do Zak∏adu
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych na: ubezpieczenia spo∏ecz-
ne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Âwiad-
czeƒ Pracowniczych i zaliczek na podatek dochodowy
od osób fizycznych oraz odprowadzonych sk∏adek na
ubezpieczenie zdrowotne.

3. Rozliczenie roczne powinno zawieraç rozlicze-
nie, o którym mowa w ust. 2, za okres od dnia 1 stycz-
nia do dnia 31 grudnia danego roku.

§ 26. 1. Dotacja na refinansowanie kosztów jedno-
razowych bezp∏atnych szkoleƒ, o których mowa
w art. 17 ust. 3 ustawy, jest przyznawana, na wniosek
pracodawcy spoza górnictwa z∏o˝ony za poÊrednic-
twem przedsi´biorstwa górniczego.

2. Wniosek o przyznanie dotacji zawiera:

1) oznaczenie przedsi´biorstwa górniczego; 

2) oznaczenie pracodawcy spoza górnictwa, w tym:

a) numer w krajowym rejestrze podmiotów go-
spodarki narodowej REGON,

b) numer identyfikacji podatkowej NIP,

c) oznaczenie formy prawnej;

3) okreÊlenie rodzaju szkoleƒ i czasu ich trwania;

4) wykaz osób wraz z numerem PESEL, które korzysta-
jà lub b´dà korzysta∏y z danego rodzaju szkolenia;

5) ogólny koszt szkolenia;

6) podpisy osób uprawnionych do reprezentowania
przedsi´biorstwa górniczego;

7) podpisy osób uprawnionych do reprezentowania
pracodawcy spoza górnictwa.

§ 27. 1. Podmiot, który otrzyma∏ dotacj´, o której
mowa w § 26 ust. 1, sporzàdza i przekazuje ministrowi
w∏aÊciwemu do spraw gospodarki rozliczenia mie-
si´czne i roczne z przyznanej dotacji.

2. Rozliczenie miesi´czne powinno zawieraç rozli-
czenie wyp∏aconych kwot dotacji na cele okreÊlone we
wniosku.

3. Rozliczenie roczne powinno zawieraç rozlicze-
nie, o którym mowa w ust. 2, za okres od dnia 1 stycz-
nia do dnia 31 grudnia danego roku.

§ 28. 1. Rozliczenia miesi´czne i roczne okreÊlone
w rozporzàdzeniu sà sporzàdzane w terminach:

1) do 25. dnia ka˝dego miesiàca za miesiàc poprzed-
ni — rozliczenie miesi´czne;
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2) do dnia 20 lutego roku nast´pujàcego po rozlicza-
nym roku bud˝etowym — rozliczenie roczne.

2. Wnioski, o których mowa w rozporzàdzeniu,
wraz z miesi´cznymi rozliczeniami, stanowià podsta-
w´ do dokonywania wyp∏aty raty dotacji na miesiàc
nast´pujàcy po miesiàcu, którego rozliczenie dotyczy.

3. Warunek, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy
raty dotacji otrzymywanej na miesiàc grudzieƒ.

§ 29. 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 rozliczeƒ, o któ-
rych mowa w rozporzàdzeniu.

§ 30. 1. Cofni´cie dotacji nast´puje, je˝eli podmiot,
który otrzyma∏ dotacj´, wykorzysta∏ jà niezgodnie
z przeznaczeniem.

2. Dotacja wykorzystana w sposób okreÊlony
w ust. 1 podlega zwrotowi wraz z odsetkami w wyso-
koÊci okreÊlonej jak dla zaleg∏oÊci podatkowych na ra-
chunek:

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
dnia przekazania dotacji przez ministra w∏aÊciwego do
spraw gospodarki. 

§ 31. W przypadku pobrania dotacji w nadmiernej
wysokoÊci zwrotowi podlega ta cz´Êç dotacji, wraz
z odsetkami, która zosta∏a nadmiernie pobrana.

§ 32. 1. Ârodki z dotacji, przyznane na cele okreÊlo-
ne w rozporzàdzeniu, sà przekazywane na rachunek
bankowy utworzony specjalnie w tym celu przez pod-
miot otrzymujàcy dotacj´ i podlegajà odr´bnej ewi-
dencji.

2. Ârodki, o których mowa w ust. 1, wykorzystuje
si´ wy∏àcznie w zakresie, w jakim zosta∏y udzielone.

§ 33. Tracà moc rozporzàdzenia Ministra Gospo-
darki:

1) z dnia 25 maja 2001 r. w sprawie szczegó∏owych za-
sad przyznawania ekwiwalentu pieni´˝nego z ty-
tu∏u prawa do bezp∏atnego w´gla i wyp∏acania te-
go ekwiwalentu oraz zasad refundowania kosz-
tów deputatu w´glowego i rent wyrównawczych
(Dz. U. Nr 60, poz. 613 oraz z 2002 r. Nr 69,
poz. 638);

2) z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie dotacji przezna-
czonych na finansowanie Êwiadczeƒ z tytu∏u urlo-
pów górniczych i zasi∏ków socjalnych (Dz. U. Nr
240, poz. 2071).

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

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej: 
J. Hausner
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)

z dnia 13 lutego 2004 r.

w sprawie os∏on socjalnych dla pracowników górnictwa soli, rud cynku i o∏owiu oraz by∏ych pracowników
zlikwidowanej Kopalni Barytu „Boguszów”

Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy bud˝etowej na
rok 2004 z dnia 23 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 17,
poz. 167) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) szczegó∏owe zasady przyznawania os∏on socjalnych
dla zatrudnionych pod ziemià pracowników górnic-

twa soli, rud cynku i o∏owiu, w ramach dotacji uj´-
tej w bud˝ecie paƒstwa w cz´Êci, której dysponen-
tem jest minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki; 

2) zasady przyznawania os∏on socjalnych dla by∏ych
pracowników zlikwidowanej Kopalni Barytu „Bo-
guszów”, którzy pracowali pod ziemià;

3) warunki uzyskania, sposób obliczania i tryb wyp∏a-
cania tych os∏on.

§ 2. Przepisy rozporzàdzenia stosuje si´ do:

1) pracowników górnictwa soli, rud cynku i o∏owiu,
zwanych dalej „pracownikami”, zatrudnionych

———————
1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — gospodarka, na podsta-
wie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegó∏owego
zakresu dzia∏ania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spo∏ecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).


