
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).



pod ziemià, z którymi rozwiàzano lub b´dzie roz-
wiàzany stosunek pracy z przyczyn niedotyczà-
cych pracowników z powodu:

a) ca∏kowitej likwidacji zak∏adu górniczego „¸´˝-
kowice” oraz ca∏kowitej likwidacji niezabytko-
wej cz´Êci zak∏adu górniczego „Bochnia”, w ra-
mach likwidacji Kopalni Soli „Bochnia”,

b) zlikwidowania zak∏adu górniczego „Boles∏aw”
oraz rejonu „Olkusz”, zak∏adu górniczego „Ol-
kusz-Pomorzany”, wchodzàcych w sk∏ad Przed-
si´biorstwa Paƒstwowego Zak∏adów Górniczo-
-Hutniczych „Boles∏aw”, 

c) cz´Êciowej likwidacji zak∏adu górniczego „Trze-
bionka”, wchodzàcego w sk∏ad Zak∏adów Gór-
niczych „Trzebionka” S.A., 

d) ca∏kowitej likwidacji zak∏adu górniczego „Ba-
rycz” i ca∏kowitej likwidacji niezabytkowej cz´-
Êci zak∏adu górniczego „Wieliczka”, w ramach
likwidacji Kopalni Soli „Wieliczka”

— je˝eli postanowienia uk∏adów zbiorowych pracy
obowiàzujàcych w tych jednostkach przewidujà sto-
sowanie os∏on socjalnych;

2) by∏ych pracowników zak∏adów górniczych wymie-
nionych w pkt 1, którzy przed dniem 31 grudnia
2003 r. nabyli uprawnienia do os∏on socjalnych fi-
nansowanych ze Êrodków bud˝etowych;

3) by∏ych pracowników zlikwidowanej Kopalni Bary-
tu „Boguszów”, którzy pracowali pod ziemià
i przed dniem 31 grudnia 2001 r. nabyli uprawnie-
nia do os∏on socjalnych — urlopu górniczego. 

§ 3. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) os∏onach socjalnych — nale˝y przez to rozumieç
Êwiadczenie wyp∏acane w trakcie urlopu górnicze-
go;

2) pracowniku zatrudnionym pod ziemià — nale˝y
przez to rozumieç pracownika posiadajàcego co
najmniej pi´cioletni sta˝ pracy w górnictwie, który
ten rodzaj pracy ma okreÊlony w umowie o prac´,
zawartej na czas nieokreÊlony, i prac´ t´ wykony-
wa∏ w okresie co najmniej trzech miesi´cy przed
udzieleniem urlopu górniczego.

§ 4. 1. Pracownikowi zatrudnionemu pod ziemià,
któremu ze wzgl´du na wiek, ∏àczny sta˝ pracy lub sta˝
pracy wykonywanej stale pod ziemià i w pe∏nym jego
wymiarze brakuje nie wi´cej ni˝ trzy lata do spe∏nienia
warunków umo˝liwiajàcych uzyskanie prawa do eme-
rytury, mo˝e byç udzielony przez pracodawc´, na
wniosek pracownika, urlop górniczy do czasu uzyska-
nia uprawnieƒ emerytalnych, pod warunkiem z∏o˝enia
przez pracownika pisemnego oÊwiadczenia o wyra˝e-
niu zgody na rozwiàzanie stosunku pracy z dniem za-
koƒczenia tego urlopu, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. Urlop górniczy, o którym mowa w ust. 1, mo˝e
byç udzielony pracownikowi po ustaleniu przez Zak∏ad
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych okresów uprawniajàcych
pracownika do emerytury oraz okresu urlopu górni-

czego niezb´dnego do nabycia uprawnieƒ emerytal-
nych, je˝eli prawo do emerytury nab´dzie przed
dniem 1 stycznia 2007 r. 

3. Prawo do urlopu górniczego przys∏uguje do
dnia nabycia uprawnieƒ emerytalnych lub rentowych,
z zastrze˝eniem § 9 ust. 2.

4. W okresie korzystania z urlopu górniczego pra-
cownikowi jest wyp∏acane Êwiadczenie w wysokoÊci
okreÊlonej w § 6 i 7, z zastrze˝eniem § 9.

§ 5. 1. Pracownik otrzymujàcy: Êwiadczenie wyp∏a-
cane w trakcie urlopu górniczego, deputat w´glowy,
nagrod´ z okazji „Dnia Górnika” i dodatkowà nagrod´
rocznà wynikajàcà z „Karty Górnika” oraz nagrod´ ju-
bileuszowà ma prawo do korzystania z uznaniowych
Êwiadczeƒ z zak∏adowego funduszu Êwiadczeƒ, z za-
strze˝eniem ust. 2.

2. Deputat w´glowy, nagroda z okazji „Dnia Górni-
ka” i dodatkowa nagroda roczna, o których mowa
w ust. 1, przys∏ugujà pod warunkiem, ˝e pracownik
korzystajàcy z urlopu górniczego naby∏ do nich upraw-
nienia przed uzyskaniem urlopu górniczego.

§ 6. 1. Âwiadczenie wyp∏acane w trakcie urlopu
górniczego przyznane pracownikom przed dniem
1 stycznia 2004 r. jest wyp∏acane w ka˝dym miesiàcu
trwania urlopu górniczego, nie póêniej ni˝ w terminie
wyp∏at wynagrodzeƒ u pracodawcy, z zastrze˝eniem
§ 7 ust. 2—6.

2. Âwiadczenie, o którym mowa w ust. 1, przyzna-
ne pracownikowi od dnia 1 stycznia 2004 r. jest wyp∏a-
cane w ka˝dym miesiàcu podczas trwania urlopu gór-
niczego, nie póêniej ni˝ w terminie wyp∏aty wynagro-
dzeƒ u pracodawcy, w kwocie stanowiàcej 75 % mie-
si´cznego wynagrodzenia, obliczonego jak wynagro-
dzenie za urlop wypoczynkowy, otrzymywanego przed
dniem przyznania urlopu górniczego, pomniejszone
o kwot´ odpowiadajàcà kwocie sk∏adek na ubezpie-
czenia spo∏eczne w cz´Êci finansowanej przez ubez-
pieczonego, z zastrze˝eniem § 7.

3. Do podstawy obliczania wynagrodzenia za urlop
wypoczynkowy, o którym mowa w ust. 2, wlicza si´ wy-
nagrodzenie za prac´ w godzinach nadliczbowych, za
ostatnie trzy miesiàce przed dniem przyznania Êwiad-
czenia, w wymiarze nie wy˝szym ni˝ 37,5 godziny.

§ 7. 1. W pierwszym kwartale 2004 r. miesi´czne
Êwiadczenie wyp∏acane w trakcie urlopu górniczego
dla pracowników:

1) zak∏adów górniczych wymienionych w § 2 pkt 1
lit. a i d — nie mo˝e byç ni˝sze ni˝ 955,00 z∏;

2) zak∏adów górniczych wymienionych w § 2 pkt 1
lit. b i c — nie mo˝e byç ni˝sze ni˝ 1 077,00 z∏.

2. Âwiadczenie wyp∏acane w trakcie urlopu górni-
czego jest waloryzowane kwartalnie, wed∏ug wskaêni-
ka wzrostu przeci´tnych wynagrodzeƒ obcià˝ajàcych
koszty, o którym mowa w ust. 3, z tym ˝e kwota tego
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Êwiadczenia nie mo˝e byç ni˝sza od kwoty wyp∏aconej
w miesiàcu poprzedzajàcym waloryzacj´.

3. Wskaênik wzrostu przeci´tnych wynagrodzeƒ
na kolejny kwarta∏ ustala si´ odr´bnie dla ka˝dego za-
k∏adu górniczego, wymienionego w § 2 pkt 1 lit. a i d,
jako stosunek obcià˝ajàcego koszty przeci´tnego mie-
si´cznego wynagrodzenia pracowników zatrudnio-
nych pod ziemià w tych zak∏adach z ostatniego kwar-
ta∏u przed kwarta∏em, na który wskaênik jest ustalony,
do przeci´tnego miesi´cznego wynagrodzenia za
kwarta∏ przedostatni. Do wynagrodzenia nie wlicza
si´ nagród rocznych, nagród jubileuszowych, odpraw
emerytalnych i innych wyp∏at o charakterze jednora-
zowym.

4. Âwiadczenia wyp∏acane w trakcie urlopu górni-
czego w zak∏adach górniczych, wymienionych w § 2
pkt 1 lit. b i c, sà waloryzowane kwartalnie, wed∏ug
wskaênika, o którym mowa w ust. 3, z tym ˝e kwota te-
go Êwiadczenia nie mo˝e byç ni˝sza od kwoty wyp∏a-
conej w miesiàcu poprzedzajàcym waloryzacj´.

5. WysokoÊç Êwiadczenia wyp∏acanego w trakcie
urlopu górniczego na kolejny kwarta∏ ustala si´ jako
iloczyn kwoty Êwiadczenia otrzymywanego w kwarta-
le poprzednim i wskaênika wzrostu przeci´tnych wy-
nagrodzeƒ.

6. Waloryzacja Êwiadczenia wyp∏acanego w trakcie
urlopu górniczego dla pracownika, któremu przyzna-
no urlop górniczy w danym kwartale, rozpoczyna si´
od nast´pnego kwarta∏u.

§ 8. 1. W pierwszym kwartale 2004 r. miesi´czne
Êwiadczenie wyp∏acane w trakcie urlopu górniczego
dla by∏ych pracowników zlikwidowanej Kopalni Bary-
tu „Boguszów” nie mo˝e byç ni˝sze ni˝ 590,00 z∏. 

2. Przepisy § 7 ust. 4—6 stosuje si´ odpowiednio
do waloryzacji Êwiadczeƒ, o których mowa w ust. 1. 

§ 9. 1. Pracownikowi, który otrzymuje Êwiadczenie
wyp∏acane w trakcie urlopu górniczego i podejmie za-
trudnienie u pracodawcy nieuprawnionego do stoso-
wania os∏on socjalnych oraz zg∏osi ten fakt pracodaw-
cy obowiàzanemu do wyp∏acania Êwiadczenia, przy-
s∏uguje miesi´cznie po∏owa przyznanego Êwiadcze-
nia, wyp∏acanego jednak nie d∏u˝ej ni˝ do koƒca okre-
su, na który Êwiadczenie przyznano.

2. Uprawnienie do urlopu górniczego traci pra-
cownik, który w trakcie przebywania na urlopie górni-
czym podjà∏ prac´ pod ziemià lub u pracodawcy
uprawnionego do stosowania os∏on socjalnych lub
podjà∏ inne zatrudnienie, nie powiadamiajàc o tym
pracodawcy obowiàzanego do wyp∏aty Êwiadczeƒ,
w terminie do 30 dni od dnia podj´cia zatrudnienia.

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

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej:
J. Hausner
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