
Na podstawie art. 21 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. Wyznacza si´ Spó∏k´ Restrukturyzacji Ko-
palƒ S.A. jako jednostk´ organizacyjnà zobowiàzanà

do wyp∏acania Êwiadczeƒ po likwidacji Przedsi´bior-
stwa Robót Górniczych ROW w Rybniku w upad∏oÊci,
o których mowa w rozdziale 3 ustawy z dnia 28 listo-
pada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa w´gla ka-
miennego w latach 2003—2006, oraz Êwiadczeƒ wy-
mienionych w art. 45 tej ustawy, a tak˝e rent wyrów-
nawczych oraz deputatów w´glowych przys∏ugujà-
cych z tytu∏u prawa do bezp∏atnego w´gla.

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

Minister Gospodarki i Pracy: J. Hausner
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1)

z dnia 27 wrzeÊnia 2004 r.

w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej, która przejmie obowiàzek wyp∏acania Êwiadczeƒ
po likwidacji Przedsi´biorstwa Robót Górniczych ROW w Rybniku w upad∏oÊci

———————
1) Minister Gospodarki i Pracy kieruje dzia∏em administracji

rzàdowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 roz-
porzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca
2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1)

z dnia 27 wrzeÊnia 2004 r.

w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej, która przejmie obowiàzek wyp∏acania Êwiadczeƒ
po likwidacji Zak∏adu Wydobywczego Surowców Mineralnych „Jadwiga”

Spó∏ka z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià w likwidacji

Na podstawie art. 21 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. Wyznacza si´ Spó∏k´ Restrukturyzacji Ko-
palƒ S.A. jako jednostk´ organizacyjnà zobowiàzanà

do wyp∏acania Êwiadczeƒ po likwidacji Zak∏adu Wydo-
bywczego Surowców Mineralnych „Jadwiga” Spó∏ka
z ograniczonà odpowiedzialnoÊci w likwidacji, o któ-
rych mowa w rozdziale 3 ustawy z dnia 28 listopada
2003 r. o restrukturyzacji górnictwa w´gla kamienne-
go w latach 2003—2006, oraz Êwiadczeƒ wymienio-
nych w art. 45 tej ustawy, a tak˝e rent wyrównawczych
oraz deputatów w´glowych przys∏ugujàcych z tytu∏u
prawa do bezp∏atnego w´gla.

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

Minister Gospodarki i Pracy: J. Hausner

———————
1) Minister Gospodarki i Pracy kieruje dzia∏em administracji

rzàdowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 roz-
porzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca
2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

a) obs∏ug´ p∏atnoÊci bezpoÊrednich do
gruntów rolnych,

b) obs∏ug´ mechanizmów w ramach rynku
przetworów owocowych i warzywnych;

2) Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich:

a) wsparcie dzia∏alnoÊci rolniczej na ob-
szarach o niekorzystnych warunkach
gospodarowania,

b) uzupe∏nianie p∏atnoÊci bezpoÊrednich,

c) ewidencj´ wniosków o przyznanie renty
strukturalnej.”;

2) uchyla si´ § 2a;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Akredytacji, o której mowa w § 2, udziela si´

na okres do dnia 30 kwietnia 2005 r.”.

§ 2. Przepisy rozporzàdzenia stosuje si´ od dnia
1 paêdziernika 2004 r.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska


