
Dziennik Ustaw Nr 31 — 1688 — Poz. 267

267

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)

z dnia 13 lutego 2004 r.

w sprawie dotacji przeznaczonej dla górnictwa soli, rud cynku i o∏owiu 

Na podstawie art. 40 ust. 1 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 szczegó∏owe zasady
udzielania i wykorzystania dotacji przeznaczonej dla
górnictwa soli, rud cynku i o∏owiu, zwanej dalej „do-
tacjà”, uj´tej w bud˝ecie paƒstwa w cz´Êci, której dys-
ponentem jest minister w∏aÊciwy do spraw gospodar-
ki, a w szczególnoÊci tryb udzielania, sposób wykorzy-
stania i rozliczania dotacji.

§ 2. 1. Dotacj´ w wysokoÊci okreÊlonej w za∏àczni-
ku nr 10 do ustawy bud˝etowej na rok 2004 z dnia
23 stycznia 2004 r. wykorzystuje si´ na finansowanie:

1) zadaƒ w zakresie:

a) ca∏kowitej likwidacji zak∏adu górniczego „¸´˝ko-
wice”, ca∏kowitej likwidacji zak∏adu górniczego
„Siedlec — Moszczenica” i ca∏kowitej likwidacji
niezabytkowej cz´Êci zak∏adu górniczego
„Bochnia”, w ramach likwidacji Kopalni Soli
„Bochnia” oraz utrzymania i zabezpieczenia za-
bytkowej cz´Êci Kopalni Soli „Bochnia”, wcho-
dzàcych w sk∏ad Przedsi´biorstwa Paƒstwowe-
go Kopalnia Soli „Bochnia”,

b) ca∏kowitej likwidacji zak∏adu górniczego „Ba-
rycz” i ca∏kowitej likwidacji niezabytkowej cz´-
Êci zak∏adu górniczego „Wieliczka”, w ramach
likwidacji cz´Êci Kopalni Soli „Wieliczka” oraz
utrzymania, zabezpieczenia i ratowania zabyt-
kowej cz´Êci Kopalni Soli „Wieliczka”, wcho-
dzàcych w sk∏ad Przedsi´biorstwa Paƒstwowe-
go Kopalnia Soli „Wieliczka”,

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

2) dzia∏aƒ wykonywanych po zakoƒczeniu likwidacji
zak∏adu górniczego „Boles∏aw” oraz rejonu „Ol-
kusz”, zak∏adu górniczego „Olkusz-Pomorzany”,
wchodzàcych w sk∏ad Przedsi´biorstwa Paƒstwo-
wego Zak∏ady Górniczo-Hutnicze „Boles∏aw”.

2. Przez zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 1, ro-
zumie si´: 

1) likwidacj´ otworów eksploatacyjnych oraz wyro-
bisk górniczych;

2) likwidacj´ zb´dnych instalacji, budynków oraz de-
monta˝ maszyn i urzàdzeƒ;

3) naprawianie szkód wyrzàdzonych ruchem zak∏adu
górniczego;

4) rekultywacj´ terenów pogórniczych;

5) utrzymanie obiektów przeznaczonych do likwidacji
w kolejnoÊci zapewniajàcej bezpieczeƒstwo ruchu
zak∏adu górniczego;

6) wykonanie prac zabezpieczajàcych, przedsi´wzi´ç
zapobiegajàcych zagro˝eniom zwiàzanym z likwi-
dowanym zak∏adem górniczym; 

7) utylizacj´ solanki, w zak∏adach górniczych wymie-
nionych w ust. 1 pkt 1 lit. a i b;

8) zabezpieczenie cz´Êci zabytkowych, renowacj´ za-
bytkowych wyrobisk, maszyn i urzàdzeƒ w kopal-
niach wymienionych w ust. 1 pkt 1 lit. a i b;

9) opracowanie projektów, dokumentacji, opinii, eks-
pertyz i analiz zwiàzanych z zakresem zadaƒ wy-
mienionych w pkt 1—8;

10) ogólny zarzàd w kopalniach, wymienionych
w ust. 1 pkt 1 lit. a i b, od chwili zaprzestania wy-
dobycia.

3. Przez dzia∏ania, o których mowa w ust. 1 pkt 2,
rozumie si´: 

1) wykonanie prac zabezpieczajàcych, przedsi´wzi´ç
zapobiegajàcych zagro˝eniom po zakoƒczeniu li-
kwidacji zak∏adu górniczego;

2) likwidacj´ infrastruktury pozosta∏ej po zakoƒcze-
niu likwidacji zak∏adu górniczego;

3) rekultywacj´ terenów pogórniczych; 

4) naprawianie szkód wyrzàdzonych ruchem zak∏adu
górniczego;

5) opracowywanie, wymaganych odr´bnymi przepi-
sami, projektów, dokumentacji, opinii, ekspertyz
i analiz zwiàzanych z zakresem zadaƒ wymienio-
nych w pkt 1—4.

§ 3. Dotacj´ przeznacza si´ równie˝ na:

1) os∏ony socjalne z tytu∏u urlopów górniczych, wy-
p∏acane w bie˝àcym roku bud˝etowym, na zasa-
dach okreÊlonych w rozporzàdzeniu Ministra Go-
spodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 13 lute-
go 2004 r. w sprawie os∏on socjalnych dla pracow-
ników górnictwa soli, rud cynku i o∏owiu oraz by-
∏ych pracowników zlikwidowanej Kopalni Barytu
„Boguszów” (Dz. U. Nr 25, poz. 224), pracowni-
kom zak∏adów, o których mowa w § 2 ust. 1;

———————
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).



2) zaspokojenie roszczeƒ by∏ych pracowników ca∏ko-
wicie likwidowanych zak∏adów górniczych, w któ-
rych zaprzestano wydobycia, dotyczàcych:

a) ekwiwalentu pieni´˝nego za deputat w´glowy
przys∏ugujàcy emerytom i rencistom na podsta-
wie uk∏adów zbiorowych pracy, obowiàzujà-
cych w zak∏adach górniczych wymienionych
w § 2 ust. 1,

b) rent wyrównawczych oraz jednorazowych od-
szkodowaƒ pieni´˝nych z tytu∏u wypadków przy
pracy i chorób zawodowych.

§ 4. 1. Dotacj´ na realizacj´ zadaƒ, o których mowa
w § 2 ust. 1 pkt 1, przyznaje si´ na wniosek przedsi´-
biorstwa górniczego, w przypadku spe∏nienia nast´-
pujàcych warunków:

1) podj´cia decyzji albo uchwa∏y przez w∏aÊciwy or-
gan przedsi´biorstwa górniczego o rozpocz´ciu li-
kwidacji zak∏adu górniczego;

2) zaakceptowania przez ministra w∏aÊciwego do
spraw gospodarki:

a) programu likwidacji zak∏adu górniczego, ujmu-
jàcego tak˝e w Kopalniach Soli „Wieliczka”
i „Bochnia” zabezpieczenie zabytkowych cz´Êci
tych kopalƒ, 

b) rocznego planu likwidacji zak∏adu górniczego,
ujmujàcego tak˝e w Kopalniach Soli „Wielicz-
ka” i „Bochnia” zabezpieczenie zabytkowych
cz´Êci tych kopalƒ, w podziale na miesiàce,
obejmujàcego:
— zakres rzeczowo-finansowy zadaƒ likwidacyj-

nych oraz harmonogram ich realizacji, ujmu-
jàcy tak˝e w Kopalniach Soli „Wieliczka”
i „Bochnia” zabezpieczenie zabytkowych cz´-
Êci tych kopalƒ, 

— przychody z likwidacji majàtku zak∏adu górni-
czego oraz z innych êróde∏;

3) zawarcia umowy o finansowanie programu likwi-
dacji wymienionego w pkt 2 lit. a, pomi´dzy mini-
strem w∏aÊciwym do spraw gospodarki a ubiega-
jàcym si´ o dotacj´ w∏aÊciwym organem przedsi´-
biorstwa górniczego.

2. Dotacj´ na realizacj´ dzia∏aƒ, o których mowa
w § 2 ust. 1 pkt 2, przyznaje si´ na wniosek przedsi´-
biorstwa górniczego, po zaakceptowaniu przez mini-
stra w∏aÊciwego do spraw gospodarki rocznego planu
dzia∏aƒ wykonywanych po zakoƒczeniu likwidacji za-
k∏adu górniczego, obejmujàcego, w podziale na mie-
siàce, jego zakres rzeczowy i finansowy, oraz zawarciu
umowy o finansowanie tych dzia∏aƒ, pomi´dzy mini-
strem w∏aÊciwym do spraw gospodarki a ubiegajà-
cym si´ o dotacj´ w∏aÊciwym organem przedsi´bior-
stwa górniczego.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinien
zawieraç:

1) oznaczenie wnioskodawcy;

2) okreÊlenie zadaƒ przewidzianych do realizacji,
o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, albo wykonania
dzia∏aƒ, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2;

3) preliminarz Êrodków planowanych na realizacj´
zadaƒ albo wykonania dzia∏aƒ w danym roku ka-
lendarzowym;

4) okreÊlenie stanu zaawansowania prac zwiàzanych
z likwidacjà zak∏adu górniczego albo wykonania
dzia∏aƒ po zakoƒczeniu likwidacji zak∏adu górni-
czego. 

§ 5. 1. Przyznana przez ministra w∏aÊciwego do
spraw gospodarki dotacja jest wyp∏acana zaliczkowo,
w ratach miesi´cznych, na specjalnie w tym celu wy-
odr´bniony przez w∏aÊciwy organ przedsi´biorstwa
górniczego rachunek bankowy.

2. Podstaw´ do wyp∏acenia rat zaliczki stanowi
przedstawienie przez przedsi´biorstwo górnicze:

1) wniosku o wyp∏acenie raty zaliczki, wynikajàcej z: 

a) rocznego planu likwidacji, o którym mowa w § 4
ust. 1 pkt 2 lit. b, albo

b) rocznego planu dzia∏aƒ wykonywanych po za-
koƒczeniu likwidacji, o którym mowa w § 4
ust. 2; 

2) sprawozdania, o którym mowa w § 6 ust. 1. 

§ 6. 1. Przedsi´biorstwo górnicze, które otrzyma
dotacj´, sk∏ada ministrowi w∏aÊciwemu do spraw go-
spodarki, w terminie do 25. dnia miesiàca poprzedza-
jàcego miesiàc przekazania kolejnej raty dotacji, spra-
wozdania miesi´czne zawierajàce rozliczenie rzeczo-
wo-finansowe wykonanych zadaƒ oraz dzia∏aƒ w trak-
cie likwidacji zak∏adu górniczego i po zakoƒczeniu li-
kwidacji zak∏adu górniczego.

2. Przedsi´biorstwo górnicze przedstawia mini-
strowi w∏aÊciwemu do spraw gospodarki, do dnia
20 lutego 2005 r., wraz z rocznym rozliczeniem rzeczo-
wo-finansowym, sprawozdanie z realizacji rocznego
planu:

1) likwidacji zak∏adu górniczego;

2) dzia∏aƒ wykonywanych po zakoƒczeniu likwidacji
zak∏adu górniczego.

3. W przypadku gdy przedsi´biorstwo górnicze nie
wykona∏o zadaƒ zwiàzanych z likwidacjà zak∏adu gór-
niczego albo dzia∏aƒ po zakoƒczeniu likwidacji zak∏adu
górniczego i nie przedstawi∏o sprawozdania, o którym
mowa w ust. 1, minister w∏aÊciwy do spraw gospodar-
ki wstrzymuje przekazywanie kolejnych rat dotacji do
czasu ustania przyczyn wstrzymania.

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

§ 8. 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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