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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 10 czerwca 2010 r.

w sprawie dotacji budżetowej przeznaczonej na dofinansowanie do inwestycji początkowych2)

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 7 września 
2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamienne-
go w latach 2008—2015 (Dz. U. Nr 192, poz. 1379) za-
rządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)  szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wy-
korzystania dotacji budżetowej przeznaczonej na 
dofinansowanie do inwestycji początkowych, zwa-
nej dalej „dotacją”;

2) tryb rozliczania przyznanej dotacji;

3)  szczegółowe warunki powodujące cofnięcie lub 
czasowe wstrzymanie wypłaty przyznanej dotacji.

§ 2. Przedsiębiorstwu górniczemu może być przy-
znana dotacja: 

1)  jeżeli są spełnione warunki określone w rozporzą-
dzeniu Rady (WE) nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 
2002 r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu 
węglowego (Dz. Urz. WE L 205 z 02.08.2002, str. 1, 
z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, 
rozdz. 8, t. 2, str. 170), zwanym dalej „Rozporzą-
dzeniem Rady”; 

2)  dla inwestycji początkowej rozpoczętej po dniu 
1 stycznia 2010 r.;

3)  gdy przedsiębiorstwo wykaże, że inwestycja po-
czątkowa umożliwi utrzymanie się kopalni na ryn-
ku w okresie co najmniej 5 lat od dnia jej zakończe-
nia.

§ 3. 1. Przedsiębiorstwo górnicze ubiegające się 
o przyznanie dotacji składa do ministra właściwego 
do spraw gospodarki wniosek o dofinansowanie do 
inwestycji początkowej, zwany dalej „wnioskiem”, 
w terminie dwóch miesięcy od dnia wejścia w życie 
rozporządzenia. 

2. Wniosek zawiera: 

1) oznaczenie przedsiębiorstwa górniczego;

2)  szczegółowe informacje dotyczące inwestycji po-
czątkowej, a w szczególności:

a)  informacje o miejscu lokalizacji inwestycji po-
czątkowej,

b) krótki opis inwestycji początkowej,

c)  podstawowy cel inwestycji początkowej, jaki ma 
być osiągnięty w wyniku jej realizacji,

d)  uzasadnienie celowości podjęcia inwestycji po-
czątkowej,

e)  harmonogram realizacji inwestycji początko-
wej,

 f)  wielkość nakładów finansowych na inwestycję 
początkową,

g)  źródła finansowania inwestycji początkowej, 
w tym udokumentowane środki własne,

h)  przewidywaną efektywność ekonomiczną inwe-
stycji początkowej możliwą do osiągnięcia 
w wyniku otrzymania dotacji oraz ewentualny 
wpływ dotacji na sytuację ekonomiczno-finan-
sową wnioskodawcy,

 i)  wpływ inwestycji początkowej na poziom za-
trudnienia w kopalni, która realizuje tę inwesty-
cję (informacja dotycząca wzrostu bądź utrzy-
mania zatrudnienia w kopalni),

 j)  planowany wpływ inwestycji początkowej na 
poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny 
pracy w podziemnym zakładzie górniczym,

k)  wpływ inwestycji początkowej na projektowaną 
wielkość wydobycia węgla (utrzymanie określo-
nej wielkości wydobycia węgla, zmniejszenie 
wydobycia lub jego zwiększenie), jakość węgla 
oraz jego przeznaczenie,

 l)  wpływ inwestycji na stan środowiska naturalne-
go.

3. Do wniosku załącza się:

1)  plany operacyjny i finansowy, o których mowa 
w art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 2007 r. 
o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego 
w latach 2008 —2015, zawierające w przypadku:

a)  planu operacyjnego — koncepcję inwestycji po-
czątkowej oraz sposób jej realizacji, w tym daty 
jej rozpoczęcia i zakończenia,

b)  planu finansowego — przewidywane koszty 
i wydatki dotyczące inwestycji początkowej 
w okresie jej realizacji oraz efektywność ekono-
miczną tej inwestycji wraz z prognozą stopy 
zwrotu, pozycje finansowe co najmniej w ujęciu 
rocznym, strukturę finansowania inwestycji po-
czątkowej wraz ze źródłami pochodzenia środ-
ków przeznaczonych na jej finansowanie oraz 
prognozę cen węgla i planowane kierunki jego 
zbytu; 

1)  Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządo-
wej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządze-
nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 
Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).

2)  Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji 
Europejskiej w dniu 24 listopada 2009 r. pod numerem 
N 653/2009, zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 30 kwietnia 
2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 
publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z 2008 r. Nr 93, 
poz. 585 oraz z 2010 r. Nr 18, poz. 99).
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2) informacje dotyczące:

a)  inwestycji początkowej, według wzoru określo-
nego w załączniku nr 1 do rozporządzenia,

b)  poniesionych kosztów oraz wyników produkcyj-
nych osiągniętych w roku poprzedzającym 
udzielenie dotacji, według wzoru określonego 
w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

3)  oświadczenie o posiadanych koncesjach lub ze-
zwoleniach w związku z planowaną inwestycją po-
czątkową;

4)  zobowiązanie się przedsiębiorstwa górniczego do 
wykorzystania dotacji na dofinansowanie kosztów 
inwestycji początkowej związanych wyłącznie 
z produkcją węgla do celów wymienionych 
w art. 3 ust. 2 Rozporządzenia Rady.

4. Wzór wniosku określa załącznik nr 3 do rozpo-
rządzenia.

5. Minister właściwy do spraw gospodarki doko-
nuje oceny wniosku w oparciu o następujące kryteria:

1)  efektywność ekonomiczną, którą ma osiągnąć ko-
palnia w wyniku otrzymania dotacji; 

2)  wpływ dotacji na sytuację ekonomiczno-finanso-
wą przedsiębiorstwa górniczego;

3)  tworzenie nowych bądź utrzymanie istniejących 
miejsc pracy w kopalni;

4)  wielkość udziału środków własnych przedsiębior-
stwa górniczego w inwestycji początkowej;

5)  wpływ inwestycji początkowej na poprawę warun-
ków bezpieczeństwa i higieny pracy w podziem-
nym zakładzie górniczym;

6) wpływ inwestycji na wielkość wydobycia węgla;

7)  jakość i przeznaczenie węgla, który będzie wydo-
bywany w wyniku realizacji inwestycji początko-
wej.

§ 4. 1. Dotacja podlega sumowaniu z każdą inną 
pomocą publiczną przyznawaną w odniesieniu do 
tych samych kosztów inwestycji początkowej, nieza-
leżnie od jej formy i źródła.

2. Wielkość pomocy, o której mowa w ust. 1, nie 
może przekroczyć 30 % kosztów inwestycji początko-
wej.

§ 5. 1. Dotacja jest przekazywana jednorazowo lub 
w ratach kwartalnych, na specjalnie w tym celu wyod-
rębniony przez przedsiębiorstwo górnicze rachunek 
bankowy.

2. Warunkiem przyznania kolejnej raty dotacji jest 
przedłożenie przez przedsiębiorstwo górnicze sprawo-
zdania, o którym mowa w § 6 ust. 1, z wykorzystania 
raty za okres poprzedni.

§ 6. 1. Przedsiębiorstwo górnicze składa ministro-
wi właściwemu do spraw gospodarki, w terminie do 
25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc przekaza-
nia kolejnej raty dotacji, sprawozdanie kwartalne za-
wierające rozliczenie rzeczowo-finansowe wykona-
nych zadań  w ramach realizacji inwestycji początko-
wej objętej dotacją.

2. Przedsiębiorstwo górnicze składa ministrowi 
właściwemu do spraw gospodarki w okresie trwania 
inwestycji sprawozdanie roczne z realizacji inwestycji 
początkowej objętej dotacją wraz z rocznym rozlicze-
niem rzeczowo-finansowym do dnia 20 lutego roku 
następnego.

3. Minister właściwy do spraw gospodarki prowa-
dzi kontrolę mającą na celu wykazanie, czy kopalnia 
utrzymuje się na rynku w okresie co najmniej 5 lat od 
dnia zakończenia inwestycji początkowej. 

§ 7. Minister właściwy do spraw gospodarki cofa 
dotację, jeżeli przedsiębiorstwo górnicze wykorzysta-
ło ją niezgodnie z przeznaczeniem.

§ 8. Minister właściwy do spraw gospodarki czaso-
wo wstrzymuje przekazywanie kolejnych rat dotacji 
w przypadku, gdy przedsiębiorstwo górnicze, które 
otrzymało dotację, nie przedłożyło w wyznaczonym 
terminie rozliczeń, o których mowa w § 6 ust. 1. 

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Gospodarki: w z. D. Bogdan



Dziennik Ustaw Nr 109 — 9103 — Poz. 714

 

Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki 
z dnia 10 czerwca 2010 r. (poz. 714)

Załącznik nr 1

WZÓR
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Załącznik nr 2

WZÓR
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Załącznik nr 3

WZÓR
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