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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 25 maja 2001 r.

w sprawie szczegó∏owych zasad przyznawania ekwiwalentu pieni´˝nego z tytu∏u prawa do bezp∏atnego 
w´gla i wyp∏acania tego ekwiwalentu oraz zasad refundowania kosztów deputatu w´glowego 

i rent wyrównawczych.

Na podstawie art. 55 ust. 5 ustawy z dnia 26 listo-
pada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa w´gla kamien-
nego do funkcjonowania w warunkach gospodarki ryn-
kowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach
gmin górniczych (Dz. U. Nr 162, poz. 1112 i z 2001 r.
Nr 5, poz. 41) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) emerytach lub rencistach górniczych — nale˝y
przez to rozumieç emerytów i rencistów, którzy by-
li zatrudnieni w przedsi´biorstwie górniczym, oraz
wdowy, wdowców i sieroty, majàcych ustalone
prawo do renty rodzinnej po by∏ych pracownikach
tych przedsi´biorstw, uprawnionych do bezp∏atne-
go w´gla na podstawie Uk∏adu zbiorowego pracy

dla pracowników zak∏adów górniczych z dnia 21
grudnia 1991 r., zwanego dalej „uk∏adem”,

2) ekwiwalencie — nale˝y przez to rozumieç nale˝ny
emerytom i rencistom górniczym ekwiwalent pie-
ni´˝ny z tytu∏u prawa do bezp∏atnego w´gla.

§ 2. 1. Przedsi´biorstwo górnicze wyst´puje z wnio-
skiem do Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych o wyp∏at´
ekwiwalentu po uzyskaniu od emeryta lub rencisty
górniczego oÊwiadczenia o rezygnacji z prawa do po-
bierania deputatu w´glowego w naturze.

2. Przedsi´biorstwo górnicze we wniosku, o którym
mowa w ust. 1, okreÊla wysokoÊç i okres, za jaki przy-
s∏uguje ekwiwalent.
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§ 3. 1. Emerytom i rencistom górniczym ekwiwa-
lent wyp∏aca si´, z zastrze˝eniem ust. 2—6, wraz z wy-
p∏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 górniczemu a bezp∏at-
nym w´glem zrealizowanym u pracodawcy lub by∏e-
go pracodawcy do dnia wyp∏aty ekwiwalentu, pomno-
˝onej przez Êredniorocznà cen´ zbytu 1 Mg w´gla ka-
miennego w asortymencie Orzech II, ustalonà na pod-
stawie obwieszczenia ministra w∏aÊciwego do spraw
gospodarki opublikowanego w Dzienniku Urz´dowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” i podzielo-
nà przez liczb´ miesi´cy, za które przys∏uguje ekwiwa-
lent.

3. W przypadku zg∏oszenia wniosku, o którym mo-
wa w § 2 ust. 1, po terminie p∏atnoÊci emerytury lub
renty, ekwiwalent, z zastrze˝eniem ust. 2, wyp∏aca si´:

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

2) w nast´pnym terminie p∏atnoÊci emerytury lub ren-
ty, 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 eme-
rycie lub renciÊcie górniczym, ekwiwalent przys∏uguje
po up∏ywie okresu, za który zosta∏ wyp∏acony emeryto-
wi lub renciÊcie.

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´,
z zastrze˝eniem ust. 2, kwartalnie, w trzecim miesiàcu
kwarta∏u.

8. Je˝eli zawieszeniu podlega cz´Êç renty rodzinnej
przyznanej wi´cej ni˝ jednej osobie, cz´Êç ekwiwalen-
tu przys∏ugujàcà pozosta∏ym osobom pobierajàcym
rent´ rodzinnà wyp∏aca si´ wraz z tà rentà.

§ 4. Przy dochodzeniu zwrotu nienale˝nie pobrane-
go 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.

§ 5. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki z do-
tacji bud˝etowej, ustalanej corocznie w ustawie bud˝e-
towej, przekazuje Zak∏adowi Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
zaliczki miesi´czne na wyp∏at´ ekwiwalentu.

2. Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych dokonuje rozli-
czenia zaliczek miesi´cznie i wraz z ich rozliczeniem
przekazuje ministrowi w∏aÊciwemu do spraw gospo-
darki zbiorcze rozliczenie wyp∏aconych ekwiwalentów
pieni´˝nych i zaliczki.

§ 6. 1. Deputat w´glowy dla emerytów i rencistów
górniczych kopalƒ ca∏kowicie likwidowanych, którzy
na podstawie uk∏adu nabyli prawo do pobierania de-
putatu w´glowego w naturze, wydaje likwidator kopal-
ni albo przedsi´biorstwo, które przej´∏o obowiàzek wy-
dawania tego deputatu.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki z dotacji
bud˝etowych, ustalanych corocznie w ustawie bud˝e-
towej, refunduje likwidatorowi kopalni albo przedsi´-
biorstwu, o którym mowa w ust. 1, kwoty za wydane
deputaty w´glowe.

§ 7. 1. Pracownikom oraz by∏ym pracownikom ko-
palƒ ca∏kowicie likwidowanych, którzy nabyli prawo do
pobierania rent wyrównawczych przyznanych na pod-
stawie prawomocnego orzeczenia sàdu lub ugody za-
wartej przed sàdem albo ugody zawartej pomi´dzy ko-
palnià a pracownikiem, renty wyp∏aca likwidator ko-
palni albo przedsi´biorstwo, które przej´∏o obowiàzek
wyp∏acania tych rent.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki z dotacji
bud˝etowych, ustalanych corocznie w ustawie bud˝e-
towej, refunduje likwidatorowi kopalni lub przedsi´-
biorstwu, o którym mowa w ust. 1, kwoty wyp∏acanych
rent wyrównawczych.

§ 8. 1. Ârodki na refundacj´ kwot, o których mowa
w § 6 ust. 2 i w § 7 ust. 2, przyznaje si´ na wniosek li-
kwidatora albo przedsi´biorstwa, które przej´∏o obo-
wiàzek wyp∏acania  tych rent albo wydawania deputa-
tu w´glowego w naturze.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien za-
wieraç w szczególnoÊci:

1) oznaczenie podmiotu ubiegajàcego si´ o dotacj´,

2) liczb´ osób, którym wyp∏acono równowartoÊç na-
le˝nego deputatu w´glowego,

3) kwot´ dotacji.

3. Podmiot, który otrzyma∏ Êrodki na cele, o których
mowa w § 6 ust. 2 i w § 7 ust. 2, jest obowiàzany spo-
rzàdzaç i przekazywaç ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw gospodarki sprawozdania:

1) miesi´czne — do 25 dnia ka˝dego miesiàca za mie-
siàc poprzedni,

2) roczne — do dnia 20 lutego roku nast´pujàcego po
roku, którego sprawozdanie dotyczy.

§ 9. 1. Ârodki, przyznane z dotacji bud˝etowych na
cele okreÊlone w rozporzàdzeniu, przekazywane sà na
rachunek bankowy utworzony specjalnie w tym celu
przez podmiot otrzymujàcy dotacj´.

2. Przyznane Êrodki, o których mowa w ust. 1, wy-
korzystuje si´ wy∏àcznie w zakresie, w jakim zosta∏y
udzielone.
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§ 10. Do spraw wszcz´tych przed dniem wejÊcia
w ˝ycie rozporzàdzenia stosuje si´ przepisy dotychcza-
sowe.

§ 11. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Gospodar-
ki z dnia 30 kwietnia 1999 r. w sprawie szczegó∏owych
zasad przyznawania ekwiwalentu pieni´˝nego z tytu∏u
prawa do bezp∏atnego w´gla i wyp∏acania tego ekwi-

walentu oraz zasad refundowania kosztów deputatu
w´glowego i rent wyrównawczych (Dz. U. Nr 42,
poz. 427).

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

Minister Gospodarki: J. Steinhoff


