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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 24 wrzeÊnia 2002 r.
w sprawie rozliczania dotacji podmiotowej, pobierania op∏at oraz prowadzenia gospodarki finansowej
przedsi´biorstwa paƒstwowego u˝ytecznoÊci publicznej — „Zak∏ad Unieszkodliwiania Odpadów
Promieniotwórczych”.
Na podstawie art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe (Dz. U. z 2001 r. Nr 3,
poz. 18, Nr 100, poz. 1085 i Nr 154, poz. 1800 oraz z

2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 135, poz. 1145) zarzàdza si´,
co nast´puje:
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Rozdzia∏ 1
Przepis ogólny
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) sposób rozliczania dotacji podmiotowej na post´powanie z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jàdrowym, zwanà dalej „dotacjà”,
oraz rodzaje dokumentów i danych, jakie powinny
byç uwzgl´dniane przy jej rozliczaniu;
2) sposób ustalania op∏at z tytu∏u wykonywanej dzia∏alnoÊci przez paƒstwowe przedsi´biorstwo u˝ytecznoÊci publicznej — „Zak∏ad Unieszkodliwiania
Odpadów Promieniotwórczych”, zwany dalej „Zak∏adem”, oraz tryb i termin podawania informacji
o tych op∏atach do publicznej wiadomoÊci;
3) sposób prowadzenia gospodarki finansowej Zak∏adu, w tym kontroli sprawozdaƒ finansowych i wyboru bieg∏ych do ich badania oraz organ w∏aÊciwy
do zatwierdzenia rocznych sprawozdaƒ finansowych Zak∏adu, tryb zbywania sk∏adników majàtkowych, sposób finansowania wynagrodzeƒ i inwestycji, a tak˝e tryb podejmowania decyzji w sprawach finansowych.
Rozdzia∏ 2
Sposób rozliczania dotacji podmiotowej
§ 2. 1. Dotacj´ rozlicza si´ na podstawie:
1) rocznego zbiorczego zestawienia rzeczowo-finansowego dzia∏alnoÊci Zak∏adu, zwanego dalej
„zbiorczym zestawieniem”;
2) rocznego sprawozdania finansowego Zak∏adu;
3) sprawozdania z dzia∏alnoÊci Zak∏adu.
2. Zbiorcze zestawienie zawiera informacje o:
1) wysokoÊci dotacji;
2) przychodach z dzia∏alnoÊci w zakresie post´powania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym
paliwem jàdrowym;
3) przychodach z dzia∏alnoÊci w zakresie post´powania z odpadami niebezpiecznymi;
4) przychodach z innej dzia∏alnoÊci okreÊlonej w statucie Zak∏adu;
5) pozosta∏ych przychodach:
a) ze sprzeda˝y rzeczowych sk∏adników majàtku,
b) finansowych, w szczególnoÊci zwiàzanych z operacjami bankowymi,
c) innych;
6) kosztach dotyczàcych:
a) prowadzonej dzia∏alnoÊci obj´tej dotacjà zwiàzanà z realizacjà zadaƒ w zakresie post´powania
z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym
paliwem jàdrowym,
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b) prowadzonej dzia∏alnoÊci w zakresie post´powania z odpadami niebezpiecznymi,
c) innego rodzaju dzia∏alnoÊci okreÊlonej w statucie Zak∏adu,
d) inwestycji finansowanych:
— z dotacji,
— z innych êróde∏.
§ 3. 1. Zak∏ad przekazuje ministrowi w∏aÊciwemu
do spraw gospodarki zbiorcze zestawienie:
1) kwartalne — do 14 dnia miesiàca nast´pujàcego po
zakoƒczeniu kwarta∏u;
2) roczne — do dnia 20 lutego roku nast´pujàcego po
rozliczanym roku bud˝etowym.
2. Do zbiorczego zestawienia do∏àcza si´ sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym
Zak∏adu, sporzàdzone na formularzu F-01, którego
wzór okreÊlajà odr´bne przepisy.
§ 4. 1. Dotacja jest przekazywana przez ministra
w∏aÊciwego do spraw gospodarki, na wniosek Zak∏adu, w ratach, z zastrze˝eniem ust. 2.
2. W przypadku pojawienia si´ wàtpliwoÊci co do
zasadnoÊci wydatkowania dotacji, uj´tego w kwartalnym zbiorczym zestawieniu, przekazanie kolejnej raty
dotacji mo˝e byç wstrzymane do czasu wyjaÊnienia
tych wàtpliwoÊci.
Rozdzia∏ 3
Sposób ustalania op∏at, tryb i termin podawania do
publicznej wiadomoÊci informacji o op∏atach
§ 5. 1. Op∏aty z tytu∏u dzia∏alnoÊci wykonywanej
przez Zak∏ad, z zastrze˝eniem ust. 2, sà ustalane w cenniku.
2. Op∏aty z tytu∏u dzia∏alnoÊci wykonywanej przez
Zak∏ad w zakresie post´powania z odpadami niebezpiecznymi sà ustalane w umowie cywilnoprawnej.
§ 6. 1. Op∏aty z tytu∏u dzia∏alnoÊci wykonywanej
przez Zak∏ad ustala si´ odpowiednio do rodzaju odpadów, sposobu ich przechowywania i sk∏adowania oraz
Êrodków transportu.
2. Podstaw´ do ustalania op∏at stanowià koszty:
1) dla odpadów promieniotwórczych:
a) kwalifikacji tych odpadów,
b) czynnoÊci zwiàzanych z przygotowaniem tych
odpadów do przechowywania lub sk∏adowania,
uzale˝nione od ich kategorii, specyficznych w∏aÊciwoÊci, stopnia zagro˝enia dla Êrodowiska
i rodzaju opakowania,
c) transportu, przechowywania i sk∏adowania tych
odpadów;
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2) dla wypalonego paliwa jàdrowego:
a) kwalifikacji tego paliwa,
b) czynnoÊci zwiàzanych z przygotowaniem tego
paliwa do przechowywania lub sk∏adowania,
uzale˝nione od jego stanu, stopnia wypalenia
i masy uranu 235 w Êwie˝ym paliwie,
c) transportu, przechowywania lub sk∏adowania tego paliwa.
§ 7. Zak∏ad udost´pnia, w swojej siedzibie, do publicznej wiadomoÊci, wysokoÊci op∏at ustalone w cenniku, nast´pnego dnia po dniu ich zatwierdzenia przez
dyrektora Zak∏adu.
Rozdzia∏ 4
Sposób prowadzenia gospodarki finansowej Zak∏adu
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3) roczne sprawozdanie finansowe Zak∏adu, wraz
z opinià i raportem bieg∏ego rewidenta;
4) na jego ˝àdanie — kopie dokumentów potwierdzajàcych wydatkowanie Êrodków.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1—3,
podlegajà zatwierdzeniu przez ministra w∏aÊciwego do
spraw gospodarki.
§ 12. 1. Zak∏ad prowadzi rachunek bie˝àcy, s∏u˝àcy
do rozliczeƒ operacji finansowych zwiàzanych z realizacjà przychodów i wydatków.
2. Przychody i wydatki ze Êrodków dotacji sà ewidencjonowane na rachunku bie˝àcym Zak∏adu, w formie subkonta.

§ 8. 1. Zak∏ad prowadzi gospodark´ finansowà na
podstawie rocznego planu rzeczowo-finansowego.

3. Zak∏ad prowadzi wyodr´bnionà ewidencj´ stanu
zaanga˝owania Êrodków dotacji w finansowanie inwestycji Zak∏adu.

2. Roczny plan rzeczowo-finansowy Zak∏adu sporzàdza si´ w podziale na dzia∏alnoÊç obj´tà dotacjà
oraz pozosta∏à dzia∏alnoÊç.

§ 13. 1. Decyzje w sprawach finansowych Zak∏adu
podejmuje dyrektor Zak∏adu.

3. Roczny plan rzeczowo-finansowy Zak∏adu przedstawia koszty w uk∏adzie kalkulacyjnym i rodzajowym.
Prognozowane dane zawarte w rocznym planie rzeczowo-finansowym Zak∏adu obejmujà przychody i koszty
ich uzyskania, z podzia∏em na koszty bezpoÊrednie
i poÊrednie, oraz szacunkowe wyniki finansowe poszczególnych rodzajów dzia∏alnoÊci.
4. W zakresie dzia∏alnoÊci, o której mowa w art. 114
ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe, Zak∏ad prowadzi odr´bnà ewidencj´ ksi´gowà na zasadach okreÊlonych w przepisach o rachunkowoÊci.

2. Dyrektor Zak∏adu powiadamia ministra w∏aÊciwego do spraw gospodarki o zamiarze dokonania
czynnoÊci prawnej, w zakresie rozporzàdzania sk∏adnikami rzeczowych aktywów trwa∏ych lub d∏ugoterminowych aktywów finansowych w rozumieniu przepisów
o rachunkowoÊci, oraz o zamiarze nieodp∏atnego oddania tych aktywów do korzystania innym podmiotom
na podstawie umów prawa cywilnego, je˝eli przedmiot
tej czynnoÊci przekracza równowartoÊç kwoty
10 000 euro.

5. Dyrektor Zak∏adu dokonuje podzia∏u wyniku finansowego w sposób okreÊlony w przepisach o gospodarce finansowej przedsi´biorstw paƒstwowych.

3. Dyrektor Zak∏adu zg∏asza ministrowi w∏aÊciwemu do spraw gospodarki zamiar wniesienia do spó∏ki
lub fundacji mienia Zak∏adu zaliczonego, zgodnie z odr´bnymi przepisami, do rzeczowych aktywów trwa∏ych
lub d∏ugoterminowych aktywów finansowych.

§ 9. 1. Dyrektor Zak∏adu sporzàdza roczny plan rzeczowo-finansowy i przedstawia do zatwierdzenia ministrowi w∏aÊciwemu do spraw gospodarki w terminie do
dnia 30 listopada roku poprzedzajàcego rok obrotowy.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki, w terminie miesiàca od dnia otrzymania zg∏oszenia, podejmuje decyzj´ w sprawie dokonania czynnoÊci prawnej,
o której mowa w ust. 2 i 3.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki zatwierdza roczny plan rzeczowo-finansowy Zak∏adu w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzajàcego rok obrotowy.

§ 14. Wynagrodzenia pracowników Zak∏adu sà finansowane z przychodów wymienionych w § 2 ust. 2
pkt 2—5 oraz z dotacji.

§ 10. 1. Roczne sprawozdanie finansowe Zak∏adu
podlega badaniu przez bieg∏ego rewidenta na zasadach okreÊlonych w ustawie z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r.
o rachunkowoÊci (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694).
2. Wyboru bieg∏ego rewidenta, o którym mowa
w ust. 1, dokonuje minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki.
§ 11. 1. Dyrektor zak∏adu przedstawia ministrowi
w∏aÊciwemu do spraw gospodarki:
1) sprawozdanie z dzia∏alnoÊci Zak∏adu;
2) zbiorcze zestawienie;

§ 15. 1. Inwestycje Zak∏adu sà finansowane z dotacji i innych êróde∏ na podstawie rocznego planu rzeczowo-finansowego, o którym mowa w § 9 ust. 1.
2. Rozliczenie inwestycji, o których mowa w ust. 1,
nast´puje w zbiorczym zestawieniu.
Rozdzia∏ 5
Przepis koƒcowy
§ 16. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Prezes Rady Ministrów: L. Miller

