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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 22 lipca 1999 r. 

w sprawie ustalenia świadczeń przedemerytalnych dla osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu 
pracy z przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" objętego programem restrukturyzacji 

Polskich Kolei Państwowych. 

Na podstawie art. 37k ust. 9 ustawy z dnia 14 grud
nia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobo
ciu (Dz. U. z 1997 r. Nr 25, poz. 128, Nr 28, poz. 153, 
Nr 41, poz. 255, Nr 63, poz. 403, Nr 93, poz. 569, Nr 107, 
poz. 692, Nr 121, poz. 770 i Nr 123, poz. 776, z 1998 r. 
Nr 66, poz. 431, Nr 106, poz. 668, Nr 108, poz. 684, 
Nr 137, poz. 887 i Nr 162, poz. 1112, 1118 i 1126 oraz 
z 1999 r. Nr 60, poz. 636) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Osoby spełniające warunki do uzyskania sta
tusu bezrobotnego i prawa do zasiłku dla bezrobot
nych, określone w ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. 
o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. 
z 1997 r. Nr 25, poz. 128, Nr 28, poz. 153, Nr 41, poz. 255, 
Nr 63, poz. 403, Nr 93, poz. 569, Nr 107, poz. 692, 
Nr 121, poz. 770 i Nr 123, poz. 776, z 1998 r. Nr 66, 
poz. 431, Nr 106, poz. 668, Nr 108, poz. 684, Nr 137, 
poz. 887 i Nr 162, poz. 1112, 1118 i 1126 oraz z 1999 r. 
Nr 60, poz. 636), zwanej dalej "ustawą", zatrudnione 
w przedsiębiorstwie państwowym "Polskie Koleje 
Państwowe" objętym programem restrukturyzacji Pol
skich Kolei Państwowych, które do dnia rozwiązania 
stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy 
przez przedsiębiorstwo państwowe "Polskie Koleje 
Państwowe", osiągnęły okres uprawniający do emery-

tury, wynoszący co najmniej 33 lata dla kobiet i 38 lat 
dla mężczyzn, są uprawnione do świadczenia przed
emerytalnego, o którym mowa wart. 37k ust. 9 pkt 1 
tej ustawy, w wysokości kwoty emerytury określonej 
w decyzji organu rentowego ustalającej wysokość 
emerytury w celu ustalenia świadczenia przedemery
talnego, z zastrzeżeniem art. 37j ust. 2 i 3 tej ustawy, 
w wysokości nie niższej niż wysokość zasiłku przed
emerytalnego. 

2. Uprawnienie do świadczenia przedemerytalne
go, o którym mowa w ust. 1, dotyczy osób zatrudnio
nych w przedsiębiorstwie państwowym "Polskie Kole
je Państwowe", objętych programem restrukturyzacji 
Polskich Kolei Państwowych, z którymi w okresie re
strukturyzacji zatrudnienia przewidzianej tym progra
mem, po dniu 30 września 1999 r. i przed dniem 1 stycz
nia 2000 r., został rozwiązany stosunek pracy z przy
czyn dotyczących zakładu pracy przez przedsiębior
stwo państwowe "Polskie Koleje Państwowe". 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 paź
dziernika 1999 r. 

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 22 lipca 1999 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków i limitów na podwyżki wynagrodzeń w 1999 r. 
pracowników cywilnych państwowej sfery budżetowej. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 
1994 r. o kształtowaniu środków na wynagrodzenia 
w państwowej sferze budżetowej (Dz. U. z 1995 r. Nr 34, 
poz. 163, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 139, 
poz. 647, z 1997 r. Nr 133, poz. 883, z 1998 r. 
Nr 117, poz. 756, Nr 155, poz. 1014 i 1016 i Nr 160, 
poz. 1059 oraz z 1999 r. Nr 62, poz. 684) zarządza się, 
co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
23 kwietnia 1999 r. w sprawie podziału środków i limi
tów na podwyżki wynagrodzeń w 1999 r. pracowników 
cywilnych państwowej sfery budżetowej (Dz. U. Nr 36, 

poz. 343) w załączniku do rozporządzenia w rubryce 
Jednostki budżetowe wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w części 08 Ministerstwo Finansów w dziale 91 -
Administracja państwowa liczby: ,,2214568" 
i ,,62389932" zastępuje się odpowiednio liczbami: 
,,2260582" i ,,62343918", 

2) w części 33 Ministerstwo Edukacji Narodowej licz
bę ,,2982536" zastępuje się liczbą ,,3085481", 
a w dziale 79 - Oświata i wychowanie liczbę 
,,446430" zastępuje się liczbą ,,549375", 




