
Na podstawie art. 46a ust. 1 ustawy z dnia 6 lip-
ca 1995 r. o przedsi´biorstwie paƒstwowym „Pol-
skie Koleje Paƒstwowe” (Dz. U. Nr 95, poz. 474,
z 1996 r. Nr 147, poz. 687, z 1997 r. Nr 28, poz. 153,
Nr 96, poz. 591, Nr 104, poz. 661 i Nr 121, poz. 770
oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756
i Nr 162, poz. 1118 i 1120) zarzàdza si´, co nast´pu-
je:

§ 1. 1. Pracownikom kolejowym, o których mowa
w art. 46a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 6 lipca 1995 r. o przed-
si´biorstwie paƒstwowym „Polskie Koleje Paƒstwo-
we” (Dz. U. Nr 95, poz. 474, z 1996 r. Nr 147, poz. 687,
z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 96, poz. 591, Nr 104, poz.
661 i Nr 121, poz. 770 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr
117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1118 i 1120), pobierajàcym
kolejowà emerytur´ lub kolejowà rent´, zwanym dalej
„emerytami i rencistami kolejowymi”, oraz cz∏onkom
rodziny tych pracowników pobierajàcym rent´ rodzin-
nà przys∏uguje prawo do ekwiwalentu pieni´˝nego za
deputat w´glowy w iloÊci 1 800 kg w´gla kamiennego
rocznie.

2. Za podstaw´ ustalenia wysokoÊci ekwiwalentu
pieni´˝nego przyjmuje si´ przeci´tnà Êredniorocznà
cen´ detalicznà 1 000 kg w´gla kamiennego z roku po-
przedzajàcego rok planowany, og∏aszanà przez Preze-
sa G∏ównego Urz´du Statystycznego w terminie do
dnia 20 stycznia ka˝dego roku, skorygowanà o przewi-
dywany w ustawie bud˝etowej Êrednioroczny wskaê-
nik cen towarów i us∏ug konsumpcyjnych dla gospo-
darstw domowych emerytów i rencistów na rok plano-
wany.

§ 2. 1. W przypadku gdy kolejowà rent´ rodzinnà
pobiera wi´cej ni˝ jedna osoba, wszystkim tym oso-
bom przys∏uguje ∏àcznie jeden ekwiwalent.

2. W razie podzia∏u renty rodzinnej ekwiwalent pie-
ni´˝ny ulega podzia∏owi w cz´Êciach równych, odpo-
wiednio do liczby uprawnionych.

§ 3. Emeryci i renciÊci kolejowi nabywajà prawo do
ekwiwalentu pieni´˝nego z dniem przyznania emerytu-
ry lub renty, z zastrze˝eniem § 4 ust. 3.

§ 4. 1. Ekwiwalent pieni´˝ny emerytom i rencistom
kolejowym wyp∏aca si´ w dwóch terminach wraz z wy-
p∏atà emerytury lub renty: w marcu — za okres od
1 stycznia do 30 czerwca i we wrzeÊniu — za okres od
1 lipca do 31 grudnia ka˝dego roku, z zastrze˝eniem
ust. 4.

2. W wypadku przyznania emerytury lub renty po
terminie wyp∏aty ekwiwalentu pieni´˝nego, ekwiwa-
lent nale˝ny od dnia przyznania emerytury lub renty do
koƒca pó∏rocznego okresu, o którym mowa w ust. 1,
wyp∏aca si´ ∏àcznie z pierwszà nale˝noÊcià z tytu∏u
emerytury lub renty.

3. W wypadku przyznania kolejowej renty rodzinnej
po emerycie lub renciÊcie, ekwiwalent z tytu∏u tej ren-
ty przys∏uguje dopiero po up∏ywie okresu, za który zo-
sta∏ wyp∏acony emerytowi lub renciÊcie.

4. Emerytom i rencistom kolejowym przebywajà-
cym w domach pomocy spo∏ecznej ekwiwalent pie-
ni´˝ny wyp∏aca si´ miesi´cznie wraz z wyp∏atà emery-
tury lub renty.

§ 5. Prawo do pobierania ekwiwalentu pieni´˝ne-
go ustaje lub ulega zawieszeniu wraz z ustaniem lub
zawieszeniem prawa do emerytury lub renty kolejo-
wej.

§ 6. Traci moc zarzàdzenie Ministra Transportu i Go-
spodarki Morskiej z dnia 18 sierpnia 1997 r. w sprawie
wyp∏aty ekwiwalentu pieni´˝nego za deputat w´glowy
dla emerytów i rencistów kolejowych (Monitor Polski
Nr 54, poz. 516).

§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 7
dni od dnia og∏oszenia.

Minister Transportu i Gospodarki Morskiej: 
T. Syryjczyk
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 20 marca 2000 r.

w sprawie ekwiwalentu pieni´˝nego za deputat w´glowy dla pracowników kolejowych pobierajàcych eme-
rytur´ lub rent´ kolejowà.


