
70

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ

z dnia 15 stycznia 2001 r.

w sprawie trybu przekazywania przez przedsi´biorstwo paƒstwowe „Polskie Koleje Paƒstwowe”, a nast´pnie
przez spó∏k´ akcyjnà „Polskie Koleje Paƒstwowe Spó∏ka Akcyjna”, na konto Funduszu Pracy Êrodków na 

finansowanie Êwiadczeƒ przedemerytalnych.

Na podstawie art. 58 ust. 3 ustawy z dnia 8 wrzeÊnia
2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji
przedsi´biorstwa paƒstwowego „Polskie Koleje Paƒ-
stwowe” (Dz. U. Nr 84, poz. 948) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. 1. Prezes Krajowego Urz´du Pracy w terminie
do 15 dnia ka˝dego miesiàca, poczàwszy od miesiàca
nast´pujàcego po miesiàcu, w którym wesz∏o w ˝ycie
rozporzàdzenie, wyst´puje do Prezesa Zarzàdu przed-
si´biorstwa paƒstwowego „Polskie Koleje Paƒstwo-
we” lub powsta∏ej w wyniku jego komercjalizacji spó∏-
ki akcyjnej „Polskie Koleje Paƒstwowe Spó∏ka Akcyj-
na”, zwanych dalej PKP (PKP S.A.), o dokonanie — ty-
tu∏em zaliczki na wyp∏aty w miesiàcu nast´pnym —
przelewu kwoty równej kwocie wyp∏aconej w miesiàcu
poprzednim na Êwiadczenia przedemerytalne dla
osób, z którymi stosunek pracy zosta∏ rozwiàzany
z przyczyn dotyczàcych zak∏adu pracy po dniu 18 maja
2000 r., a przed dniem 1 stycznia 2001 r., je˝eli osoby te
naby∏y uprawnienia do Êwiadczeƒ przedemerytalnych,
przys∏ugujàce na podstawie rozporzàdzenia Rady Mi-
nistrów z dnia 16 maja 2000 r. w sprawie ustalenia
Êwiadczeƒ przedemerytalnych dla osób zwolnionych
z przyczyn dotyczàcych zak∏adu pracy z przedsi´bior-

stwa paƒstwowego „Polskie Koleje Paƒstwowe”, obj´-
tego programem restrukturyzacji Polskich Kolei Paƒ-
stwowych (Dz. U. Nr 40, poz. 464). WysokoÊç kwoty
wyp∏aconej w miesiàcu poprzednim ustalana jest na
podstawie informacji uzyskanych z w∏aÊciwych teryto-
rialnie powiatowych urz´dów pracy, zwanych dalej
„urz´dami pracy”. Prezes Krajowego Urz´du Pracy
przekazuje Prezesowi PKP (PKP S.A.) równie˝ kopie
uzyskanych z urz´dów pracy informacji zawierajàcych
wyszczególnienie liczb osób oraz kwot wydatkowa-
nych na Êwiadczenia:

1) dla osób, którym Êwiadczenie zosta∏o przyznane i je-
go wysokoÊç zosta∏a ustalona w miesiàcach po-
przedzajàcych miesiàc, którego dotyczy informacja,

2) dla osób, którym Êwiadczenie zosta∏o przyznane
i jego wysokoÊç zosta∏a ustalona w miesiàcu, któ-
rego dotyczy informacja,

3) dla osób, którym Êwiadczenie zosta∏o przyznane
w miesiàcu, którego dotyczy informacja, a którym
Êwiadczenia wyp∏acono w kwocie zaliczkowej,
o której mowa w art. 37k ust. 6 ustawy z dnia
14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdzia∏aniu
bezrobociu (Dz. U. z 2001 r. Nr 6, poz. 56),

4) dla osób, którym Êwiadczenie zosta∏o przyznane
w miesiàcach poprzedzajàcych miesiàc, którego
dotyczy informacja, a którym Êwiadczenia wyp∏a-
cono w kwocie zaliczkowej, o której mowa w pkt 3, 

oraz liczby osób, które utraci∏y prawo do Êwiadczenia
przedemerytalnego ze wskazaniem przyczyn i pod-
staw prawnych utraty tego prawa.

2. Zarzàd PKP (PKP S.A.) w terminie do ostatniego
dnia danego miesiàca dokonuje przelewu kwoty okre-
Êlonej w ust. 1 na rachunek bankowy Funduszu Pracy,
o którym mowa w art. 107 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49,
poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255 oraz
z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550,
Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315),
wskazany przez Prezesa Krajowego Urz´du Pracy.

3. W przypadku gdy przekazana zaliczka na wyp∏a-
ty w miesiàcu poprzednim nie by∏a równa kwocie do-
konanych w tym miesiàcu wyp∏at, Prezes Krajowego
Urz´du Pracy, w wystàpieniu, o którym mowa w ust. 1,
kwot´ zaliczki koryguje o ró˝nic´, która wystàpi∏a
w miesiàcu poprzednim.

4. W przypadku niedotrzymania przez Zarzàd PKP
(PKP S.A.) terminu, o którym mowa w ust. 2, Funduszo-
wi Pracy przys∏ugujà ustawowe odsetki.

5. Ka˝dy dzieƒ opóênienia wystàpienia Prezesa Kra-
jowego Urz´du Pracy do Prezesa Zarzàdu PKP (PKP
S.A.), o którym mowa w ust. 1, powoduje przesuni´cie
o jeden dzieƒ terminów, o których mowa w ust. 2.

§ 2. 1. Prezes Krajowego Urz´du Pracy w miesiàcu,
w którym wesz∏o w ˝ycie rozporzàdzenie, niezw∏ocznie
po otrzymaniu z urz´dów pracy informacji o liczbie
osób i o wysokoÊci kwoty wydatkowanej w miesiàcu
poprzedzajàcym miesiàc wejÊcia w ˝ycie rozporzàdze-
nia na wyp∏at´ Êwiadczeƒ przedemerytalnych, o któ-
rych mowa w § 1 ust. 1, wyst´puje na piÊmie do Preze-
sa Zarzàdu PKP (PKP S.A.) o dokonanie nast´pujàcych
przelewów:

1) w terminie 10 dni od dnia otrzymania wystàpienia
Prezesa Krajowego Urz´du Pracy, nie póêniej jed-
nak ni˝ do ostatniego dnia miesiàca, kwoty równej
kwocie wyp∏at dokonanych w miesiàcu poprzed-
nim — tytu∏em zaliczki na wyp∏aty w bie˝àcym mie-
siàcu,

2) w terminie do ostatniego dnia miesiàca kwoty rów-
nej kwocie wyp∏at dokonanych w miesiàcu po-
przednim — tytu∏em zaliczki na wyp∏aty w miesià-
cu nast´pnym.

2. Zarzàd PKP (PKP S.A.) dokonuje na rachunek
bankowy Funduszu Pracy, o którym mowa w art. 107
ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, wskazany
przez Prezesa Krajowego Urz´du Pracy, przelewów
kwot, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, w terminach
okreÊlonych w tych przepisach.

3. Przepisy § 1 ust. 4 i 5 stosuje si´ odpowiednio.

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

Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej: 
w z. P. Ko∏odziejczyk
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