
Na podstawie art. 58 ust. 3 ustawy z dnia 8 wrze-
Ênia 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywa-
tyzacji przedsi´biorstwa paƒstwowego „Polskie Kole-
je Paƒstwowe” (Dz. U. Nr 84, poz. 948, z póên. zm.2))
zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Dysponent Funduszu Pracy wystawia spó∏-
ce akcyjnej „Polskie Koleje Paƒstwowe Spó∏ka Akcyj-
na”, zwanej dalej „PKP S.A.”, not´ ksi´gowà obcià˝e-
niowà na kwot´ stanowiàcà równowartoÊç 10 % kwo-
ty wyp∏aconej w poprzednim miesiàcu na Êwiadczenia
przedemerytalne dla osób, o których mowa w art. 58
ust. 1 ustawy z dnia 8 wrzeÊnia 2000 r. o komercjaliza-
cji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsi´biorstwa
paƒstwowego „Polskie Koleje Paƒstwowe”, w termi-
nie do ostatniego dnia ka˝dego miesiàca.

2. WysokoÊç kwoty, o której mowa w ust. 1, jest
ustalana na podstawie informacji uzyskanych z powia-
towych urz´dów pracy.

3. Dysponent Funduszu Pracy ∏àcznie z notà ksi´-
gowà obcià˝eniowà przekazuje:

1) imienny wykaz osób wraz z kwotami Êwiadczeƒ
przedemerytalnych wyp∏acanych ka˝dej z tych
osób — wed∏ug stanu na dzieƒ 1 stycznia ka˝dego
roku i wed∏ug stanu na pierwszy dzieƒ miesiàca,
w którym zosta∏a dokonana waloryzacja kwoty
wyp∏acanych Êwiadczeƒ;

2) wykazy ró˝nic w kwocie Êwiadczeƒ wyp∏acanych
przez ka˝dy powiatowy urzàd pracy w stosunku
do miesiàca poprzedniego, z podaniem przyczy-
ny powstania ró˝nicy i osoby, której ona dotyczy
— wed∏ug stanu na ka˝dy pierwszy dzieƒ miesià-
ca, z wy∏àczeniem miesi´cy, o których mowa
w pkt 1.

§ 2. 1. PKP S.A. w terminie 14 dni od dnia otrzyma-
nia noty ksi´gowej obcià˝eniowej wystawionej przez
dysponenta Funduszu Pracy dokonuje przelewu kwo-
ty, o której mowa w § 1 ust. 1, na bie˝àcy rachunek
bankowy Funduszu Pracy, wskazany przez dysponen-
ta Funduszu Pracy.

2. W przypadku niedotrzymania przez PKP S.A. ter-
minu, o którym mowa w ust. 1, Funduszowi Pracy
przys∏ugujà odsetki ustawowe.

§ 3. 1. Dysponent Funduszu Pracy w terminie
14 dni od dnia wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia wy-
stawi PKP S.A. not´ ksi´gowà obcià˝eniowà, doty-
czàcà kwoty, o której mowa w § 1 ust. 1, wyp∏aconej
w okresie od dnia 1 stycznia 2003 r. do ostatniego
dnia miesiàca poprzedzajàcego miesiàc wejÊcia w ˝y-
cie rozporzàdzenia. Przepis § 1 ust. 3 stosuje si´ od-
powiednio.

2. PKP S.A. w terminie 14 dni od dnia otrzymania
noty ksi´gowej obcià˝eniowej wystawionej przez dys-
ponenta Funduszu Pracy dokona przelewu kwoty,
o której mowa w ust. 1, na bie˝àcy rachunek bankowy
Funduszu Pracy wskazany przez dysponenta Fundu-
szu Pracy.

3. W przypadku niedotrzymania przez PKP S.A. ter-
minu, o którym mowa w ust. 2, Funduszowi Pracy
przys∏ugujà odsetki ustawowe.

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie pierwszego
dnia miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu og∏osze-
nia.3)

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej: 
J. Hausner

———————
3) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 15 stycz-
nia 2001 r. w sprawie trybu przekazywania przez przedsi´-
biorstwo paƒstwowe „Polskie Koleje Paƒstwowe”, a na-
st´pnie przez spó∏k´ akcyjnà „Polskie Koleje Paƒstwowe
Spó∏ka Akcyjna”, na konto Funduszu Pracy Êrodków na fi-
nansowanie Êwiadczeƒ przedemerytalnych (Dz. U. Nr 9,
poz. 70), które utraci∏o moc z dniem 25 maja 2003 r. na
podstawie art. 7 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o zmianie
ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji
przedsi´biorstwa paƒstwowego „Polskie Koleje Paƒstwo-
we” oraz o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomo-
Êciami (Dz. U. Nr 80, poz. 720).
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)

z dnia 20 listopada 2003 r.

w sprawie trybu przekazywania przez spó∏k´ akcyjnà „Polskie Koleje Paƒstwowe Spó∏ka Akcyjna”, 
na konto Funduszu Pracy, Êrodków na refinansowanie Êwiadczeƒ przedemerytalnych

———————
1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — praca, na podstawie § 1
ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia-
∏ania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej
(Dz. U. Nr 1, poz. 5).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone  w Dz. U.
z 2001 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r.
Nr 205, poz. 1730 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr 6,
poz. 63 i Nr 80, poz. 720.


