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Na podstawie art. 58 ust. 3 ustawy z dnia 8 wrzeÊ-
nia 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. Rozporzàdzenie okreÊla tryb przekazywania
przez „Polskie Koleje Paƒstwowe Spó∏ka Akcyjna”,
zwanà dalej „PKP SA”, na rachunek bankowy Fundu-
szu Pracy Êrodków w wysokoÊci 10 % kwoty Êwiad-
czeƒ przedemerytalnych dla osób zatrudnionych
w przedsi´biorstwie paƒstwowym „Polskie Koleje
Paƒstwowe” na podstawie stosunku pracy nawiàza-
nego przed dniem 7 wrzeÊnia 1999 r., a nast´pnie
w okresie po dniu 18 maja 2000 r. przed dniem 1 stycz-
nia 2001 r. zwolnionych z przedsi´biorstwa paƒstwo-
wego „Polskie Koleje Paƒstwowe” z przyczyn doty-
czàcych zak∏adu pracy.

§ 2. 1. Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, zwany
dalej „Zak∏adem”, w terminie 10 dni od ostatniego
dnia ka˝dego miesiàca przekazuje PKP SA not´ ksi´-
gowà obcià˝eniowà na kwot´ stanowiàcà równowar-
toÊç 10 % kwoty Êwiadczeƒ przedemerytalnych wy-
p∏aconych w poprzednim miesiàcu osobom, o któ-
rych mowa w § 1.

2. ¸àcznie z notà ksi´gowà obcià˝eniowà Zak∏ad
przekazuje do PKP SA, z podzia∏em na terenowe jed-
nostki organizacyjne Zak∏adu, list´ wyp∏at zawierajà-
cà: imiona i nazwiska osób pobierajàcych Êwiadczenia
przedemerytalne, ich numery PESEL oraz numery
i kwoty wyp∏aconych Êwiadczeƒ, zwanà dalej „listà
wyp∏at”.

§ 3. 1. PKP SA, najpóêniej w przedostatnim dniu
roboczym miesiàca, w którym otrzyma∏o not´ ksi´go-
wà obcià˝eniowà na kwot´, o której mowa w § 2
ust. 1, dokonuje p∏atnoÊci na rachunek bankowy
wskazany przez Zak∏ad.

2. W przypadku nieprzekazania przez Zak∏ad noty
ksi´gowej obcià˝eniowej wraz z listà wyp∏at w termi-
nie, o którym mowa w § 2 ust. 1, dokonanie przez
PKP SA p∏atnoÊci ulega przesuni´ciu o liczb´ dni
opóênienia ze strony Zak∏adu.

3. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym
mowa w ust. 1 albo 2, Funduszowi Pracy przys∏ugujà
od PKP SA odsetki na zasadach i w wysokoÊci okreÊ-
lonej przepisami prawa cywilnego.

4. Zak∏ad przekazuje Êrodki finansowe na rachu-
nek bankowy Funduszu Pracy w terminie 5 dni od
dnia otrzymania ich od PKP SA.

5. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym
mowa w ust. 4, Funduszowi Pracy przys∏ugujà od Za-
k∏adu odsetki na zasadach i w wysokoÊci okreÊlonej
przepisami prawa cywilnego.

§ 4. 1. Za okres od dnia 1 lutego 2009 r. do dnia
wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia Zak∏ad przekazuje do
PKP SA list´ wyp∏at za ka˝dy miesiàc, poczàwszy od
miesiàca, za który dokona∏ pierwszej wyp∏aty Êwiad-
czeƒ przedemerytalnych ze Êrodków Funduszu Pracy
dla osób, o których mowa w § 1.

2. Zak∏ad przekazuje PKP SA noty ksi´gowe obcià-
˝eniowe dotyczàce kwoty, o której mowa w § 2 ust. 1,
odr´bnie za ka˝dy miesiàc, nie póêniej jednak ni˝
w ciàgu 30 dni od dnia otrzymania przez PKP SA listy
wyp∏at.

3. PKP SA dokonuje p∏atnoÊci na rachunek banko-
wy wskazany przez Zak∏ad w terminie 7 dni od dnia
otrzymania not ksi´gowych obcià˝eniowych.

4. Zak∏ad przekazuje Êrodki finansowe na rachu-
nek bankowy Funduszu Pracy w terminie 5 dni od
dnia dokonania p∏atnoÊci przez PKP SA.

5. W przypadku niedotrzymania terminów, o któ-
rych mowa w ust. 3 i 4, od kwot wskazanych w notach
ksi´gowych obcià˝eniowych dotyczàcych refinanso-
wanych Funduszowi Pracy Êrodków, wystawionych
przez Zak∏ad na podstawie posiadanej dokumentacji
finansowej, Funduszowi Pracy przys∏ugujà odsetki na
zasadach i w wysokoÊci okreÊlonej przepisami prawa
cywilnego.

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

Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej: J. Fedak

———————
3) Z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia utra-

ci∏o moc rozporzàdzenie Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecz-
nej z dnia 10 stycznia 2006 r. w sprawie trybu przekazywa-
nia przez „Polskie Koleje Paƒstwowe Spó∏ka Akcyjna” na
konto Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych Êrodków
na refinansowanie Êwiadczeƒ przedemerytalnych (Dz. U.
Nr 15, poz. 105), zachowane w mocy na podstawie art. 29
pkt 3 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 6,
poz. 33).
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)

z dnia 5 czerwca 2009 r.

w sprawie trybu przekazywania przez „Polskie Koleje Paƒstwowe Spó∏ka Akcyjna” na rachunek bankowy
Funduszu Pracy Êrodków na refinansowanie Êwiadczeƒ przedemerytalnych

———————
1) Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej kieruje dzia∏em ad-

ministracji rzàdowej — praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1
rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopa-
da 2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania
Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej (Dz. U. Nr 216,
poz. 1598).

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, z 2003 r. Nr 6,
poz. 63, Nr 80, poz. 720 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 96,
poz. 959 i Nr 120, poz. 1252, z 2005 r. Nr 157, poz. 1315
i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 12, poz. 63 i Nr 157,
poz. 1119, z 2008 r. Nr 97, poz. 624, Nr 193, poz. 1196
i Nr 206, poz. 1289 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33.
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