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613 

OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI 

z dnia 30 listopada 1999 r. 

w sprawie wskaźnika wzrostu przeciętnych wynagrodzeń na potrzeby waloryzacji świadczeń socjalnych i za
siłków socjalnych w przedsiębiorstwach górniczych i przedsiębiorstwach robót górniczych w czwartym 

kwartale 1999 r. 

Na podstawie art. 22 ust. 7 ustawy z dnia 26 listo
pada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla kamien
nego do funkcjonowania w warunkach gospodarki ryn
kowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach 
gmin górniczych (Dz. U. Nr 162, poz. 1112) ogłasza się , 

iż wskaźnik wzrostu przeciętnych wynagrodzeń obo
wiązujący na potrzeby waloryzacji świadczeń socjal-

nych i zasiłków socjalnych dla przedsiębiorstw górni
czych i przedsiębiorstw robót górniczych w czwartym 
kwartale 1999 r. wynosi 1,0497. 

Minister Gospodarki: J. Steinhoff 

614 

OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI 

z dnia 30 listopada 1999 r. 

w sprawie wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kopalniach węgla kamiennego w trzecim 
kwartale 1999 r. dla określenia średniomiesięcznej składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fun

dusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych refundowanych pracodawcom spoza gór
nictwa. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 26 listo
pada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla kamien
nego do funkcjonowania w warunkach gospodarki ryn
kowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach 
gmin górniczych (Dz. U. Nr 162, poz. 1112) ogłasza się, 
iż wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodze
nia w kopalniach węgla kamiennego w trzecim kwarta
le 1999 r. wynosiła 2 725,87 zł brutto. 

Niniejsze ogłasza się dla określenia średniomie
sięcznej składki na ubezpieczenia społeczne oraz skład
ki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych refundowanych pracodaw
com spoza górnictwa. 

Minister Gospodarki: J. Steinhoff 

615 

OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO 

z dnia 14 grudnia 1999 r. 

w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 1999 r. 

Na podstawie § 39 ust. 1 rozporządzenia Ministra 
Przemysłu i Handlu z dnia 10 października 1994 r. 
w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierow
nictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych oraz mier
niczego górniczego i geologa górniczego (Dz. U. 
Nr 109, poz. 522 i z 1997 r. Nr 124, poz. 792) ogłasza się, 

iż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw w listopadzie 1999 r. wyniosło 
1 946,14 zł. 

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego: T. Toczyński 


