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Na podstawie art. 22 ust. 7 ustawy z dnia 26 listo-
pada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa w´gla kamien-
nego do funkcjonowania w warunkach gospodarki ryn-
kowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach
gmin górniczych (Dz. U. Nr 162, poz. 1112 oraz z 2001 r.
Nr 5, poz. 41 i Nr 154, poz. 1802) og∏asza si´, i˝ wskaê-
nik wzrostu przeci´tnych wynagrodzeƒ obowiàzujàcy

na potrzeby waloryzacji Êwiadczeƒ socjalnych i zasi∏-
ków socjalnych dla przedsi´biorstw górniczych i przed-
si´biorstw robót górniczych w trzecim kwartale 2002 r.
wynosi 1,0000.

Minister Gospodarki: w z. M. Kossowski

610

OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 28 sierpnia 2002 r.

w sprawie wskaênika wzrostu przeci´tnych wynagrodzeƒ na potrzeby waloryzacji Êwiadczeƒ socjalnych 
i zasi∏ków socjalnych w przedsi´biorstwach górniczych i przedsi´biorstwach robót górniczych w trzecim 

kwartale 2002 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 26 listo-
pada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa w´gla kamien-
nego do funkcjonowania w warunkach gospodarki ryn-
kowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach
gmin górniczych (Dz. U. Nr 162, poz. 1112 oraz z 2001 r.
Nr 5, poz. 41 i Nr 154, poz. 1802) og∏asza si´, i˝ wyso-
koÊç przeci´tnego miesi´cznego wynagrodzenia w ko-
palniach w´gla kamiennego w drugim kwartale 2002 r.
wynosi∏a 3 055,61 z∏ brutto.

Niniejsze og∏asza si´ dla okreÊlenia Êredniomie-
si´cznej sk∏adki na ubezpieczenia spo∏eczne oraz sk∏ad-
ki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych
Âwiadczeƒ Pracowniczych refundowanych pracodaw-
com spoza górnictwa w trzecim kwartale 2002 r.

Minister Gospodarki: w z. M. Kossowski
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OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 28 sierpnia 2002 r.

w sprawie wysokoÊci przeci´tnego miesi´cznego wynagrodzenia w kopalniach w´gla kamiennego w drugim
kwartale 2002 r. dla okreÊlenia Êredniomiesi´cznej sk∏adki na ubezpieczenia spo∏eczne oraz sk∏adki na Fundusz
Pracy i Fundusz Gwarantowanych Âwiadczeƒ Pracowniczych refundowanych pracodawcom spoza górnictwa.

Na podstawie art. 16 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 16 mar-
ca 2001 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. Nr 38,
poz. 452) og∏asza si´ rejestr upowa˝nionych jednostek

certyfikujàcych, stanowiàcy za∏àcznik do obwieszcze-
nia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Kalinowski
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OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 29 sierpnia 2002 r.

w sprawie rejestru upowa˝nionych jednostek certyfikujàcych.


