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Spoùecznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z pó  


      





      lone w tych przepisach speùni    





 lone w tym przepisie speùni 







 




�1) speùnili warunki do uzys   

                

  Spoùecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z  pó 
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaùy ogùoszone w Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz.
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       2008 r. speùniùy warunki do emerytury

 

     cym w dniu 31 grudnia 2006 r., przysùuguje

 

      

  

           

            

   , za które wypùacono wynagrodzenie lub zasiùek chorobowy,

okresy czynnej sùu by wojskowej lub okresy peùnienia z wyboru funkcji w

        

           

wiadczeniem górniczym osoby te speùniùy do dnia 31 grudnia 2008 r.

 



 ycie po upùywie 14 dni od dnia ogùoszenia.

MARSZA£EK SEJMU





T ù o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ù k a   S e n a t u




